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NTFs symposium 
– i ny drakt og for hele tannhelseteamet!
Holmenkollsymposiet har vokst, og kommer nå i ny drakt, på nytt hotell. Nytt navn er NTFs 
symposium, og nytt sted er det nyåpnede Clarion Hotel The Hub midt i Oslo sentrum. Nytt av året er 
også at vi har utarbeidet en egen parallell for tannhelsesekretærer og assistenter på symposiet.

Tema for begge paralleller er «Den akutte pasient». Hovedfokuset er akutte tilstander innen 
odontologien, men vi vil også belyse generelle akutte situasjoner som kan oppstå under  
tannbehandling. 
Fagprogrammet ble sendt ut med Tidende 11/2018 og kan lastes ned på 
www.tannlegeforeningen.no/kurs

Meld på hele tannhelseteamet og bli enda bedre forberedt på akutte situasjoner som kan 
oppstå på klinikken!

Sosialt program
På torsdag kveld inviterer vi til mat og underholdning i hotellets restaurant.  Vi er stolte av å 
kunne presentere Steinar Raknes under symposiets festmiddag. Raknes er en norsk jazzbassist 
i verdensklasse – vokalist, låtskriver og komponist, og har spilt inn over 50 album, samt  turnert over 
hele verden. Han er aktuell med nyutgivelsen “Chasing the real thing”.  
Tid: kl 1930   Sted: Clarion Hotel The Hub 
Pris: 1100,- inkl. drikke  (ikke inkludert i kursavgiften)

Kursavgift
Parallell for tannleger
Kr 7200 inklusiv lunsj begge dager, før fristen 4. februar.
Etter fristen øker kursavgiften med kr 500.
Ikke-medlemmer betaler dobbel kursavgift.

Parallell for tannhelsesekretærer
Kr 4600 inklusiv lunsj begge dager, før fristen 4. februar.
Etter fristen øker kursavgiften med kr 500.

Påmelding
www.tannlegeforeningen.no
Det vil være deltakerbegrensning på begge parallellene.

Kurset teller 12 timer i NTFs etterutdanningssystem

NTFs
SYMPOSIUM



MNTF
– et kvalitetsstempel!

Ved å velge en MNTF-tannlege skal pasientene vite at de er i trygge hender. 
Tittelen MNTF beviser at tannlegen er medlem i en forening som setter pasienten 
først ved å

• stille krav til alle medlemmer om faglig oppdatering og obligatorisk  
etterutdanning.

• forplikte medlemmene til å følge foreningens etiske regler.
• ha en gratis, organisert klageordning.

Det er kun medlemmer av NTF som kan benytte seg av MNTF sammen med sin tittel som 
tannlege/tannlegespesialist. Dersom andre benytter vårt varemerke uten å være medlem 
av foreningen, vil dette kunne medføre sanksjoner eller pålegg om å stoppe bruken, krav 
om erstatning for urettmessig bruk, kompensasjon eller tilsvarende.

På timekort, visittkort, nettsider, skilt og i andre sammenhenger kan du markere at du er 
en av Den norske tannlegeforenings 6500 medlemmer.

Vær sterk, stolt og synlig. Vis at du er en MNTF!




