
ODONTOLOGISKA SAMFUNDET I FINLAND
MEDLEMSBREV 8/2021, 17.10.2021

HEJ, BÄSTA SAMFUNDIST!

Kvällarna mörknar och vi har redan hunnit en god bit in på hösten. Det drar ihop sig till
Tandläkardagar och Samfundets första fysiska sammankomst på länge.

Kansliet är nu flyttat till Tandem på Fredriksgatan 30 A 5. Flyttlådorna är uppackade och vår
nya kanslist Annemarie Kalén inledde sitt arbete där första dagen i oktober.

Höstens andra webbinar "Muncancer - riskfaktorer, diagnostik och behandling" blev
tyvärr uppskjutet i sista stund. Det var naturligtvis tråkigt men en fördel med webbinarier är
att snabba förändringar, force majeure, blir inte så dramatiska! Ingen hade behövt resa långa
vägar i onödan och alla fick vi kontakt med snabbt och behändigt tack vare e-post. Vi
återkommer med ett nytt datum för webbinaret så snart som möjligt.

Höstens program

Välkomna att deltaga i författarkvällen på Tandem tillsammans med Merete Mazzarella
torsdagen den 11.11. Vi börjar tillställningen med ett glas bubbel kl. 19.00 och skålar för
första fysiska sammankomsten på över ett år. Efter det bjuds det på en god varm fisksoppa.
Under kvällen talar Merete Mazzarella om "Att skriva sitt liv". Anmäl dig till kansliet senast
den 8.11. Kvällen kostar 20 euro.

Julfesten kommer att ordnas fredagen den 10.12 på Tandem. Vi kommer att få njuta av
julinspirerad mat och kvartettsång. Mera om detta i nästa medlemsbrev.

Kursnämndens ärenden

11-13.11 Tandläkardagarna i Helsingfors. OSF:s föreläsning "Vad behöver en tandläkare
veta om yrsel?" hålls fredagen den 12.11 klockan 15.00-15.45, föreläsare Doc. Mikael
Karlberg.

Uppskjutet webbinarium, "Muncancer - riskfaktorer, diagnostik och behandling",
kursgivare OD, spec. tandläkaren Jaana Willberg. Kursnämnden återkommer med nytt
datum.

Fredagen den 10.12: kursen "Protetik och bettvård i det försvagade bettet", kursen hålls
på Tandem. Kursgivare specialist inom oral protetik Annika Torbjörner. Sista anmäln. 3.12.

Meddelande till juniorerna

Samfundets juniorrepresentanter ordnar en juniorkväll onsdagen den 27.10 med besök på
Escape Room och efteråt sammankomst på Tandem. Anmäl dig direkt till
juniorrepresentanterna Elias Laaksonen och Kim Klaile.
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Pressnämndens ärenden

För att öka synligheten av svenska i Tandläkartidningen har Samfundet i samarbete med
Tandläkartidningen som avsikt att börja publicera vanliga tandvårdsfraser på svenska
illustrerade i form av en tecknad serie. För projektet söker vi nu en illustratör. Se
pressnämndens bifogade meddelande.

Vi hoppas att ni kommer och hälsar på oss på Samfundets stand under Tandläkardagarna!

Vi ses,

Marina Aschan, ordförande

P.S Kansliet har höstlov under vecka 43 och är stängt 23.10-31.10.


