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KURS- OG AKTIVITETSKALENDER

NORGE
15.–20. aug Arendal Arendalsuka. Se www.arendalsuka.no
25.–28. aug Oslo Årsmøte i Scandinavian Academy of Esthetic Den-

tistry (SAED). Møtet holdes på Hotel Continental. 
Se www.SAED.nu

16.–17. sept. Oslo Årsmøte i praksiseierforeningen SPA. 
Se www.praksiseier.no Henv. Kari Odland, 
e-post: kodland@asatann.com

3.–5. nov. Stavanger NTFs landsmøte. Se www.tannlegeforeningen.no
12.-14. jan. ’17 Bergen Vestlandsmøtet.Henv. Siv Kvinnsland, e-post: 

fagkomiteen@bergentannlegeforening.no
3.-4. feb. *17 Molde NOFOBI. Vinterseminar 2017. Scandic Hotell Seilet 

i Molde. Henv. Arne Jacobsen, e-post: 
arne@tannlegearne.no

23.–24. mars ‘17 Trondheim Midt-Norge-møtet. Henv. Kai Åge Årseth, 
e-post: kaiage@online.no

9.–10. juni ‘17 Loen, 
Hotel Alexan-
dra  

Loenmøtet. www.loenmotet.no Henv. Inken Sabine 
Henning, tlf. 47 60 60 87. 
E-post: inken.henning@gmx.net

19.–20. april ‘18 Trondheim Midt-Norge-møtet. Kai Åge Årseth, 
e-post: kaiage@online.no 

25.–26. mai ‘18 Loen, 
Hotel Alexan-
dra 

Loenmøtet. www.loenmotet.no Henv. Inken Sabine 
Henning, tlf. 47 60 60 87. 
E-post: inken.henning@gmx.net

24.–25. mai ‘19 Loen, 
Hotel Alexan-
dra 

Loenmøtet. www.loenmotet.no Henv. Inken Sabine 
Henning, tlf. 47 60 60 87. 
E-post: inken.henning@gmx.net

UTLANDET
25.–27. aug København, 

Danmark
Skandinavisk Endodontiforening (SkandEndo) hol-
der kongress. Arrangør: Dansk endodontiforening. 
Se http://skandendo.com/

7.–10. sept. Poznan, Polen FDI. Se www.fdiworlddental.org
29. aug.–1. sept. 
’17

Madrid, Spania FDI. Se www.fdiworlddental.org

Med forbehold om endringer. Sjekk alltid aktuelle datoer direkte med kursarrangøren. 
Vi er avhengige av dine innspill til kurs- og aktivitetskalenderen. De kan sendes til 
tidende@tannlegeforeningen.no

Røyketelefonen blir Slutta
eiledning til tobakssluttere på tele-
fon fylte 20 år på Verdens to-

bakksfrie dag, 31. mai i år. Siden star-
ten i 1996 er det gjennomført nærmere 
200 000 samtaler med folk som ønsker 
å slutte å røyke eller snuse.

Fra nå av går Helsedirektoratet over 
til å bruke én felles betegnelse på alle 
direktoratets tilbud om hjelp til snus- 
og røykeslutt. Alle tilbudene samles 
under begrepet «Slutta».

– Dette vil gjøre det lettere å synlig-
gjøre direktoratets mangfoldige tilbud 
til de som vil slutte å røyke eller snuse. 
Vi ser at folks vaner har endret seg, og 
det er færre som bruker tradisjonelle 
telefontjenester. Derfor tilbyr vi hjelp til 
røykeslutt på flere ulike måter, sier 
Bjørn Andreas Bang, ansvarlig for 
Slutta i Helsedirektoratet.

– Ringer du 800 400 85 møter du 
Sluttas erfarne veiledere som kan mye 
om røyk og snus, om å være avhengig 
og om hvordan du kan klare å finne 

motivasjon til å slutte. Slutta-universet 
består nå av nettsiden slutta.no, chat og 
telefontjeneste, Slutta-appen og face-
booksiden Slutta – din røykeslutt (hel-
senorge.no).

– Vi ser at mange av innringerne 
våre er eldre enn før, de røyker mer, er 
mer avhengige og mange har flere 
utfordringer i tillegg til røykingen. Så 
det er fortsatt viktig å opprettholde 
telefontilbudet til disse, samtidig som vi 
åpner for andre tjenester til andre mål-
grupper, sier Bang.

Det er gratis å bruke alle Slutta sine 
tjenester, og vi tilbyr oppfølging i et 
helt år. Slutta har også en egen linje inn 
for helsepersonell.

Dødsfall
Sekretariatet får dessverre ikke auto-
matisk beskjed om dødsfall. Vi ber der-
for medlemmene være behjelpelig med 
å gi NTF beskjed når en kollega er gått 
bort. Vennligst kontakt NTF, 
tlf. 22 54 74 00 eller e-post: 
post@tannlegeforeningen.no.

Fødselsdager
Vi ber om at de som vil reservere seg 
mot at runde år publiseres i personalia-
spalten, gir skriftlig melding minst åtte 
uker i forveien på e-post: 
tidende@tannlegeforeningen.no, 
eller per post til 
Tidende, postboks 2073 Vika, 
0125 Oslo

Reservasjonen blir registrert i med-
lemsregisteret, og navnet vil ikke 
komme med i fødselsdagslistene i frem-
tiden. Du kan når som helst gi beskjed 
om at reservasjonen skal oppheves 
igjen.

V

Tips og bidrag til
Notabene-spalten kan sendes til
tidende@tannlegeforeningen.no
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