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

Kursgivare
Övertandläkare, specialist inom oral protetik  
Annika Torbjörner, Karlstad 

Målet
Att ge en ökad förståelse för hur människans bett fungerar och 
vilka krafter som råder i bettet och vilka som är riskfyllda. Att 
därmed lätt kunna göra tekniska riskbedömningar vilket gör 
protetiska behandlingar enklare, roligare och säkrare. 

Kursprogram
Det har blivit svårare att vara tandläkare. En av anledningar-
na är den mängd olika ocklusala material vi använder idag, 
material som slits mot varandra i olika grad. Ett från början 
harmoniskt bett kan med åren lätt börja gå i otakt. Tänder som 
är försvagade av till exempel stora fyllningar kan lätt utsättas 
för större och mer ogynnsamma krafter än de klarar av och då 
uppstår frakturer och lossnanden. Finns det något alternativ?
 
Bland annat följande kommer att belysas:

• Vilka krafter råder i bettet under funktion och vilka som är  
  riskfyllda?
• Hur kan man identifiera patienter som är högriskfall för  
  frakturer och bettkollaps och vilka åtgärder kan då  
  sättas in?
• Några nycklar för att bygga en säkrare protetik i det  
  försvagade bettet.

Fortbildningspoäng
10 poäng

Tid             Fre 11.9.2020 kl. 10.00–16.30 
               Lör 12.9.2020 kl. 9.00–12.00 
Plats            Academill, Strandgatan 2, Vasa       
Kursavgift         250 € (Antalet kursplatser är begränsat.  
               Kursen är i första hand för OSF medlemmar.  
               Icke-medlemmar betalar förhöjd kursavgift.) 
Sista anm.dag   28.8.2020
Kurstyp         Föreläsningskurs
Arrangör        OSF r.f.

11.–12.9.2020, VASA:
PROTETIK OCH BETTVÅRD I DET FÖRSVAGADE BETTET
 

10 p

Annika Torbjörner är övertandläkare i 
oral protetik i Karlstad och en av förfat-
tarna till boken ”Protetik i det försvagade 
bettet – en resa i Henry Beyrons fotspår”. 
Hon är en flitigt anlitad kursgivare och 
har belönats med Sveriges Tandläkarför-
bunds Efterutbildningsråds stipendium 
för bästa föreläsare.

Kom för att lyssna, 
inspireras, debattera och 

för att umgås!




