NFP seminar 19.- 20. oktober,
Scandic Ishavsshotell Tromsø
Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge, fluor og
kommunikasjon
NFP seminaret holdes i år i Tromsø. Vi har denne gangen lagt inn muligheten til å forlenge ditt
opphold ved å bli i Tromsø en eller to dager i etterkant. Det er også mulig å ta en ekstra overnatting
fra onsdag til torsdag.
Håper vi ser mange av dere i Tromsø!

Påmeldingsfrist: 14. september 2017

PROGRAM:
Torsdag 19. oktober
09.30-10.30
10.30-10.35
10.35-11.20
Ca. 11.20-11.35
11.35-12.40
12.40-13.40
13.40-14.45
14.45-15.00
15.00-16:00

Registrering
Åpning

Lars Inge Byrkjeflot: Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til
barn og unge
Pause m/ dentalutstilling
Byrkjeflot forts. (inkl diskusjon)
Lunsj
Svante Twetman: Om fluoriders rolle i "moderne kariesprofylakse" samt litt
om ACFF (Alliance for a Cavity Free Future)
Pause m/dentalutstilling
Svante Twetman forts.
Frukt og dentalutstilling

Ca. 16:15

Generalforsamling NFP

19:30

Aperitiff og festmiddag

Fredag 20. oktober
09.00-09.45
09.45-10.00
10.00-10.45
10.45-11.15
11.15-12.00
12.00-12.15
12.15-13.00
13.00-14.00

Kasuistikker 3x15 min
Pause m/dentalutstilling
Bård Fossli Jensen: Kommunikasjon med barn og (litt vriene) foreldre
Pause med utsjekk
Bård Fossli Jensen forts.
Pause
Bård Fossli Jensen forts.
Lunsj og avreise

Om kursgiverne:
Lars Inge Byrkjeflot er utdannet tannlege i Bergen i 1977.
Videreutdanning i samfunnsodontologi og i helseadministrasjon. Har
arbeidet i Nordland det meste av sitt yrkesaktive liv, som
distriktstannlege, overtannlege, fagsjef og fylkestannlege. Arbeider nå
som klinikksjef og universitetslektor ved Universitetstannklinikken i
Tromsø. Leder for arbeidsgruppen som har arbeidet med nasjonale
retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom (TannBarn)

Svante Twetman er spesialist i pedodonti og professor i kariologi ved
Københavns Universitet, Danmark. Forskningen er fokusert på oral
biofilms rolle i helse og sykdom, risikovurdering og kariesforebygging
hos barn og unge voksne. Dr. Twetman er forfatter og medforfatter
på over 250 artikler, har forelest på alle kontinenter og mottatt flere
internasjonale priser.

Bård Fossli Jensen er spesialist i barnesykdommer og har en
doktorgrad i legers kommunikasjon med pasienter. Ved siden av sitt
arbeid som barnelege ved Catosenteret er han en ettertraktet
foredragsholder, og han trener helsepersonell over hele landet i
kommunikasjon med barn.

Kursavgift:
Kurspakke 1 (overnatting inkludert):
Kurs torsdag og fredag, kaffepauser og lunsj begge dager.
Medlem NFP enkeltrom kr 4900,Medlem NFP dobbeltrom kr 4450,- (pr. person)
Ikke-medlem enkeltrom kr 5400,Ikke-medlem dobbeltrom kr 4950,- (pr. person)
Kurspakke 2 (overnatting ikke inkludert)
For deg som ikke ønsker overnatting på hotellet er det mulig å få kurspakke uten overnatting.
Kurs torsdag og fredag, kaffepauser og lunsj begge dager.
Medlem NFP kr 3900,Ikke-medlem kr 4400,I begge kurspakkene er festmiddag torsdag 19. oktober inkludert.

Priser for helgen:
Enkeltrom kr. 1.250,- pr. person pr. natt / Dobbeltrom kr. 725,- pr. person pr. natt

Påmelding
Påmeldingen skjer via NFPs nettside http://www.nfpedodonti.no Fyll ut påmeldingsskjema på
nettsiden, bekreftelse på påmelding vil bli gitt via e-post, og faktura tilsendt.
Kontaktperson: Anvor Rossow nfpedodonti@gmail.no

Dersom du som tannlege ønsker at NFP registrerer kurspoeng hos NTF må vi ha ditt
medlemsnummer i registreringsfeltet.

