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Sommeren står for tur og her kommer litt informasjon fra NOFOBI- styret.
NOFOBI-seminaret 2018 ble avholdt på Scandic Hotell Alta 8.-10. februar. Det var også denne gangen stor
påmelding med 163 deltagere. Årets seminar hadde et variert program med fokus på behandling av spesifikk
angst/fobi med kognitiv atferdsterapi ved psykologspesialist Torkild Berge, ivaretagelse av pasienter med
autismespekterforstyrrelse ved psykologspesialist Guro Svane Bratset og introduksjon til hypnose og behandling
av angstlidelser ved hjelp av hypnose ved psykolog Hans Dahlseng. I Alta var det et variert sosialt program med
jakt på nordlys, guidet tur i Alta, Ishotellet Sorrisnova før festmiddagen og reinsdyrsledekjøring, joik ved
leirbålet, samt snøscootertur, for dem som ble igjen etter seminaret. Det sosiale programmet har vi fått gode
tilbakemeldinger på og det er kjekt å oppleve den gode stemningen blant seminardeltagerne.
Torsdag kveld ble det arrangert eksamen i odontofobi. Det var 24 som tok eksamen og 20 som bestod.

Som vanlig var vi heldig å ha med oss sponsorer/utstillere; stor takk til Teva Norway AS, Sunstar Sverige, Flux
(Actavis Norway), LIC Scadenta og GSK Consumer Healthcare.

Seminaret til neste år vil bli arrangert på Scandic Hotell Kristiansand 6.-7. februar 2020. Merk at denne gangen
varer kurset fra torsdag til fredag. Programmet er fremdeles i støpeskjeen, men av kursgivere som er klare kan
vi nevne Fredrik Skodje som skal ha et klinisk fokus på møte med og behandling av angstfulle pasienter i privat
odontologisk praksis. Dessuten vil Vibeke Kranstad, Therese Varvin Fredriksen, Siri Søftestad og Tiril
Willumsen presentere sin forskning og holde forelesninger om hvilke utfordringer personer som har vært utsatt
for seksuelle overgrep i oppveksten opplever ved tannlegebesøk og i selve tannbehandlingssituasjonen, samt
hvordan deres opplevde tannhelse påvirker livet generelt. Mer info og detaljert program kommer til høsten.
Som vanlig arrangeres det eksamen i odontofobi. Denne gangen vil den bli arrangert onsdag 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. Derfor
er det fint om du gir oss beskjed om du har fått ny epostadresse.
Kontingenten på kr. 300 betales til knr.: 8601.35.11219. Adresse: NOFOBI v/ Lisbeth Borch, Løvveien 5, 9845
Tana.
Spørsmål om kontingenten kan rettes til Lisbeth på e-post: lisbeth.borch@ffk.no

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og håper å se så mange som mulig i Kristiansand i 2020.

Vennlig hilsen styret i NOFOBI
v/ leder Arne Jacobsen

