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Phantomkurs – mottat til anmeldelse

Redaksjonen hadde mottatt til anmeldelse 
boken «Phantomkurs der konservierenden 
Zahnheilkunde» og skriver følgende:

«Dette er et litet arbeide paa 67 sider og 
med 67 illustrationer. Det gir i korthet 
grundtrækkene og princippene for kavitets-
præparering og fyldning, anlægning av 
kofferdam, renhold av instrumenter o.s.v. 
Boken kan utvilsomt hjælpe de studerende 
over adskillige vanskeligheter. Og da den er 
instruktivt ordnet og skrevet, kan ogsaa 
tandlægerne ha nytte av den.

 
Juli 1919, 5. hefte

Tannlegevitser og tannlegeanekdoter

Tannvernet akter i tiden fremover å utvide sin 
informasjonsinnsats overfor dagspressen og 
ukebladene. Hensikten er å få folk mer tannbe-
visste gjennom daglige drypp. Enkelte av disse 
dryppene bør etter vår mening bestå i gode 
og positive vitser og anekdoter fra tannklinik-
ker landet rundt, og muntre historier om 
menigmanns syn på sine tenner og tannsyk-
dommene. Tannvernet tar for øvrig sikte på å 
få en kjent tegner til å illustrere de beste 
vitsene, anekdotene og historiene.

På lengre sikt kan de beste skrønene og 
tegningene samles i et eget skrift. Gjerne med 
«forfatterens» navn.

 
Innsendt av direktør Ringdal i Norsk Tannvern

Mars 1969, hefte 3

Historiebok – mest om de siste 25 årene

En egen bokkomité har alt arbeidet lenge med 
manus til boka som skal ta for seg NTFs 
historie fra perioden 1984–2009. Helt fra 1909 
har det vært gitt ut en bok ved utgangen av 
hver 25-årsperiode i foreningens historie. 
Dette er ikke en tradisjon som kan brytes uten 
videre!

125-årsboka vil gi en kortfattet oppsum-
mering av de første 100 og så ta for seg de 
siste 25 år tema for tema. Målet er at du som 
medlem og leser skal få en bok du både kan 
kose deg med, og som kan gi deg den 
informasjonen du savner om viktige saker og 
begivenheter i perioden. For jammen har det 
skjedd litt av hvert. Forfatter av Jubileumsbo-
ka er NTFs mangeårige fag- og informasjons-
sjef, nåværende styreleder i Norsk Tannvern, 
Reidun Stenvik.
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   Notabene

Valg til NTF 2019

Under årets representantskapsmøte  

29.–30. november skal det foretas valg til 

følgende organer innen NTF:

Hovedstyret

Til hovedstyret skal det velges president, 

visepresident og fem medlemmer, foruten tre 

varamedlemmer. Hovedstyret skal også ha en 

representant med vararepresentant fra det 

sentrale forhandlingsutvalget (SF) og fra det 

sentrale næringsutvalget (SNU). Disse skal 

velges av henholdsvis Lønnspolitisk forum og 

Næringspolitisk forum, og valget skal godkjen-

nes av representantskapet.

Ordfører og varaordfører

Til representantskapet skal det velges ordfører 

og varaordfører.

Fagnemnd

Til fagnemnden skal det velges leder, 

nestleder, to medlemmer og to varamedlem-

mer.

Redaksjonskomité

Til redaksjonskomiteen for NTFs Tidende skal 

det velges tre medlemmer og to varamedlem-

mer.

Kontrollkomité

Til kontrollkomiteen skal det velges tre 

medlemmer og varamedlemmer.

NTFs råd for tannlegeetikk

Til NTFs råd for tannlegeetikk skal det velges 

leder, nestleder, tre medlemmer og tre 

varamedlemmer.

Den sentrale ankenemnd for klagesaker

Til ankenemnden skal det velges tre 

medlemmer og ett varamedlem.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Til styret for sykehjelpsordningen skal det 

velges tre medlemmer og tre varamedlemmer.




