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Sommeren står for tur og her kommer litt informasjon fra NOFOBI- styret.
NOFOBI-seminaret 2018 ble avholdt på Scandic Hotell Nidelven i Trondheim 1. -3. februar. Denne gang feiret
NOFOBI 25 års jubileum med rekordstor påmelding (226 påmeldte!) Tema for seminaret var «Traumatisk stress
og Odontofobi». Vi fikk høre psykologspesialist dr. psychol Dag Nordanger snakke om utviklingstraumer. Lege
og spesialist i maxillofacial kirurgi Bjørn Ketil Breivik snakket om sedasjon. Tannlege og Ph d. kandidat
Mariann Hauge fortalte om sitt forskningsprosjekt som går på behandling av odontofobi i privat praksis, mens
tannlege og spesialistkandidat i pedodonti, Thea Bie snakket om tannbehandling i toleransevinduet. Helt til sist
ble ny lærebok i odontologisk psykologi presentert av bokens redaktører, Tiril Willumsen, Lena Myran og
Jostein Lein. Boken ble for øvrig sendt ut som jubileumsgave til de medlemmer som hadde betalt kontingent for
2017 innen fristen og gitt oss oppdatert kontaktinformasjon.
Torsdag kveld ble det arrangert eksamen i odontofobi, også her rekordstor deltagelse, med 40 kandidater som
besto eksamen!
Da det var jubileum ble det lagt litt ekstra i det sosiale programmet i år. Det var anledning til å bli med på guidet
tur til Rockheim. Dessuten sørget Showpatruljen for skikkelig stemning under festmiddagen og med hjelp av
showpatruljens DJ sørget NOFOBIs festdeltagere for fullt trøkk på dansegulvet resten av kvelden.
Som vanlig var vi heldig å ha med oss en rekke sponsorer/utstillere, stor takk til Plandent, Melin Medical,
Technomedics Norge, 3M Norge, Flux (Actavis Norway), LIC Scadenta og GSK Consumer Healthcare.

Seminaret til neste år vil bli arrangert på Scandic Hotell ALTA 8.-10. februar 2019. Merk at denne gangen varer
kurset fra fredag til søndag grunnet utfordringer i flykorrespondanse. Kursgivere vil være psykologspesialst
Torkil Berge (kognitiv atferdsterapi), psykologspesialist Guro Svane Bratset (voksne pasienter med
autismespekterforstyrrelser), psykolog Hans Dahlseng (introduksjon til hypnose). I tillegg til et spennende
fagprogram planlegger styret bl. a festmiddag på Ishotellet Sorrisniva - og kanskje en nordlysopplevelse. Det
legges også tilrette for at man kan booke andre aktiviteter som snøscootertur, hundekjøring etc i for- og
etterkant av seminaret.
Som vanlig arrangeres det eksamen i odontofobi torsdag kveld, denne teller 40 etterutdanningstimer hos NTF.
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 god sommer og håper å se så mange som mulig i Alta i 2019.
Vennlig hilsen styret i NOFOBI v/leder Arne Jacobsen

