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Kjære NOFOBI-venner!
Sommeren nærmer seg slutten og her kommer litt info fra NOFOBI- styret.
NOFOBI-seminaret 2017 ble avholdt på Scandic Hotell Seilet i Molde 3.-4. februar. Tema for seminaret var
«Ivaretakelse av pasient og behandler ved arbeid med traumatiserte pasienter.», «Behandling av
injeksjonsfobi.» og «HELFO- rettigheter». Vi fikk høre psykologspesialist og PhD Bent Storå fra TOOteamet Vest Agder/ Tannhelsekompetansesenter Sør (TKS) fortelle om behandling av traumatiserte pasienter
illustrert med et spennende pasientkasus som deltok i forelesningen. Tannlege og PhD Karin G. Berge holdt
forelesning om Blod-skade og injeksjonsfobi, mens protetiker Jana Ingebrigstsen foreleste om erfaringer knyttet
til behandling av pasienter i TOO-team. HELFO, representert ved Sissel Heggedalsvik, informerte om Helforettigheter med spesielt fokus på den redde pasienten.
Torsdag kveld ble det arrangert eksamen i odontofobi og i år besto 20stk!
Den tradisjonelle festmiddagen fredag kveld trakk som vanlig godt med folk. Vi fikk stand- up underholdning
med Ørjan Liavåg etterfulgt av musikk ved DJ Svein Kåre Svabø og seminardeltagerne danset inn i natten.
Som vanlig var vi heldig å ha med oss en rekke sponsorer/utstillere, stor takk til Plandent, Rønvig, Ivoclar
Vivadent AB, 3M ESPE, Flux (Aktavis), LIC Scadenta og GSK Consumer Healthcare.
Seminaret i 2017 vil bli avholdt på Scandic Hotell Nidelven i Trondheim fredag 2. og lørdag 3. februar.
Kursgivere denne gang vil blant annet være psykologspesialist, dr. psychol. Dag Nordanger fra RKBU
Vest/ RVTS Vest, aktuelle forelesere fra TOO-fagmiljøene. Fagprogrammet er pr dags dato fremdeles litt i
støpeskjeen, men vi lover et faglig relevant og klinisk rettet seminar av god kvalitet som vil fenge både
tannhelsepersonell og psykologer.
I tillegg til seminaret vil det torsdag kveld arrangeres eksamen i odontofobi, denne teller 40 kurstimer i NTF’s
etterutdanning. Fredag etter kurset vil det arrangeres felles tur til Rockheim. Mer informasjon om seminaret vil
komme i selve seminar-invitasjonen.
Faktura på kontingent vil bli sendt medlemmene i løpet av kort tid. Utsendingen skjer primært ved e-post.
Kontingenten på kr. 300 betales til knr: 8601.35.11219. Adresse: NOFOBI v/Emma Pettersen, Varden 127,

9018 Tromsø
Vi ønsker dere alle en riktig fin sensommer og en flott høst.
Vennlig hilsen styret i NOFOBI
v/ leder Arne Jacobsen

