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HEJ BÄSTA SAMFUNDIST! 
 

Så har vi hösten ordentligt igång, men inte vilken höst som helst, utan en coronahöst. Vi inledde 
höstens verksamhet fredagen den 11.9.20 med den första ’streamade’ OSF-kursen genom tiderna. 
Kursen hölls fysiskt i Vasa, med Rosita Kantola som kursgivare och med temat Munsveda. På plats 

var vi tolv kursdeltagare och i tillägg en inhyrd teknikkille. På distans hade vi fjorton kursdeltagare. 
Tekniken fungerade utmärkt och många av oss lärde sig, förutom det odontologiska, nytt om den 
teknik som håller på att bli en del av ’det nya normala’. På fredag kväll hade vi en sammankomst, ett 
intressant och trevligt program i samvarons tecken. Vår styrelsemedlem Camilla Svedberg-Smeds 
höll tillsammans med Rosita i trådarna lokalt - tack för de lyckade arrangemangen!  
 

Torsdagen 1.10.20 kl.18- har vi sammankomst på Tandem med författaren Kjell Westö som 

gäst. Han är aktuell med sin nya roman Tritonus; programmet genomförs i intervjuform. Vi jobbar 

med att få en fungerande teknisk lösning för dem som önskar delta på distans. Det bjuds på en bit 

mat efteråt åt dem som deltar på plats. Menyn meddelas till dem som anmält sig, uppge eventuella 

matrestriktioner i samband med din anmälan. 

 Möjlighet att delta på plats eller på distans 

 Om du önskar delta på distans, meddela i samband med din anmälning telefonnummer och 

den e-mailadress du vill ha kontaktlinken sänd till. Bra om du kan sitta vid din dator/digitala 

apparat to 1.10 senast kl.17:30 för teknikcheck 

 Kjell Westö kommer att ha med sig några av sina nya böcker för intresserade, pris 25€ och 

kontant betalning på plats med jämna pengar 

Anmälan till kansliet till sammankomsten senast torsdagen den 24.9.20 för att planeringen av 

en lyckad och för alla trygg sammankomst på Tandem skall kunna ske. 
 

Övrigt inplanerat program för hösten 2020 och början av år 2021 (med coronaförbehåll):  
 

Fre 23.10 - lö 24.10.2020 kurs på Tandem: Avtagbar protetik, med Marika Doepel som kursgivare, 
se  Samfundets hemsidor och/eller annons i Finlands Tandläkartidning 10/20, 11.9.2020, sid 6 
 

To 12.11 - lö 14.11.2020 Tandläkardagarna (som ordnas endast digitalt): eventuell sammankomst 
under planering; närmare info senare 
 

Fredag 11.12.2020 kl.18- Julfest på Tandem med temat snapsvisor, föredrag av Rosi Djupsund 

Fredag 12.2.2021 Årsmöteskurs (med Annika Torbjörner om coronasituationen det tillåter) 

Lördag 13.2.2021 Årsmöte och årsfest 
 

Tandläkarförbundets fullmäktigeval närmar sig. Monika Böök, vår tidigare ordförande och före 

det långvariga styrelsemedlem, har lovat ställa upp. Röstningstiden är 19.10-10.11.2020. Ge din 

röst åt Monika, som är klok och erfaren, redo att jobba för ett tvåspråkigt förbund och en enhetlig 

tandläkarkår. 
 

Medlemsenkäten som genomfördes under våren och sommaren: tack ännu en gång till dig som 

svarade! Gratiskursen har utlottats bland de svarande som lämnade sina kontaktuppgifter, och 
lotten föll på Maria Sundberg. Grattis! 
 

MÄRK: Samfundets FORSKNINGSSTIPENDIUM är lediganslaget (se nästa Tandläkartidning, 

2.10), ansökningstid senast den 31.10.2020 
 

 

’Stay safe!’, ta vara på dig och dina närmaste! Med förhoppningar om ett aktivt deltagande i 

höstens program och med bästa hösthälsningar,             
                                                                                                               

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

mailto:ordforande@osf.fi


Odontologiska Samfundet i Finland r.f.

Anmälan till kursen görs till Samfundets kansli per telefon 010 311 1920 må-to säkrast kl. 12-14 eller e-post: kansliet@osf.fi 

Kursgivare
OD, spec. tandläkare, Marika Doepel, Åbo 

Kursprogram
Då befolkningens munhälsa radikalt förbättrades invaggade 
vi oss i tron att avtagbara partialproteser inte kommer att 
behövas eftersom implantologin kommer att sköta den saken. 
Men så gick det ju inte – den växande andelen åldringar med 
reducerat bett har tvärtom förorsakat ett skriande behov av 
välplanerade protester. Kursen omfattar planering av skele-
tal- och plattproteser med en helhetsrehabilitering av bettet 
som mål. Vi går igenom preprotetiska åtgärder, avtryckstag-
ning och allt däremellan till upprätthållande behandling och 
reparationer. Vi gör även planerig med gipsmodeller och tränar 
att rita metallskelett på dem samt testar att böja och aktivera 
trådklamrar. Vidare behandlas även indikationer för täckprote-
ser och specialattachments.

När man förlorar alla tänder – förlorar man då också något an-
nat än tuggförmågan? Tandlöshet har också bl.a stora psykoso-
ciala konsekvenser och påverkar livskvaliteten – omgivningens 
inställning är inte alltid speciellt empatisk! Med den biometris-
ka helprotesen strävar vi till att ersätta all förlorad vävnad, inte 
bara förlorade tänder. Förutom att återställa bettet återställer 
vi även anletsdragen. Kursen strävar till att ge färdighet att 
framställa en biometrisk helprotes och vi går steg för steg 
genom alla arbetsskeden – undersökning, diagnostik, plane-
ring, avtryckstagning, bettbestämning och inprovning.

Fortbildningspoäng
10 poäng

Tid             Fre 23.10.2020 kl. 10.00–17.00
                            Lö 24.10.2020 kl. 9.00–12.00
Plats            Tandem, Fredriksgatatn 30 A 5
                            00120 Helsingfors      

 
 

meddelas senare.

23.–24.10.2020:

FINNS DET FORTFARANDE ETT BEHOV FÖR DEM?
 

 har en lång 
karriär både inom privata sektorn och 
universitetet bakom sig. Undervisning 

-
re, speciellt inom Apollonia, som år 2004 

-

 








