
ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND    

MEDLEMSBREV 2/2020 (30.3.2020) 

 

 

Sid 1 / 3 
OSF medlemsbrev 2/2020 

HEJ BÄSTA SAMFUNDIST! 
 

Vi lever i en exceptionell tid, som också påverkar Samfundet, bl.a. så att det program som vi hade 

planerat för våren 2020 till största delen nu får ’läggas på is’ i väntan på att corona-, eller rättare 

uttryckt covid19-epidemin ebbar ut och rådande undantagsbestämmelser upphävs. Tack vare våra 

nya stadgar klarar vi, i motsats till många andra föreningar, situationen utan att bryta mot våra 

stadgar, eftersom vi redan i slutet på januari hann hålla vårt årsmöte, vilket är det enda egentliga 

möte under året vi enligt stadgarna behöver ordna. Februarimötet höll vi tillsammans med Finska 

Läkare-sällskapet, som gäster hos dem. Programmet intresserade och vi var 19 samfundister på 

plats. 

 

Glädjeämnen för mig som nyvald ordförande, och för oss alla, är att vi fått flera nya medlemmar. 

Dessutom gläder det mig, att vi aktiverat vår verksamhet i Österbotten, där vi har många medlemmar 

sedan tidigare och också flera nya (se senare i detta brev: ’Nya medlemmar’). Till följande har vi för 

avsikt att rikta våra blickar mot Åland och våra kolleger där.  

 

Om ni har förslag på hur vi kunde utveckla Samfundets verksamhet, är alla vi i styrelsen glada ifall ni 

tar kontakt. Hur kunde t.ex. användningen av våra enormt fina utrymmen på Tandem aktiveras? Har  

du tankar om det? Eller om något annat vi kunde göra annorlunda, eller bättre? 

 

Med dessa inledningsord vill jag tillönska alla medlemmar möjligast drägliga förhållanden i dessa 

’coronatider’. Må väl och ta vara på dina närmaste, med soliga vårhälsningar,  

 

Kaj Rönnberg, ordförande; e-mail: ordforande@osf.fi , tel. 050 463 7830 

 

PS: Tack vare de nya stadgarna kommer en del information, som tidigare muntligt meddelades på 

våra månadsmöten, nu att skrivas ut i medlemsbreven så alla samfundister kan ta del av 

informationen. Nedan följer noggrannare detaljer om bl.a. medlemsärenden, programplaner och 

gjorda styrelsebeslut.  

 

Nya medlemmar: Enligt de nya stadgarna godkänns nya medlemmar av styrelsen. Följande 10 i 

Finland legitimerade tandläkare har ansökt om medlemskap och av styrelsen blivit antagna som 

ordinarie medlemmar: Elin Holmlund (Vasa), Henri Kaprio (Vasa), Carl-Johan Krooks (Malax), Anni 

Manninen (Helsingfors), Sari Nevalainen (Helsingfors), Tiina Niemikorpi (Vasa), Annika Nygård 

(Vasa), Martina Sundelin (Vasa), Hannie Victorzon (Korsholm) och Veronica Ögård (Malax). Emma 

Toivonen har godkänts som juniormedlem. De nya medlemmarna önskas varmt välkomna till 

Samfundet! Två tidigare juniormedlemmar, Sanna Enestam och Michaela Österlund, har fått sin 

tandläkarlegitimation och således blivit ordinarie medlemmar. Gratulationer till er och välkomna som 

ordinarie medlemmar även ni! 

 

Kriterierna för resestipendier och understöd till juniorer: 

 Kriterierna för resestipendierna har justerats, gjorts klarare 

 styrelsen har beslutat att höja understödet till juniorer till 200€ 

Om detta, se närmare på Samfundets hemsidor! 
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Planerat program år våren 2020, som skjuts upp tills situationen lugnat sig: 
 

 Torsdag 26.3.2020 minikurs på kvällen på Tandem, tema ’Munsveda’, kursen uppskjuten. 

Planeras att hållas senare, även i repris i Vasa. 
 

 Torsdag 23.4.2020 sammankomst med föredrag på Tandem:  
’Hur ligger det till med sömnen?’, föredragshållare Tiina Paunio, professor i psykiatri, HU  

 

 Måndag 27.4.2020 Juniorafton, med temat ’specialisering’ 
 

 Lördag 16.5.2020: Vårutflykt till Mjölö (Isosaari), båt från Salutorget, kringvandring med 

lätt guidning, gemensam måltid.  

