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ODONTOLOGISKA SAMFUNDETS I FINLAND ÅTTIOFÖRSTA
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen har haft följande sammansättning: ordförande Monika Böök, viceordförande
Marika Doepel, sekreterare Veronica Lindgren, skattmästare Erik Pohjola, klubbhövding Eva
Hallvar, pressnämndens ordförande Ann Nordlund-Törnqvist, kursnämndens ordförande
Minna Backman, ledamöter Gunlög Lönngren och Camilla Svedberg-Smeds. Maj
Heilimo-Branders har varit adjungerad ledamot. Juniormedlemmar har varit Sanna Enestam
och Annika Norrman.
Revisorer och verksamhetsgranskare
CGR-revisor Thérèse Haldin-Holmström från Revico Grant Thornton Oy har varit revisor
och Revico Grant Thornton Oy har varit suppleant. Verksamhetsgranskare har varit
Thomas Åberg och Lars Sonck.
Tremannarådet
Tremannarådet har under året bestått av Ulf Bäckman, Maria Sundberg och Carola
Strömberg.
Stipendierådet
Stipendierådet har under året bestått av Yrsa Le Bell, Kaj Finne och Jukka Meurman.
Medlemmar
Samfundet hade vid årets slut [283] ordinarie medlemmar, [12] hedersmedlemmar, [21]
korresponderande medlemmar samt [27] juniormedlemmar. Nyinskrivna under året
sammanlagt [12], utskrivna [5].
Kansliet
Kanslist har varit Harriet Bergman t.o.m. den 21.2.2017 då hon gick i pension. Från och
med den 22.2.2017 har Ann-Katrin Viertola varit kanslist. Kansliet flyttade i slutet av
februari från Broängskanten 10 i Noux, Esbo och öppnade den 1.3. på Malmgatan 30 i
Helsingfors. Kanslisten har haft telefontid måndag-torsdag kl. 12-14. Kansliet och
kanslisten
är
gemensamma
med
Helsingin
Seudun
Hammaslääkärit
–
Helsingforsregionens Tandläkare r.y.
Klubblokalen
Klubblokalen TANDEM på Fredriksgatan har använts för kursverksamhet, månads-,
styrelse- och övriga möten. Tandläkarorganisationer har även haft möjlighet att utnyttja
Tandem.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för Helsingforsregionens medlemmar (Helsingfors, Esbo, Vanda,
Grankulla, Kyrkslätt, Sibbo) har varit 100 euro och för landsortsmedlemmar 50 euro.
Utomlands bosatt medlem, som i sitt nya hemland tillhör en tandläkarorganisation, betalar
halv landsortsavgift d.v.s. 25 euro. Juniormedlem betalar ingen medlemsavgift.
Möten

2
Samfundet har haft 9 ordinarie möten besökta av i medeltal [19] personer. Årsmötet och
månadsmötena i januari, februari, mars, april, maj, oktober, november och december hölls
på Tandem. Septembermötet hölls i restaurant Faros i Vasa.
PROGRAMKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE
Programkommittén har haft följande sammansättning: Marika Doepel, ordförande, Stefan
Federley, Ina Rönnberg och Annika Norrman. Programkommittén har strävat till att förse
månadsmötena med ett varierande och intressant föredragsprogram samt ordnat 2
kamrataftnar och 2 junioraftnar. Som ett resultat av programkommitténs, festkommitténs,
kursnämndens och styrelsens arbete har Samfundet under året haft nedanstående
månadsmötesprogram.
Föredrag och mötesprogram
Årsmötet

Professor h.c. Yrsa Le Bell:
specialistutbildningen i odontologi”

”Då,

nu

Februarimötet tillsammans med Finska Läkaresällskapet
Docent Heli Vinkka-Puhakka: ”Uniapnean
kehityspiirteet”

sen

–

taustalla

reflektioner

olevat

om

kasvojen

Marsmötet OL Heikki Pilvinen: ”Megaklinikka, vad är det?”
Aprilmötet Kvällssits med ost och vin
Majmötet

Musikafton med Johanna Ringbom: ”La Carola – lust och längtan”

Septembermötet
Musikalisk underhållning med Live Action Role Playing = LARP
Oktobermötet
Professor Eeva Widström: ”Tandvården hemma, i övriga Norden och Europa
– får vi resultat?”
Novembermötet
FD Ulla Tillander-Godenhielm: ”Fabergés finländska mästare”
Junioraftnar
13.3. mentorkväll med munhålan som tema på Thorax, föreläsare prof. Jukka
Meurmann och OD Marina Kuhlefelt
4.12 virtuella spel på Pikseli

