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HEJ, BÄSTA SAMFUNDIST!

Nu har vi sommaren här. Jag tror vi alla är i behov av att ladda batterierna efter en
tung vinter och vår. Vi hade inte hunnit lägga corona-krisen bakom oss före världen
stod inför nästa kris. Den 24 februari 2022 förändrades allt. Rysslands invasion av
Ukraina förändrade Europas säkerhet. Under vårens lopp har det blivit allt tydligare
- det värdefullaste vi har är vår frihet.

Här på hemmafronten har våren varit fylld av strejker. I många kommuner har
strejken påverkat tandvården åtminstone indirekt. Just nu pågår också en av de
största förvaltningsreformerna i Finlands historia. Från 2023 ändras det finländska
systemet så att välfärdsområdet får ansvar över all social- och hälsovård. En central
framtidsfråga är tillgången till utbildad, motiverad vårdpersonal. En tillräcklig och
duktig vårdpersonal är utgångspunkten för en god vård. Utan personal blir det
ingenting av alla fina utvecklingsförslag.

Kontinuerlig fortbildning är viktig inom vårt yrke. Samfundets internatkurs på Åland i
maj var ett ypperligt tillfälle att uppdatera sina kunskaper i slemhinnediagnostik,
biopsier och användning av antibiotika. Till Ålandsresans höjdpunkt hörde ett besök
på Andersudde där Anders Wiklöf själv guidade oss runt bland världsberömda
tavlor. Wiklöf bjöd också på många anekdoter från sitt liv.

Höstens program

Efter sommarledigheten hoppas vi på att i år kunna förverkliga kräftskivan som blev
avbokad i fjol. Boka redan nu in fredagen den 16 september i kalendern. På dagen
blir det kursen "Non-invasiv behandling av det slitna bettet och tänder med andra
estetiska utmaningar" med spec.tandl. Ulla Pallesen från Köpenhamn, och sedan
fortsätter vi kvällen med en hejdundrande kräftskiva. Som toastmaster under
kräftskivan fungerar Rosi Djupsund. Rosi Djupsund disputerade 2019 i ämnet
musikvetenskap vid Åbo Akademi med avhandlingen “Hur härligt sången klingar –
identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång".

Se bifogad kursinformation om höstens kurser samt inbjudan till kräftskivan!

Nu vill jag passa på och önska er en riktigt skön sommar!

Sommarhälsningar,
Marina Aschan, ordförande
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KURSNÄMNDEN INFORMERAR

Åter är en arbetsdryg vinter-vår avverkad med både med- och motgångar. Coronan
som vi helt optimistiskt tänkte oss att släppt sitt grepp om oss spelade sina spratt än
en gång – årsmöteskursen med avd.tdl. Ulla Pallesen från Köpenhamn måste
annulleras och skjutas upp igen.

Men ett par webbinarier med rikligt deltagarskap lyckades vi genomföra – stor tack
till Jaana Willberg och Lasse Sjövall för intressanta kurser.

Kulmen på hela våren var internatkursen på Åland med temat "Kirurgi för den
allmänpraktiserande tandläkaren" med rekordantal deltagare – 40 personer, plus
avec, sammanlagt var vi 54 personer! Ett digert program med internationellt
ansedda föreläsare – prof Bodil Lund, prof Hanna Thorén, doc. Anders Westermark
och OD Marina Kuhlefelt. Vi höjer en skål för er alla!

Trots att sommar och välförtjänt semester hägrar vill jag uppmärksamma er på
höstens kursprogram som vi inte heller behöver skämmas för, tvärtom.

Föreläsningskursen "Non-invasiv behandling av det slitna bettet och tänder
med andra estetiska utmaningar"

Tid: Fre 16.9. 2022 kl. 9.00-16.00
Kursgivare: Spec. tdl Ulla Pallesen, Köpenhamn
Kursspråk: Skandinaviska
Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A 5
Kursavgift: 200 € (för icke medlemmar debiteras förhöjd kursavgift)
Sista anmäln.: 9.9.2022
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Webbinariet "Det här tål jag inte mera! – om smärtpatienter"

Tid: Ti 11.10.2022 kl. 18.00- 20.30
Kursgivare: Spec.läkare (oral- och käkkirurgi), lektor MKD, OL Olli-Pekka

Lappalainen, HUS, HU. Spec.tdl (protetik och bettfysiologi) Laura
Nykänen, HUS.

Kursavgift: 30 €
Sista anmäln.: 8.11.2022

Föreläsningskursen "Sömnapné både ur tandläkarens och lungläkarens
perspektiv"

Tid: Fre 9.12.2022 kl 9.00-16.00
Kursgivare: OD, Spec.tdl (ortodonti) Anette Fransson, Örebro

Överl.på lungkliniken, spec.läkare (lungmedicin o allergologi)*Johan
Söderström, Österbottens välfärdsområde

Plats: Tandem, Fredriksgatan 30 A 5
Kursavgift: 200 € (för icke medlemmar debiteras förhöjd kursavgift)
Sista anmäln.: 2.12.2022

Glöm inte heller Tandläkardagarna i Helsingfors 10-13.11.2022 där prof Malin
Ernberg från Karolinska Institutet, Stockholm, kommer att föreläsa om det aktuella
och både diskussion och åsikter väckande ämnet botulintoxin!

Med önskan om en skön, avstressande sommar!

Marika Doepel


