Bästa kolleger, kära vänner!
En påminnelse on vårt inkommande webbinarium torsdagen den 17.3.2022, kl 18.0020.45

Implantat - bli inte desperat!
Kursgivare: OL, spec.tandläkare Lars Sjövall
Ersättande behandling med implantat har blivit allt vanligare, med en skala från enstaka
implantatförankrade tänder till omfattande konstruktioner för att rehabilitera ett långt
destruerat bett. Det kan lätt bli en utmaning för den allmänpraktiserande tandläkaren att ta
hand om den uppföljande vården – vad göra när problemen eventuellt sätter in? På kursen
kommer att behandlas bl.a följande frågor:
- Underhåll och uppföljning av implantatprotetik
- Hur bemästra implantatprotetiska problem och komplikationer
- Lite om mjukvävnadsproblematik kring implantat.
- Peri-implantit; vad kan allmänpraktikern göra?
Sista anmäln. 15.3.2022.

Avgift: 30 €

Lars Sjövall blev utexaminerad från Helsingfors Universitet 1987 och avlade sin
specialistexamen i protetik 1987. Under 1980, -90, 2000 och 2010 talen har han arbetat både
som föreläsare och klinisk lärare på Tandkliniken vid Helsingfors Universitet . Han har haft
privat praktik i Träskända sedan 1979 och där har han fokuserat mycket både på
implantatprotetik och -kirurgi sedan slutet av 1980-talet. Lars har även varit en flitig
kursgivare och 2013 belönade Finska Tandläkarsällskapet Apollonia honom med titeln ‘Årets
utbildare’.

…….. och även en påminnelse om vår internatkurs på Åland!
-

en verklig stor-satsning!! Vi ser alla fram emot att, förutom lyssna till ett dreamteam av föreläsare, även få träffas och umgås!
Hjärtligt välkomna att deltaga!

ODONTOLOGISKA SAMFUNDET ordnar

KIRURGIKURS
för den allmänpraktiserande tandläkaren
i MARIEHAMN 19.5 – 21.5.2021
FÖRELÄSARE:
Prof. Bodil Lund, professor i käkkirurgi, prefekt, Institutionen för odontologi, Karolinska
Institutet och Medicinsk enhet Kraniofaciala sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm
Doc Anders Westermark, docent käkkirurgi, Kirurgkliniken, Ålands Centralsjukhus.

Prof. Hanna Thorén, professor i oral- och maxillofacial kirurgi, Åbo Universitet samt
överläkare, Åbo Universitets Centralsjukhus
OD, spec.tdl Marina Kuhlefelt, PKS-SEHYK, privattandläkare, Helsingfors
KURSPLATS: Ålands Sjöfartsmuseum, Hamngatan 2, Mariehamn
KURSAVGIFT: 250 euro (350 € för icke-medlemmar)

TORSDAG 19.5
Enklaste sättet att ta sig till Mariehamn är med FÄRJA FRÅN ÅBO TILL MARIEHAMN:
Viking Line: M/S Viking Glory kl. 8.45 – 14.10
OBS! Alla bokar sin resa själv
Vi ordnar gemensam lunch på färjan för intresserade kl. 11.30. Separat
anmälan behövs för bordsreservering. Lunchen är på egen bekostnad
Vi har reserverat ett antal rum på Hotell Pommern, Norragatan 10 A, tel. +358 18 15555,
e-mail: info@alandhotels.fi .
Dubbelrum: 122 €/natt,
Enkelrum: 113 €/natt - dessa priser gäller tom 19.4.2022
Var och en gör sin hotellbokning själv. Kom ihåg att nämna Odontologiska Samfundet i
Finland för att få det avhandlade priset.
Det står naturligtvis var och en fritt fram att boka rum på något annat hotell.

KURSSTART OCH VÄLKOMSTKAFFE kl. 16.00, SJÖFARTSMUSEET
16.00 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45– 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 – 19.00
19.30 – 22.00

Kaffe med tilltugg
Välkommen: Praktisk information - Kursnämndens ordf. Marika Doepel
Välkommen: Kursansvarig - Marina Kuhlefelt
Hälsovårdsturism – prof. Bodil Lund
Sjöfart och smitta – doc Anders Westermark
Guidad rundtur på Ålands Sjöfartsmuseum
Supé på ÅSS Paviljongen, Sjöpromenaden 6

OBS! Separat anmälan till besöket på Ålands sjöfartsmuseum och supén på
Segelpaviljongen. Supén på egen bekostnad, men sponsoreras delvis av OSF.

FREDAG 20.5.2021
VISDOMSTÄNDER
9.00 - 10.00 Aseptik och antibiotika vid dentoalveolär kirurgi - prof Bodil Lund
10.00 –11.00 Visdomständer, God medicinsk praxis - prof Hanna Thorén
11.00 –11.15 Bensträckare
11:15 – 12.30 Visdomständer, God medicinsk praxis - prof Hanna Thorén
12.30 – 13.30 Lunch på Restaurant Nautical

SLEMHINNEFÖRÄNDRINGAR
13.30 – 14.30 Slemhinnediagnostik: Är det farligt? - doc Anders Westermark
14:30– 15.00 Kaffe och frukt
15.00 – 15.30 Biopsier, snitt och suturer - OD Marina Kuhlefelt
15.30 – 16.00 Eftervårdsinstruktioner och smärtstillande. – OD Marina Kuhlefelt
16.00
Kursdagen avslutas
GEMENSAMT KVÄLLSPROGRAM
17.00
Rundtur med buss
Det bästa av Åland: vårflora, fågelliv, sevärda ställen och kultur
Start från hotell Pommern med Anders Westermark som vår eminenta
lokala guide!
20.00
Middag på Restaurang F.P. von Knorring, Ångbåtsbron, Östra hamnen
OBS! Rundturen och middagen fordrar separat anmälan. Middagen på egen bekostnad, men
sponsoreras delvis av OSF.

LÖRDAG 21.5.2021
FRUKOST OCH UTCHECKNING FRÅN HOTELLET
KÄKLEDSKIRURGI
9.00 – 10.15 Diagnostik och operativ vård vid käkledssjukdomar
- prof Bodil Lund & doc Anders Westermark
10.15 – 11.00 Käkledstrauma hos barn och vuxna. Vård och uppföljning -Prof Hanna Thorén
11.30 – 12.00 Diskussion och kursavslutning
12.00 – 13.00 Kaffe med tilltugg

RETURRESA FÖR DEM SOM ÅKER HEM PÅ LÖRDAG
Viking Line: M/S Viking Grace kl. 14.25 – 19.15
OBS! Alla bokar sin resa själv
Vi ordnar gemensam middag på färjan för intresserade kl. 16.00.
Separat anmälan krävs för bordsreservering. Middagen på egen bekostnad.

Avec är även hjärtligt välkomna att deltaga i vårt sociala program, dock så att medlemmar
har förtursrätt i det fall att vi får verklig rusning till kursen. En anmälan om deltagande i det
sociala programmet behövs i så fall, kan göras på samma anmälningsblankett som anmälan
till kursen.

VÄL MÖTT PÅ ÅLAND!

Bindande anmälan till kursen görs till Samfundets kansli genom att fylla i bifogade
anmälningsblankett och returnera den per e-mail till kansliet, kansliet@osf.fi. Det går
även att anmäla sig per telefon 010 311 1920 må-to säkrast kl. 12-14
Sista anmälningsdatum är 19.4.2022 som även är sista datum för att annullera en redan
gjord anmälning
Odontologiska Samfundets medlemmar har förtursrätt.

