
  
 
 
   

ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND r.f. 

Malmgatan 30 - 00100 Helsingfors – 010 311 1920 – Email: kansliet@osf.fi – www.osf.fi 

 

Helsingfors, den 31 december 2019 
 
Odontologiska Samfundet i Finland r.f. kallar till årsmöte lördagen den 25 
januari 2020 kl. 12-15:30 på Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, Helsingfors. 
 
Årsmötesprogram: 
kl. 12-14 årsmötesförhandlingar. Beslut om ändring av stadgar. Styrelsens 
förslag till nya stadgar skickas senare i ett separat meddelande innan mötet. 
kl. 14-14:30 paus med dryck och en bit mat. 
kl. 14:30-15:30 Föredrag: THL forskningsprofessor 
Mika Gissler: 
” Finländarnas hälsa inför 2020-talet” 
 
Anmälan till årsmötet senast den 16.1.2020 
 

 

 
 
Årsfest avec kl. 18 på Hotel Klaus K, Rakesalen, ingång från Skillnadsgatan 
4C. Vi börjar med ett glas skumvin.  
 
Avecerna är välkomna antingen till Tandem kl. 14:30 för att åhöra föredraget 
eller direkt kl. 18 till Hotel Klaus K, Rakesalen. 
 
 

  
 
Årsfestens meny: 

  
Karljohanssvampsoppa och krispigt rosmarinbröd  
Flamstekt sik, romsås och spenat 
Hasselnöt-chokladkaka, Vin Santokörsbär och Crème Chantilly 
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Pris (subventionerat): 80 euro/person. 
I priset ingår supén, ett glas skumpa, två glas vin och kaffe eller te. 
 
Efter middagen dans till tonerna av Klubiorkesteri, glad 50-80-tals musik. 
 
Festen avslutas kl. 24:00  
Festklädsel: Festdräkt 
 

 
 

Anmälningar till årsfesten senast torsdagen 9.1.2020, kansliet@osf.fi, tfn 
010 311 1920. Vänligen meddela om eventuella matallergier. 
 
Hotellrum på Hotel Klaus K enligt nedanstående offert: 
Reserveringskoden PROSAMFUNDET ger -20% rabatt för tiden 24.-26.1.2020.  
Koden kan användas endast på Kämp Collection Hotels nätsidor 
https://www.kampcollectionhotels.com/ 
 
 
Ännu finns det plats på årsfestkursen KERAMER – NÄR, VAR OCH HUR fredagen den 
24.1.2020 på Tandem med Christel Larsson. Se bilagan. Sista anmälningsdag 13.1.2020 

 
Tack och VÄLKOMMEN! 
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Odontologiska Samfundet i Finland r.f.

Kursgivare
Docent, övertandläkare (specialist i oral protetik) 
Christel Larsson, Malmö Universitet

Målgrupp
Allmäntandläkare

Mål och kursprogram
Under denna kursdag kommer vi att lära oss mer om nya material 
och tekniker inom modern tandvård. Fokus kommer vara på kera-
mer. Vi kommer bl.a. att svara på följande frågor:

• Keramer – vad är det för slags material?
• Hur, var och när ska vi använda keramer ?
• Vilka resultat kan vi förvänta oss när vi använder keramer?
• Vilka cement passar bäst till dagens keramer?
• Keramer och implantat/implantatprotetik?
• Pelare – vilken teknik och vilket material ska jag välja?
• Hur ska tandläkare och tandtekniker hantera keramer för    
   att få bra resultat?
• Framtidsspaning! Vilka material använder vi nästa år? Och   
   om 10 år?
• Är intraoral skanning ett bra alternativ till konventionella  
   avtryck?
• Digital tandteknisk framställning – är det bra? Och hur  
   samarbetar vi bäst med tandtekniker?

Kursen utgår från föreläsarens forskning inom området samt tips 
från hennes kliniska verksamhet. Vi kommer att få se lyckade, 
och misslyckade fall, som vi kan lära oss av.

Christel Larsson är avdelningsföreståndare och 
klinikchef för Avdelningen för Oral Protetik, 
Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. 
Hon är docent i oral protetik med inriktning på 
fast tand- och implantatstödd protetik.

Tid             Fre 24.1.2020 kl. 9.00–16.00
Plats            Tandem, Fredriksgatan 30 A 5, 
               00120 Helsingfors
Kursavgift        250 €  
               (Antalet kursplatser är begränsat.
              Kursen är i första hand för OSF medlemmar.
               Icke-medlemmar betalar förhöjd kursavgift.)
Kurstyp           Föreläsningskurs
Sista anmäl.      13.1.2020
Arrangör        OSF r.f.

Välkommen!

FREDAGEN 24.1.2020

KERAMER – NÄR, VAR OCH HUR

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