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Et landsmøte i revidert utgave

Igjen skal vi samles til landsmøte i
Oslo, i kjente omgivelser med de
samme rammebetingelser, men i en

revidert og forhåpentligvis forbedret
utgave. Det vanlige oppsettet med
fagprogrammet forhåndsfordelt på saler
er borte. I stedet har vi en tidfestet
opplisting av faglige sekvenser uten
plassering i saler. Utfra fjorårets erfar-
inger forsøker vi denne gangen å skaffe
informasjon om interessen for de ulike
innslagene gjennom en forhåndsregi-
strering ved påmeldingen til Lands-
møtet. Dette håper vi vil gi oss et bedre
utgangspunkt til å bruke de salene vi
har på best mulig måte. Det vil ikke bli
utstedt egne biletter til de enkelte fag-
sekvensene, men det lages et mini-
program på samme måte som tidligere.
Vårt ønske er at alle skal kunne delta

på det de vil av det faglige programmet.
De som har vært med på landsmøter
tidligere, vet imidlertid at størrelsen på
de salene vi disponerer, legger begrens-
ninger på muligheten til å sjonglere
med oppsettet av fagprogrammet. Kryss
derfor av på registreringsskjemaet de
faglige sekvensene du har mest lyst til å
gå på. Dette er ikke en bindende
påmelding, kun et hjelpemiddel for oss
til å kunne gjøre Landsmøtet best mulig
for deg som deltaker. 
Enkelte røster hevder at Landsmøtet

kun skal være for tannleger. Dette
mener vi er en foreldet tankegang i
dagens tannhelsetjeneste. Teamet er i
seg selv en målgruppe ved slike store
arrangementer. La oss heller møtes til
felles faglig stimulans og hente inspi-
rasjon fra de samme kilder, på samme
sted. Men at målgruppen for de for-

skjellige sekvensene bør spesifiseres
bedre, det har vi tatt til etterretning. For
å utvide stolkapasiteten har vi dessuten
leid lokaler på Sentrum Scene hele fre-
dag hvor det spesielle programmet for
tannhelsesekretærer blir presentert.
Som vanlig er Landsmøteprogrammet

variert. Vi beveger oss fra ren klinisk
odontologi til
fagområder som også
passer for mange
andre profesjoner.
Men dette skal være
en av styrkene ved
vårt fagprogram.
Tannlegens rolle som
helsearbeider byr på
mange utfordringer,
og gleden ved å utøve yrket består
nettopp i å se disse. Det er selvsagt
urettferdig å framheve enkeltinnslag,
men en teknisk nyskapning i Lands-
møtesammenheng er bruken av mento-
meteravstemning under torsdagens sek-
vens «Hvilken protetisk behandling
velger du». Her vil tilhørerne underveis
stemme på de alternativer for behand-
ling som de selv ville velge, mens
«fasiten» blir presentert senere. For
øvrig vil dere finne mange kjente navn
blant foredragsholderne. De som kjen-
ner litt til internasjonal odontologi, vil
nok merke seg at vi endelig har fått
Jean-Francois Roulet til Oslo. 
Også de sosiale arrangementene gjen-

nomgår en liten ansiktsløfting dette
året. Kamerataften gjør vi enda mer
uformell og ledig, mens vi går motsatt
vei med NTFs Årsfest. Til Kamerataften
våger vi oss på en helt ny vri: Vi fjerner
kullbordene, ja vi fjerner nesten alle

bordene, og introduserer en løs og ledig
sammenkomst med afrikansk tilsnitt –
mat, dans og musikk. Her kan du møte
alle du kjenner, også kullkameratene, i
en herlig heksegryte. «Vanlig» dans blir
det til musikk fra verdens beste – og
eneste – rene tannlegeorkester. 
Årsfesten blir denne gang til

Landsmøteballet,
etter krav fra den
yngre garde i fest-
komiteen. Nå vil de
ha tilbake stilen på
dette arrangementet,
og da må vi andre
pent følge oppford-
ringen om å finne
fram ballkjole og

smoking eller mørk dress. God mat og
drikke, noen taler, litt underholdning og
god dansemusikk er ingredienser som
hører til på et skikkelig ball. La oss
benytte sjansen til å vise at tannleger
fortsatt kan feste med stil – ikke bare i
Bergen!
Da gjenstår det bare nok en gang å

invitere deg til Landsmøtet. Her blir det
masser av fag i tre hele dager til ende,
dessuten landsmøteforkurs dagen før
dagen. Og som alltid unike muligheter
for innkjøp og sjanser til å dyrke gamle
og nye bekjentskaper. Velkommen til
herlige landsmøtedager i Oslo i oktober!
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