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Kjære NOFOBI-venner!
Sommeren er her og her kommer litt informasjon fra NOFOBI- styret.
Da koronasmitten var på sitt laveste høsten 2020 gikk styret inn for å forsøke å ha et fysisk
vinterseminar i februar 2021, men planla samtidig at man kunne følge seminaret som webinar.
Dessverre viste det seg at smittetrykket var stort da seminaret gikk av stabelen i Akvariet i Bergen 4.5. februar 2021. Med ca 20 deltagere tilstede satt 240 deltagere rundt om i Norge. Programmet
inneholdt forelesninger om smerte og angstbehandling, samt presentasjon av ulike doktorgradsstudier
som gjennomføres innen tematikken «angst for tannbehandling». Evalueringer av programmet viste at
det er stor variasjon blant deltagerne og vi ser at det er en utfordring å møte alle sine behov og
kunnskapsnivå. Vi jobber for at programmet skal være variert, klinisk relevant og inspirerende.
For oss alle manglet det sosiale treffpunktet NOFOBI seminarene pleier å være og vi håper virkelig at
vi kan samles til et fysisk seminar i februar 2022.
Onsdag kveld ble det arrangert eksamen i odontofobi. Det var 13 som tok eksamen og 11 som bestod.
Som vanlig var vi heldig å ha med oss sponsorer/utstillere (digitale); stor takk til Coltene, Fornix, GC
Nordic, GSK Consumer Healthcare og LIC Scadenta.
Seminaret til neste år vil bli arrangert i Stavanger, på Radison BLU Atlantic 3.-4. februar 2022.
Programmet er fremdeles i støpeskjeen, men av kursgivere som er klare kan vi nevne kliniker og PhD
kandidat Mariann Saanum Hauge som har et doktorgradsprosjekt om behandling av odontofobi i privat
praksis og Lena Myran og Vibeke Almaas som har vært med å lage korte informasjonsvideoer som
kan brukes i behandling av engstelige/ fobiske pasienter. Mer info og detaljert program kommer til
høsten.
Som vanlig arrangeres det eksamen i odontofobi onsdag 2.2.22 kvelden før seminaret. Eksamen teller
40 etterutdanningstimer hos NTF.
Medlemmer kan søke om midler til kunnskapsutvikling i behandling av odontofobi. Pengene som er
tilgjengelig for utdeling er i år utgjør 40% av overskuddet fra årets seminar. Søknaden må sendes til
leder@nofobi.no innen 01.09.2021 og må inneholde informasjon om formålet for søknaden. Innen
31.12.2021 må det rapporteres inn til NOFOBI styret hva pengene er brukt til. Dette er for å understreke
at pengene skal brukes til det formålet er det søkt for.
NOFOBI jobber i disse dager med et skriv til sentrale myndigheter der vi ytrer vår bekymring omkring
store variasjoner i TOO-tilbudet både i forhold til mulighet for akuttbehandling, ventelister etc. Tilbudets
begrensninger er en bekymring både for pasienter og for tannleger som ønsker å hjelpe pasienter når de
er ferdig med angstbehandlingen.

Faktura på kontingent vil bli sendt medlemmene like etter sommeren via regnskapsprogrammet
Fiken.no. Vi ber om at alle åpner sine eposter for sendinger fra Fiken.no. Har du fått ny epostadresse ber
vi deg sende oss din nye adresse. Ønsker du ikke være medlem i NOFOBI er det også fint om du gir oss
en lyd :-)
Kontingenten på kr. 300 betales til knr.: 8601.35.11219. Adresse: NOFOBI v/ Ann Catrin Høyvik,
Kajaveien 39, 1433 Ås.
Spørsmål om kontingenten kan rettes til Ann Catrin på e-post: a.c.hoyvik@odont.uio.no

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer og håper å se så mange som mulig i Stavanger i 2022.

Vennlig hilsen styret i NOFOBI v/ leder Arne Jacobsen

