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Lørdag 7. juni – Grand Nordic Hotell
0930–1030: From pulpitis to chronic 
pain. Dr.odont., speialist i endodonti, 
Inge Fristad, UiB.
1100–1145: The dental lymphatic sys-
tem. Dr.odont. Ellen Berggreen, UiB.
1330–1500: Spesialistkandidatene fra 
Bergen og Oslo presenterer kasuistik-
ker og forskningsprosjekter.

Sosiale aktiviteter
Torsdag: Båttur med MS Cetacea og 
servering om bord.
Fredag: festmiddag på Fjellstua og tur 
med fjellheisen. Midnattsolkonsert 
i Ishavskatedralen.
Lørdag: besøk på Macks ølbryggeri, og 
middag på hyggelig restaurant i byen.

Påmeldingsfrist
15. mars

Kursavgift
Kursavgift og sosiale aktiviteter: med-
lem av NEF kr 6900, ikke medlem 
kr 7500.
Ledsager kr 3900.
Hotell: kr. 1600/kr 800 per døgn ons. 
til lør. kr 1400/kr 700 fra lør. til søn.

Påmelding
Påmelding skjer gjennom www.tann-
legeforeningen.no – Kurs/NTFs kurs-
kalender. Opplysninger om kurset kan 
rettes til nina.gerner@c2i.net.

NTFs stipend for dobbeltkompetanseløp
TF har opprettet et stipend for dob-
beltkompetansekandidater. Sti-

pendet deles ut fra NTFs fond for videre- 
og etterutdanning og administreres av 
fagavdelingen i NTFs sekretariat. Årlig 
kan tildeles stipend på inntil NOK 
150 000. Stipendiet kan deles på flere. 
Stipendiets formål er å gi støtte til tann-
leger under utdanning til dobbeltkom-
petanse. Med dobbeltkompetanse menes 
oppnåelse av både dokumentert fors-
kningskompetanse (avlagt doktorgrad) 
og spesialistkompetanse. Hensikten er at 
kandidaten senere skal bidra til under-
visning og spredning av kunnskap og 
kompetanse innen sitt fagområde.

Følgende kan søke om stipend
* Tannleger som har odontologisk 

doktorgrad eller som er under slik 
utdanning, og som også er tatt opp 
på et program for odontologisk spe-
sialist- eller videreutdanning.

* Tannleger som har odontologisk spe-
sialist- og videreutdanning, og som 
også er tatt opp på et program for 
odontologisk doktorgradsutdanning.

Tildeling av stipend foretas av NTFs 
fagnemnd som også skal gi en begrun-
nelse for tildelingen. Tildelt stipend 
utbetales til kandidaten(e) etter påbe-
gynt dobbeltkompetanseløp.

Stipendiater som avbryter dobbelt-
kompetanseløpet kan bli avkrevd til-
bakebetaling av utbetalt stipend.

Søknad om stipend sendes Sissel 
Dahl sissel.dahl@tannlegeforenin-
gen.no innen 1. juni 2008. Søknaden 
skal inneholde bekreftede opplysninger 
om opptak til eller deltakelse i spesiali-
studanningsprogram og doktorgrads-
program. Det bes om en kort beskrivelse 
av temaet for doktorgradsarbeidet.

Tannlege vil ha spytteforbud
Tannlege og formannskapsrepresen-
tant Helge Braut (H) i Klepp kommune 
i Rogaland vil ha et generelt forbud 
mot å spytte, med særlig tanke påå bli 
kvitt snusklyser på gaten.

– Snusklyser er ekle, og fører til pro-
blemer for rullestolbrukere og mange 
andre, sier han. Braut ønsker at et 
spytteforbud blir tatt med 
i politivedtektene for Klepp kommune.

– Snusklyser er noe av det verste jeg 
ser. Jeg ville ikke likt å tråkke i en saf-
tig en med mine nye sko. Tenk på dem 
som ikke merker det før de har tråkket 
rundt en stund i leiligheten, sier Braut 
til Stavanger Aftenblad. Han mener at 
de som har for vane å legge de virkelig 

store porsjonene opp under leppa, må 
klare å innse hvor ekkelt det kan være 
når det skal ut igjen.

– Jeg er med i arbeidet for tilrette-
legging for alle i Klepp og Time kom-
mune, forteller han. – Blant proble-
mene rulle- og gåstolbrukere støter på, 
er snusklysene som ligger rundt 
omkring på fortauet, sier høyrepoliti-
keren.

– Det er klart at en håndheving vil 
bli vanskelig, men jeg både håper og 
tror at det hjelper å fokusere på dette, 
og at folk vil forstå at snusklysene er 
et problem for enkelte, sier han videre.

Tannlegen ønsker ikke å starte en 
diskusjon rundt selve snusingen.
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