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Kjære medlemmer!

Her kommer en liten vårhilsen med aktuell
oppdatering fra styret.

Vi vil først få benytte anledningen til å takke
for sist til dem som deltok på NFP-seminaret i
Kristiansand 6. og 7. november i 2014. Vi
håper alle deltakere hadde et god faglig
utbytte av seminaret og en hyggelig sosial
ramme rundt det faglige.
Aktiviteten i NFPs styre har gjennom perioden
siden siste seminar i hovedsak dreid seg om å
planlegge årets seminar. Det går av stabelen i
Trondheim torsdag 5. og fredag 6. november
på Radisson Blu Royal Garden Hotel.
I henhold til tradisjon starter seminaret
klokken 10 torsdag og slutter med lunsj fredag.
Det blir selvfølgelig festmiddag torsdag kveld.
Påmeldingen til NFP-seminaret skjer via NFPs
nettsider til arrangementsbyrået Fjell og Fjord
og vil bli åpnet noe senere. Følg derfor med på
NFPs nettsider!
Programmet for seminaret blir som følger:
•
•

•

•

•

Endodonti i det unge tannsett:
Nancy Bletsa, UiB
Tannbehandling av pasienter med
Downs syndrom, oralmotorisk
stimulering, 1000-innlæring:
Jan Berdén, TAKO
Juvenil protetikk. Protetisk behandling
av unge pasienter:
Nicole Winitsky,
Eastmaninstituttet, Stockholm
Nasjonal faglig retningslinje for gode
tannhelsetjenester til barn og unge:
Tove Wigen, UiO
Spesialistkandidater i pedodonti fra
fakultetene: Pasientkasuistikker

Innkalling til generalforsamling i NFP

NFPs generalforsamling vil bli avholdt i
forbindelse med NFP-seminaret etter
fagprogrammets avslutning torsdag 5.
november. Saksliste vil bli publisert på NFPs
nettsider. Det vil på generalforsamlingen i
2015 være valg av styre. Innkomne forslag
som ønskes behandlet på generalforsamlingen
må være oversendt styret senest 10.
september.
Reisebidrag fra Toveruds fond
Styret minner om søknadsfristen til å søke
reisebidrag fra Toveruds fond som er 1. juni.
Søknad sendes styret i Norsk forening for
pedodonti.
På vegne av styret i NFP
Lars Ulvestad
Leder
www.nfpedodonti.no

Styret i NFP 2013 - 2015

Leder:
Lars Ulvestad
Lillehammer tannklinikk
Postboks 1136 Skurva
2605 Lillehammer
larseu@student.odont.uio.no

Nestleder:
Anvor Rossow
TAKO-senteret
Lovisenberg diakonale sykehus
0440 OSLO
Anvor.Rossow@tako.no

Sekretær:
Arne Jacobsen
Ski tannklinikk
Postboks 223
1401 SKI
arne@tannlegearne.no

Kasserer:
Johanne Bye
IKO, Avd. for pedodonti og atferdsfag
PB 1109 Blindern
0317 Oslo
johanneb@odont.uio.no

Styremedlem:
Cecilie Gravdahl Pedersen
Haugar tannklinikk
Stoltenberggt 3B
3110 Tønsberg
ceciliep@vfk.no

