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K O M M E N T A R O G D E B A T T

Kursavgifter og etikk

å Bergen Tannlegeforenings med-
lemsmøte 17.03.17 holdt Dr. 
odont. Gilberto Debelian (heret-

ter G.B.) foredrag om «XP Endo Sha-
per». Filene med såkalt «Shape 
memory» ble omtalt som en nærmest 
revolusjonerende, banebrytende nyhet 
med tanke på enkel, trygg og rask endo. 
Fremtiden vil nok gi stadig nye og 
bedre måter å instrumentere rotkanaler 
på. Behovet for foredrag og kursvirk-
somhet vil derfor øke.

I sitt foredrag promoterte G.B. det 
kommersielle kurssenteret Endo Inn A/
S der G.B. er daglig leder og største 
aksjonær. Kursavgifter opp mot kr 10 
000,- for dagskurs (09.00  –17.00), og 
andre inntekter, ga Endo Inn et resultat 
før skatt i 2015 på ca. kr. 4,2 mill. etter 
samlede driftsinntekter på over kr 9 
mill.

Jeg antar det ikke er noen økono-
miske eller andre avtalemessige bindin-
ger mellom G.B. og produsenten (FKG) 
og/eller importøren (Technomedics) av 
«XP filene».

NTF og lokalforeninger bør, som 
ledende leverandører av etterutdanning 
og kursvirksomhet for tannleger i Norge 
være tydelige pådrivere for å motvirke 
den urimelig høye økningen i kursavgif-
ter som synes å ha fått utvikle seg de 
senere år. Den av NTF vedtatte innføring 
av obligatorisk etterutdanning vil selv-
sagt også øke etterspørselen av kurs 
arrangert av både NTF og private aktører 
(Dentaldepot og andre ). Kursavgifter ute 
av kontroll gagner hverken NTF, eller 
foreningens medlemmer.

Hva med etiske normer og regler for 
foredragsholdere? For å unngå økono-
misk samrøre mellom produsent, impor-

tør og foredragsholder vil jeg henstille 
NTF om å ta denne problemstilling på 
alvor. Hva med å opprette et register 
i NTFs regi der foredragsholdere plikter 
å opplyse om sine økonomiske og andre 
avtalemessige bindinger til produsenter 
og importører av dentale instrumenter 
og forbruksmateriell som omtales i fore-
dragene? Foredragsholdere bør i det 
minste pålegges å opplyse om dette inn-
ledningsvis i sine foredrag.

Som medlem i NTF bør man kunne 
forvente, med stor grad av sikkerhet at 
det odontologiske innhold og budskap 
på kurs i regi av vår forening blir for-
midlet utelukkende på et nøytralt og 
uavhengig faglig odontologisk viten-
skapelig nivå.

Kjell Erik Skjelbred Nilsen
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