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MEDLEMSBREV 6/2022, 24.8.2022

Hej, bästa Samfundist!

Hoppas att ni har njutit av den långa, varma sommaren. Nu börjar det bli dags att vända
blicken mot höstens kurser och program.

Samfundets kräftskiva ordnas fredagen den 16.9 på Tandem. Anmäl dig avec till kräftskivan
senast 1.9 på adressen kansliet@osf.fi eller tfn 010 3111 920.

Vi ordnar en ny seniorlunch på Tandem onsdagen 5 oktober kl. 12-14. Kom och umgås med
vänner och kolleger över en god lunch á la Manda. Inbjudan skickas inom kort.

Under hösten har vi ett fint kursprogram med ett webbinarium och två fysiska kurser.
Se nedan bifogad kursinformation om höstens kurser.

Tandläkarorganisationernas styrelser sammanträdde också i år på ett samseminarium
18-19.8 som detta år hölls på Sannäs. Fredagen den 19.8 höll vi höstens första styrelsemöte.

Medlemsärenden
Följande legitimerade tandläkare har ansökt om medlemskap och av styrelsen blivit antagna
som ordinarie medlemmar: Heidi Vidjeskog från Vasa och Päivi Havela från Uleåborg.
Välkomna med i Samfundets verksamhet!

Stipendieärenden
Till sist vill jag uppmärksamma dig på våra lediganslagna stipendier, se nedan.
Ansökningsblanketter och riktlinjer finns på Samfundets hemsida.

Med önskan om en fin inledning på hösten,

Marina Aschan, ordförande
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En tidvis tropisk sommar börjar närma sig sin ände och det är dags att aktivera sig visavi fortbildning
igen! Samfundet har åter ett digert och intressant program att erbjuda medlemmarna:

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

Webbinariet  ’Det här tål jag inte mera! – om smärtpatienter’
Tid: Ti 11.10.2022 kl. 18.00- 21.00
Kursgivare: Spec.läkare (oral-och käkkirurgi, lektor MKD,

OL Olli-Pekka Lappalainen, HUS, HU,
Spec.tdl (protetik o. bettfysiologi) Laura Nykänen, HUS

Kursavgift: 30 €
Sista anmäln: 8.10.2022

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!

Välkomna att deltaga!
Marika Doepel
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För OSF medlemmar lediganslås följande stipendier och bidrag:

Forskningsstipendium

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. lediganslår härmed forskningsstipendiet, högst 21 500 euro, för

forskning och praktisk odontologisk verksamhet.  Ansökan om forskningsstipendiet bör vara insänt

senast den 31.10.2022. Ansökningsblanketter samt riktlinjer finns på Samfundets hemsida

www.osf.fi.

Fortlöpande ansökningsbara stipendier och bidrag

Resestipendier: 500 euro för resa med odontologiskt syfte inom Europa och 900 euro för resa utanför

Europa. För presentation av egna forskningsresultat kan ett tillägg på 500 euro beviljas.

Ansökningsanvisningar, riktlinjer för stipendiet samt blanketter finns på OSF hemsidor.

Resebidrag för medlemmar bosatta utanför Helsingforsregionen för deltagande i Samfundets

verksamhet i Helsingfors.

Stipendier för juniormedlemmar: 500 euro för ett odontologiskt ändamål, 5000 euro (max) för

utförande av fördjupade studier. Mer information på OSF hemsidor under stipendium för juniorer.

Ansökningarna sänds elektroniskt eller skannade per email till kansliet@osf.fi eller i pappersform till

Odontologiska Samfundet i Finland r.f., Fredriksgatan 30 A 5, 00120 Helsingfors

http://www.osf.fi
mailto:kansliet@osf.fi

