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Hej, bästa Samfundist!

Vi lever i annorlunda tider, coronaläget påverkar allas vår vardag, så också föreningens.
Odontologiska samfundet höll för första gången sitt årsmöte på distans fredagen den
12.3.2021. Samfundets styrelse fick vid årsmötet följande sammansättning:

Marina Aschan Ordförande
Pirkko Grönroos Viceordförande
Ulrika Sundén Ekonomikommitténs ordf., skattmästare
Marika Doepel Kursnämndens ordf.
Camilla Svedberg-Smeds Klubbhövding
Ina Rönnberg Pressnämndens ordf.
Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf Regional ledamot

I samband med årsmötet tilldelades OL Anders Bergman ett pris för gedigen, långvarig
översättargärning. OL Monika Böök tilldelades förtjänsttecken 39. OL, specialisttandläkare
Veronica Lindgren tilldelades Per von Bonsdorffs medalj i silver. Kamratskapstallriken
tilldelades OD, specialisttandläkaren Rosita Kantola. OL Raoul Hannus kallades till
hedersmedlem i Samfundet.

Vi hoppas alla att vi nästa år skall kunna hålla vanligt årsmöte på Tandem och efteråt kunna
fira med en ordentlig årsfest.

Torsdagen den 18.3 hölls vårens tredje och sista webinar: “Behandling av TMD - allt det
andra förutom bettskenor”

Alla tre webinarierna under våren 2021 har varit mycket omtyckta. Stort tack till kursgivarna
och kursnämnden!

Vårens program:

Torsdagen den 15.4.2021 kl.18.00 hålls gemensam sammankomst med Finska
Läkaresällskapet. Sammankomsten hålls på distans. Föredraget sänds från Tandem och
hålls av FD Mika Gissler, forskningsprofessor på THL, professor vid flera universitet, expert
för WHO, verksam som sakkunnig inom OECD, etc.

Rubriken för och innehållet i föredraget är “Om finländarnas hälsosituation enligt officiell
epidemiologisk statistik.” Vilket är vårt hälsoläge, hur friska eller sjuka är vi egentligen? Hur
föds vi, hur lever vi och hur dör vi ur ett epidemiologiskt perspektiv? Vilka är
utvecklingstrenderna? Hur ligger finländarna till i Norden? Eller i Europa? Hurdana effekter
förväntas coronapandemin ha?

Anmäl dig till sammankomsten per email: kansliet@osf.fi
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Övrigt program har vi ännu inte bokat in för våren eftersom epidemiläget knappast tillåter
någon sammankomst och vårutflykt.

Meddelande till juniorerna

Vi uppmanar också våra juniorer att gå in på föreningens hemsidor och bekanta er med
understöd som kan sökas: Stipendium för odontologiskt ändamål (max 500 €) , understöd för
utförande av fördjupade studier (max 5000 €) samt föreningens forskningsstipendier som
också är öppna att sökas av juniorer.

Vårhälsningar,
Marina Aschan, ordförande


