ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
MEDLEMSBREV 1/2021 (25.1.2021)

År 2021 är vårt 85.verksamhetsår !

HEJ, BÄSTA SAMFUNDIST!
Under den rådande epidemiologiska situationen har vi i Samfundets styrelse sett oss tvungna att
skjuta fram det till fredagen 12.2.2021 planerade årsmötet med en månad. Orsak till framskjutandet
av årsmötet är att vi måste utreda juridiken kring och förbereda årsmötet så, att vi uppfyller de krav
som för tillfället gäller för föreningars årsmöten. Det finns en lag om temporär avvikelse från bl.a.
föreningslagen i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin:
677/2020, https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200677#Pidp445943200).
Ny tidpunkt för årsmötet är fredagen 12.3.2021 kl.17- , på distans och på Tandem. En fysisk
mötesplats måste finnas, trots att de flesta förhoppningsvis kan/vill delta på distans. På årsmötet
behandlas de vanliga årsmötesärendena. I skrivandets stund vet vi i styrelsen inte om några större,
principiella frågor som borde behandlas och beslutas. Egentlig möteskallelse skickas ut senare.
Om du vet med dig, att du inte kan/vill delta i årsmötet på distans, och önskar delta i årsmötets
beslutsfattande, strävar vi till att skicka möteshandlingarna till dig per post i så god tid, att du kan
skicka in dina ställningstaganden före mötet, så att de sedan beaktas vid årsmötet. I detta fall:
vänligen anmäl ditt intresse till Samfundets kansli redan nu! Övriga årsmötesdeltagare får sig
årsmöteshandlingarna till handa på samma sätt som tidigare år.
Årsmötesföredraget ’Är språket viktigt i vården?’ hålls som planerat av FD Marianne Mustajoki.
Trots den rådande situationen har Samfundet aktivt kunnat inleda sitt 85.verksamhetsår, faktiskt
med något av en rivstart:
- 12.1.2021: MENTORKVÄLL OM SPECIALISERING samlade 18 deltagare på distans, främst
juniorer. Material för denna tillställning finns på Samfundets hemsida, se: www.osf.fi / För medlemmar / Kompendier.
- 21.1.2021: HUR RESTAURERAR JAG DEN ROTBEHANDLADE TANDEN? med OD Ami Le BellRönnlöf som kursgivare, samlade 26 deltagare, alla på distans.
OBS: de följande kurskvällarna i webinarieform hålls ons 17.2. och to 18.3.2021. Se separat info
t.ex. på Samfundets hemsida eller i Finlands Tandläkartidning nr 1/2021, sid 6. VÄLKOMMEN MED!
Läkaretikboken har uppdaterats och Samfundet har deltagit på ett hörn i detta arbete. Boken, som
riktar sig gemensamt till läkare och tandläkare, publiceras både som bok och digitalt, också i svenskspråkig översättning. Ett lanseringswebinarium kommer att hållas fre 26.2.2021. Närmare info om
tidpunkt och program senare. Notera gärna redan nu datumet i din kalender!
Årets version av ’Aktuel Nordisk Odontologi’ (2021, 46.årgången; 218 s.) har utkommit. Ett
exemplar av boken finns på Tandems bibliotek, därifrån boken kan lånas. Om du är intresserad,
kontakta Samfundets kansli. Man kan också beställa/prenumerera på boken på adressen:
www.idunn.no /aktuel_nordisk_odontologi, pris 489 NOK/år.
Årets utgåva innehåller artiklar, alla skrivna på skandinaviska, bl. a. om smitta/smittspridning i tandvården, e-cigaretter, burning mouth syndrome, reparering av fyllningar med defekter, rtg-undersökning av retinerade o.a. tänder, samt om bett och välmående.
Vi ser fram emot att kunna ordna en ordentlig OSF-fest så snart pandemin är över!
Med samfundshälsningar,
Kaj Rönnberg, ordförande
e-mail: ordforande@osf.fi,
tel. 050 463 7830
Sid 1 / 1
OSF medlemsbrev 1/2021

