ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
MEDLEMSBREV 10/2021, 19.12.2021
HEJ, BÄSTA SAFUNDIST!
Så lider det andra pandemiåret mot sitt slut. Året blev igen annorlunda än vi tänkt oss. Vi har
fått både ny ordförande och kanslist, och i samma veva flyttade kansliet till Fredriksgatan 30.
Föreningen mår dock efter omständigheterna bra. Vi har haft ett synnerligen gediget
kursutbud. Tack kursnämnden! Under året har vi haft fyra webbinarier och två kurser med
fysisk närvaro. Den senaste kursen i Helsingfors den 10 december var ytterst välbesökt.
Samma kväll den 10 december firade vi en glad julfest med kvartettsång och god mat. Stort
tack till klubbhövdingen Camilla Svedberg-Smeds för det! Nu blir det några dagars julledigt
men den 13 januari börjar vi vårterminen med webbinariet som blev uppskjutet från i höstas.
Du kommer väl ihåg att anmäla dig till webbinariet!
Medlemsärenden
Under december månads styrelsemöte valdes tre nya ordinarie medlemmar in i föreningen:
Patricia Riddar från Närpes, Marjo Tapola från Helsingfors och Anne Hägglund från
Jakobstad. Välkomna med i föreningen!
Vinterns program
Årsmötet hålls lördagen den 12.2.2022 på Tandem. Årsfesten firas efteråt i Brages
festlokal, Kaserngatan 28. Inbjudan skickas ut i början av januari.

Kursnämndens ärenden
Webbinariet "Muncancer - riskfaktorer, diagnostik och behandling" med OD, spec.
tandläkare Jaana Willberg som kursgivare som måste annulleras i oktober är flyttat till
torsdagen den 13.1.2022. Vi ber alla tidigare anmälda att bekräfta sitt deltagande! Även
nya anmälningar tas naturligtvis emot!
Vårt andra webbinarium blir torsdagen den 17.3.2022. Spec.tandläkare Lars Sjövall föreläser
under rubriken “Implantat - bli inte desperat”.
Årsmöteskursen hålls fredagen den 11.2.2022 på Tandem: "Non-invasiv behandling av
det slitna bettet och tänder med andra estetiska utmaningar". Kursgivare är specialist i
kariologi och endodonti Ulla Pallesen från Köpenhamn.
Vårens höjdpunkt blir säkert vår internatkurs i Mariehamn, på Åland, 19-21.5.2022!!
Temat är “Kirurgi för allmäntandläkaren” och kursgivare är OD, spec.tdl Marina Kuhlefelt,
prof. Bodil Lund, prof Hanna Thorén och doc. Anders Westermark.
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Se hemsidan för närmare beskrivningar av kursernas innehåll med tidtabeller:
https://www.osf.fi/aktuellt/kurser

Med önskan om en God Jul,
Marina Aschan, ordförande