Om någon av dessa tillställningar (i skrivandets stund mot förmodan) kan förverkligas på planerat 
datum, skickar vi ut separat kallelse. 

För hösten 2020 och framåt finns följande programplaner: 

 Fredag 11.9 – lördag 12.9.2020 i Vasa: Internatkurs med Annika Torbjörner med temat 

”Protetik och bettvård i det försvagade bettet”.  

 Fredag 11.9.2020 septembersammankomst i Vasa: bl.a. middag på Restaurang Hejm. 

 Oktober 2020? Gemensam sammankomst i form av Thorax’ spex eller jubileumsspex-

kavalkad 

 12-14.11.2020 Tandläkardagarna, Samfundets program ’Profylax’ av Svante Twetman 

 Torsdag 12.11.2020 sammankomst på Tandem i samband med Tandläkardagarna 

 Fredag 11.12.2020 eller lö 12.12.2020 Julfest 
 

 Fredag 12.2.2021 Årsmöteskurs  

 Lördag 13.2.2021 Årsmöte och årsfest 

 Våren 2021: minikurs som uppföljning av höstens 2019 TMD-kurs  
 

Nämnder, kommittéer mm. år 2020  
 

Tremannarådet: Ulf Bäckman, Maria Sundberg, Carola Strömberg 

 

Stipendierådet: Yrsa Le Bell, Kaj Finne, Jukka Meurman  

 

Programkommittén: styrelsens bedömning är att ingen kommitté behövs i det här skedet 

 

Kursnämnden: Marika Doepel (ordförande), Lisa Grönroos, Raoul Hannus, Rosita Kantola, John 

Liljestrand, Annika Norrman, Nina Närvänen och Wanda Westerlund; roterande sekreterare 

 

Ekonomikomittén: Ulrika Sundén (ordförande), Anders Bergman, Erik Pohjola, Tomas Åberg, samt 
kanslisten Harry Tonvall 

 

Pressnämnden: Ann Nordlund-Törnqvist (ordförande), Ina Rönnberg årsboksredaktör, Harry 

Tonvall som bibliotekarie, och Ole Theisen 

 

Festkommittén: Ina Rönnberg (ordförande), Raoul Hannus, Siv Rönnberg 

 

Juniorrepresentanter: Shirin Afrasiabi och Matilda Rehula 
 

Lokalintendent: Raoul Hannus och Gunnar Bäckström 
 

Beslut av styrelsen 1/2020: Beslöts att sluta med hantering av kontanta deltagaravgifter på 

Samfundets sammankomster. Kanslisten skickar i fortsättningen ut räkningar till deltagarna. 

Deltagarna på sammankomster/möten noteras i fortsättningen med hjälp av deltagarlista. 
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Inhiberade eller framskjutna tillställningar: 

 Nordiskt ordförandemöte som skulle hållas 3.-4.5.2020 i Stockholm skjuts upp till hösten 

2020. Som ny kanslichef i Sveriges tandläkarförbund har Jenny Måhlgren nyligen börjat. 

 FDI-kongressen och World Dental Parliament i Shanghai, Kina 1-5.9.2020 ANNULLERAS 

 Medicinarklubben Thorax’ spex och årsfest: FLYTTAS TILL HÖSTEN 2020 
 

Till slut ett meddelande med bästa hälsningar av vår hedersmedlem, professor h.c. Yrsa Le Bell: 
 

Hej alla samfundister! Jag vill göra er uppmärksamma på att den fina lilla boken ’Aktuel Nordisk 

Odontologi’ för år 2020 har utkommit. Man kan beställa boken, alternativt prenumerera på den via 

adressen: Universitetsforlaget. Address: Universitetsförlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. 

Telefon: 24 14 75 00     e-post: journals@universitetsforlaget.no 

Närmare information om tidskriften finns på hemsidan: www.idunn.no/aktuel_nordisk_odontologi 
 

Årets bok innehåller artiklar (alla skrivna på skandinaviska) bl. a.: 

 Kvinnor och parodontala förhållanden 

 Medicinsk tandturism 

 Varför går rotkanalsfilar av? 

 Posteriora kompositfyllningar 

 Finns det bioaktiva material och vad betyder bioaktivitet? 

 Minimally invasive dentistry 
 

Ett exemplar av ’Aktuel Nordisk Odontologi’ har införskaffats till Samfundet och finns på Tandems 

bibliotek, därifrån boken kan lånas. Om du är intresserad, kontakta Samfundets kansli! 
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