
ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
MEDLEMSBREV 6/2021, 18.8.2021

Hej, bästa Samfundist!

Hoppas att ni alla har haft en skön sommar och är taggade inför hösten.

Vi blir tyvärr tvungna att avboka den inplanerade kräftskivan eftersom epidemiläget återigen
ser dystert ut. Vi kommer istället att satsa på program som också går att förverkliga på
distans. Vi återkommer med mera information senare.

Under hösten har vi ett gediget kursprogram med två webbinarier och två fysiska kurser. Jag
ber dig bekanta dig med bilagan Kursnämnden meddelar som sänds ut i samband med
detta medlemsbrev.

Tandläkarorganisationernas styrelser sammanträdde också i år på ett samseminarium
12-13.8 som detta år hölls på Hanaholmen. Fredagen den 13.8 höll vi höstens första
styrelsemöte.

Medlemsärenden
Följande legitimerade tandläkare har ansökt om medlemskap och av styrelsen blivit antagna
som ordinarie medlemmar: Elin Biskop, Åland och Emelie Krook, Åland. Välkomna med i
Samfundets verksamhet!

Stipendieärenden
Till sist vill jag uppmärksamma dig på våra lediganslagna stipendier, se bilaga.
Ansökningsblanketter och riktlinjer finns på Samfundets hemsida.

Med önskan om en fin inledning på hösten,

Marina Aschan, ordförande



Kursnämnden informerar! 

En strålande sommar närmar sig si5 slut och vi hoppas på a5 ni alla är utvilade och 
taggade på vidare utmaningar samt ivriga på a5 deltaga i Samfundets utbud på kurser den 
inkommande hösten. 

Kurser hösten 2021 

Webbinarier hösten 2021 

Torsdag 16.9.2021, kl 18.00-20.45: Helprotesen – en utmaning 
Kursgivare: OD, spec. tandläkare Marika Doepel 
Kursprogram:  
Tandlöshet påverkar inte bara förmågan a6 finfördela föda samt fone9ken och utseendet       
utan har också stora psykosociala konsekvenser och påverkar livskvaliteten – dessutom är 
omgivningens inställning 9ll tandlöshet inte all9d speciellt empa9sk. En helprotesbehandling 
är väldigt mycket psykologi och inte bara frågan om tekniskt kunnande. I mångt och mycket 
är det en fråga om förtroende mellan pa9ent och operatör. 
Med den biometriska helprotesen strävar vi 9ll a6 ersä6a all förlorad vävnad, inte bara 
förlorade tänder. Förutom a6 återställa be6et återställer vi även anletsdragen. Kursen 
strävar 9ll a6 ge färdighet a6 framställa en biometrisk helprotes och vi går steg för steg 
genom alla arbetsskeden – undersökning, diagnos9k, planering, avtryckstagning, 
be6bestämning och inprovning. 
Fortbildningspoäng: 3 

Sista anmäln. 14.9.2021                     AvgiS: 30 € 

Torsdag 14.10.2021, kl 18.00-20.45: Muncancer – riskfaktorer, diagnosVk och behandling’ 
Kursgivare: OD, spec. tandläkare Jaana Willberg 
Kursprogram:  
Antalet muncancer ökar i Finland samt i övriga världen. Tobak och alkohol är forHarande de 
största riskfaktorerna men också papillomvirus -infek9on, kronisk parodon9t, dålig 
munhygien och kronisk jästsvampinfek9on kan eventuellt även öka risken för muncancer.  
Oral skivepitelcancer föregås oLa av orala poten9ellt maligna 9llstånd. Dessa är leukoplaki, 
erytroplaki, lichen planus och lichenoida lesioner. Det är vik9gt a6 diagnos9sera dessa 
förändringar samt veta också hur de skall behandlas. Tecken och symptom på framskridna 
cancerförändringar kan se markanta ut, men det är y6erst vik9gt a6 diagnos9sera 
muncancer så 9digt som möjligt. 
Fortbildningspoäng: 3 

Sista anmäln. 12.10.2021.                  AvgiS: 30 € 



Endags-kurser hösten 2021 
(OBS! Endast med fysisk närvaro) 

