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Pappersversion 23.2.2021

HEJ, BÄSTA SAMFUNDIST! Här Samfunds- o.a. aktuellt:

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2021
Årsmötet hålls fredagen den 12.3.2021 kl.17- , och sker i huvudsak på distans.
På plats på Tandem tillåts vara endast högst sex personer, detta på basen av i Helsingfors och Nyland
gällande myndighetsrestriktioner p.g.a. covid-19-pandemin. Samfundsmedlemmarna som är på plats
(+ föredragshållaren) är ’obligatoriska’ för att mötet och mötestekniken, också den digitala, skall
fungera, samt för att årsmötesföredraget skall kunna hållas som planerat. Mötet hålls vid denna tidpunkt trots restriktionerna för att styrelsen skall kunna gå vidare i förberedelserna för och förverkligande
av programmet år 2021.
På årsmötet behandlas de normala årsmötesärendena i enlighet med vad som bestäms i våra
stadgar, se de förnyade stadgarna på vår hemsida www.osf.fi . Eftersom årsfesten i samband med
årsmötet nu uteblir, äger också en del sådana ceremoniella procedurer rum på mötet, som annars
skulle ha skett på årsfesten samma kväll.
Om du som får brevet i pappersversion vill ha VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2020
sänd till dig, vänligen kontakta kansliet må-to kl.12-14 tel. 010 311 1920. Den av styrelsen och
kansliet sammanställda verksamhetsberättelsen, inklusive detaljerade uppgifter om ekonomin,
presenteras i början av årsmötet, innan bokslutet fastslås och beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen
behandlas.
Anmälan till att delta i årsmötet på distans görs till OSF:s kansli senast tisdagen den 9.3 kl.14,
helst per e-mail kansliet@osf.fi . Du som anmält dig till årsmötet kommer sedan att per e-mail före
mötet få noggrannare årsmötesdokument samt tekniska instruktioner.
Årsmötesföredraget: ’Är språket viktigt i vården?’
hålls av FD, spec.sjukskötare Marianne Mustajoki

 ANNAT AKTUELLT & INTRESSANT
Läkaretikboken, gemensam för läkare och tandläkare, har uppdaterats och publiceras både som bok
och digitalt, också i svenskspråkig översättning. Den svenskspråkiga versionen är något fördröjd, men
publiceras ändå under vårvintern. Ett lanseringswebinarium hålls fre 26.2.2021, främst riktat till
odontologie- och medicinestuderanden. En bandad version av webinariet kommer senare att vara
allmänt tillgänglig på Läkarförbundets hemsidor. Info om detta senare! Om du är intresserad av att få
boken i fysisk form, vänligen meddela kansliet.
Ons 3.3.2021 kl. 14-16 ordnar Nordiska Rådet i samarbete med EU-parlamentet webinariet
’Antimicrobial resistance’. Det för deltagarna kostnadsfria webinariet förverkligas på Zoom.
Förhandsanmälan behövs; leta upp på www.norden.org nyheten 4.2.21 om webinarierna.
Finska Läkaresällskapets Handlingar 1 och 2/2020 är publicerade och finns på Tandems bibliotek.
De hittas också på nätet. Nr 2 har temat ’Den medicinska undervisningen’ och där ingår bl.a. en
artikel om ’Tandläkarutbildningen vid HU’ och om ’Studenternas välbefinnande’ samt mycket om
nya pedagogiska vindar i den medicinska och odontologiska utbildningen.
Glöm inte vårt eget kvällswebinarium med Marjo-Riitta Liljeström to 18.3.21 om TMD!
Väl mött i Samfundssammanhang, även om det nu sker digitalt!
Med bästa vinterhälsningar,

OSF medlemsbrev 2/2021

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