
Odontologiska Samfundet: Webinarier våren 2021

Anmälan till kursen görs till Samfundets kansli per telefon 010 311 1920 må-to säkrast kl. 12-14 eller e-post: kansliet@osf.fi 

Kursprogram
Den rotbehandlade tanden är ofta mekaniskt försvagad och 
risken för frakturer är förhöjd. För att förbättra prognosen på 
rotbehandlade tänder behöver vi känna till hur vi på bästa sätt 
kan restaurera dem.

På kursen behandlas klassificering av rotbehandlade tänder 
som grund för restaureringen. Det finns många olika alternativ 
för hållbara restaureringar. Val av material och olika restaure-
ringsalternativ presenteras med hjälp av video och patientfall.

Sista anmäln. 18.1.2021       Avgift: 30 €

Torsdag 21.1.2021, kl 18.00–20.00: Hur restaurerar jag den rotbehandlade tanden?

Kursprogram
TMD-patienter är en bred och heterogen grupp. En del av dem 
lider av smärta i tuggmuskulaturen  och/eller i käkleden, andra 
har funktionsstörningar - de flesta har båda. Studier och erfa-
renhet har visat att vi uppnår det bästa behandlingsresultatet 
genom att kombinera olika typer av behandling, med en bred 
behandlingspalett.

Kursen omfattar de andra behandlingsalternativen, förutom 
bettskenor, enligt Käypä Hoito. Tyngdpunkten ligger på egen-
vård; hur informera och motivera våra patienter att delta i sin 
egen behandling och hur instruera dem gällande egenvård. 

Sista anmäln. 15.3.2021      Avgift: 50 €

Marjo-Riitta Liljeström jobbar som 
deltids universitetslektor och forska-
re vid Odontologiska institutionen vid 
Åbo Universitet sedan 2017. Till hen-
nes ansvarsområden hör undervis-
ning i bettfysiologi. Hon har tidigare 
jobbat länge som privattandläkare i 
Helsingfors. Under tio års tid utve-
cklade hon en modell för att ta hand 
om TMD-patienter i ett team-format 
tillsammans med munhygienister.

Torsdag 18.3.2021, kl 18.00–20.45: Behandling av TMD – allt det andra förutom bettskenor

Kursgivare: OL Kaj Karlsson

Kursprogram
Compositer är säkert det mest använda materialet inom tan-
dvården idag men har ändå ett något dåligt rykte. Procenten 
omgjorda compositfyllningar inom en alldeles för kort tid är 
hög. Är det verkligen så att materialet är dåligt, eller kan vi 
göra något för att få bättre resultat? 

Vi går igenom de viktiga arbetsskedena i tillverkningen av com-
positfyllningar.  Vi går också  in på funktion och estetik.

Sista anmäln. 15.2.2021      Avgift: 30 €

Onsdag 17.2.2021, kl 18.00–20.00: Composit eller composkit – kan compositer ge en god prognos?

Kursgivare: OD, specialisttandläkare Marjo-Riitta Liljeström

Kursgivare: OD Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf

Kaj Karlsson har varit verksam 
som privattandläkare I Helsingfors 
sedan 1982. Han fungerar som me-
dicinsk chef på PlusHälsa och Plus-
Hälsa Tandläkarna Ab sedan 2015. 
Hans praktik är inriktad mycket på 
estetisk tandvård och ortodonti. 
Han har föreläst om compositer, 
estetisk tandvård och ortodontiska 
behandlingar för allmäntandläkare.

Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf jobbar 
som universitetslektor och forskare vid 
Odontologiska institutionen vid Åbo 
Universitet sedan 2010. Till hennes 
ansvarsområden hör undervisning i 
protetik i Simuleringslaboratoriet för 
kandidater i grundutbildningen. Hennes 
forskningsområde är biomaterial och 
fiberstift. Dessutom arbetar hon deltid 
som privattandläkare.

Tre nya  webinarier!