Fredag 1.10.2021 kl. 9.00-16.00, Vasa: ParValprotesen – behövs den for_arande 
Kursgivare. OD, spec.tdl Marika Doepel 
Kursprogram: 
Då befolkningens munhälsa förbä6rades invaggades vi i tron a6 avtagbara par9alproteser 
inte mera kommer a6 behövas eLersom implantologin kommer a6 sköta den saken.  Men – 
den växande andelen åldringar med reducerat be6 har tvärtom förorsakat e6 skriande 
behov av välplanerade protester. 
Kursen omfa6ar planering av skeletal- och pla6proteser med en helhetsrehabilitering av 
be6et som mål. Vi går genom preprote9ska åtgärder, avtryckstagning toch allt däe emellan 
9ll upprä6hållande behandling och repara9oner. Vi gör planering med gipsmodeller och 
tränar a6 rita meeallskele6 på dem samt tränar a6 böja och ak9vera trådklamrar. 
Fortbildningspoäng: 8 

Sista anmäln.  24.9.2021                    AvgiS: 190 € 

Fredag 10.12.2021, kl 9.00-16.30, Helsingfors: ProteVk och be5vård i det försvagade be5et 
Kursgivare: specialist inom oral proteVk Annika Torbjörner 
Kursprogram:  
Det har blivit svårare a6 vara tandläkare. En av anledningarna är den mängd olika ocklusala 
material vi använder idag, material som slits mot varandra i olika grad. E6 från början 
harmoniskt be6 kan med åren lä6 börja gå i otakt. Tänder som är försvagade av 9ll exempel 
stora fyllningar kan lä6 utsä6as för större och mer ogynnsamma kraLer än de klarar av och 
då uppstår frakturer och lossnanden. Finns det några alterna9v?  
Bland annat följande kommer a6 belysas 

- Vilka kraLer råder I be6et under func9on och vilka som är riskfyllda 
- Hur kan man iden9fiera pa9enter som är högriskfall för frakturer och be6kollaps och 

vilka åtgärder kan då sä6as in 
- Några nycklar för a6 bygga en säkrare prote9k I det försvagade be6et 

Fortbildningspoäng: 8 

Sista anmäln. 3.12.2021.                AvgiS: 100€ OBS! SubvenVonerad medlemsförmånskurs! 

Anmälan 9ll kurserna görs 9ll Samfundets kansli per telefon 0103111920 må-to säkrast kl 
12-14, eller e-post: kansliet@osf.fi 
Icke-medlemmar betalar förhöjd kursavgiL 

Notera också NTFs Landsmöte i Bergen 4-6.11.2021 samt STFs Odontolgisk 
Riksstämma i Stockholm 17-19.11.2021!  

Hjärtligt välkomna att deltaga! 

mailto:kansliet@osf.fi


Å kursnämndens vägnar 
Marika Doepel	



Odontologiska Samfundet i Finland r.f.

För OSF medlemmar lediganslås följande stipendier och bidrag:

Forskningsstipendium

Odontologiska Samfundet i Finland r.f. lediganslår härmed forskningsstipendiet, högst 21 500 euro,

för forskning och praktisk odontologisk verksamhet. Ansökan om forskningsstipendiet bör vara

insänt senast den 31.10 2021. Ansökningsblanketter samt riktlinjer finns på Samfundets hemsida

www.osf.fi.

Fortlöpande ansökningsbara stipendier och bidrag

Resestipendier: 500 euro för resa med odontologiskt syfte inom Europa och 900 euro för resa

utanför Europa. För presentation av egna forskningsresultat kan ett tillägg på 500 euro beviljas.

Ansökningsanvisningar, riktlinjer för stipendiet samt blanketter finns på OSF hemsidor.

Resebidrag för medlemmar bosatta utanför Helsingforsregionen för deltagande i Samfundets

verksamhet i Helsingfors.

Stipendier för juniormedlemmar: 500 euro för ett odontologiskt ändamål, 5000 euro (max) för

utförande av fördjupade studier. Mer information på OSF hemsidor under stipendium för juniorer.

Ansökningarna sänds elektroniskt eller skannade per email till kansliet@osf.fi eller i pappersform till

Odontologiska Samfundet i Finland r.f., Malmgatan 30, 00100 Helsingfors

http://www.osf.fi
mailto:kansliet@osf.fi