Marika Doepel
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18.5.2017 LA CAROLA
Samfundet bjöd på en annorlunda tillställning, då vårfesten ordnades som en musikalisk
föreställning på Tandem. På scenen stod Teater Josefina med Johanna Ringbom som
vokalsolist och Iiro Salmi vid keybordet. Temat var Carola Standertskjöld, som på 1960och 70-talet var en av våra stora sångartister och som till sin stil kan liknas vid Monica
Zetterlund.
Med sin rätt mörka röst tolkar Johanna Ringbom låtar som var viktiga för Carola och låtar
som hon sjungit. Med ett uttrycksfullt ansikte och kroppsspråk förmedlar Ringbom texten
tydligt och varvar sångerna med ledigt framförda anekdoter och berättelser ur Carolas
relativt korta liv. Berättelserna får liv av Johannas egna minnen ur barndomen och
vänskapen mellan hennes syster och Carola.
Stämningen var fin under kvällen och de vältaliga Samfundisterna lät sig ryckas med i den
lätt nostalgiska men innerliga atmosfären. Till höjdpunkterna i programmet hörde ”the
Flame”, en låt som Carola själv skrivit texten till samt ”Poupées D’été” och som hon i
tiderna sjöng tillsammans med Lasse Mårtenson. Andra favoriter under kvällen är
tolkningarna av ”Förbjuden lek” med text av Bengt Ahlfors, samt örhänget ”Mä lähden
stadiin”.
Vår egen lokal Tandem har än en gång visat sin anpassningsbara, mångsidiga utformning
och Samfundets Styrelse sin kreativa idérikedom. Tack för en lyckad fest!
Carola Strömberg
Månadsmötet den 27 oktober
Professor Eeva Widström kom till kvällens möte för att berätta om ”Tandvården hemma, i
övriga Norden och i Europa – får vi resultat?” Eeva var ännu konvalescent efter en
bilolycka men sade att hon gärna tog emot uppdraget att föreläsa för oss då det gav henne
omväxling i den trista, långsamma rehabiliteringen efter olyckan.
Eeva berättade bland annat att det inte finns två länder i Europa som skulle ha likadana
system för finansieringen av tandvården.
I de nordiska länderna är den kommunala sektorn stor, där betalas lön åt tandläkarna, den
privata sektorn subventioneras till en del av sjukförsäkringen.
I centrala Europa har man system där arbetsgivarna, arbetstagarna och en del
skattemedel finansierar en obligatorisk försäkring. Sjukkassor gör överenskommelser med
tandläkarorganisationer. I Tyskland har alla tandläkare samma prissättning.
I Frankrike täcker försäkringen 70% av bastandvården, exklusive parodontologisk vård!,
och en del av protetiken. Tandläkarna har fri prissättning. Man kan ta extra privata
försäkringar som täcker litet mera av vården, men inte allt. För personer med mycket låg
lön är bastandvården gratis och protetiken har en fast taxa.
I Storbritannien betalar vuxna ca 80% av vårdkostnaderna. En egenhet har varit att
amalgamfyllningar haft fast taxa medan kompositfyllningar haft privat taxa.
I Sydeuropa är tandvården mestadels privat. Endast skoltandvård och olycksfall sköts
kommunalt. Vissa arbetsplatser försäkrar sina anställda.
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Eeva konstaterade att trots att vi i Finland har gott om tandvårdspersonal är vår
vuxenbefolknings tandhälsa sämst i Norden. Finländarnas tandvårdsvanor är dåliga och
de äldre har försummats mycket. FPA ersättningarna har inte varit meningsfulla på länge.
Barnens tandhälsa är medelmåttig.
I Danmark och Tyskland har man satsat mycket på tandvården och preventionen vilket
gett resultat, men varit kostsamt. Gemensamt för alla system verkar ändå vara att de
personer som skulle behöva mest vård använder sig minst av de olika
tandvårdstjänsterna.
Diskussionen var livlig efter föredraget och fortsatte ännu vid matborden medan vi avnjöt
en läcker middag.
Maria Sundberg
Juniorkväll 4.12.2017
Den 4.12 var det åter dags för juniorkväll. Detta år ordnades juniorkvällen i Iso Omenas
köpcentrum med hela 11 stycken juniorer samt några mer erfarna medlemmar som deltog.
En del av oss åkte till Esbo med den nya västmetron som tur nog hann bli klar i tid för vårt
evenemang!
Väl framme i Iso Omena sökte vi oss till Pikseli. Pikseli är en spelvärld med virtuell
verklighet, där man genom en specialhjälm och två handstycken själv får bli en del av
spelvärlden. Simulationen utnyttjar sig av såväl känsel- och syn- samt hörselsinnet. Åtta
stycken bås och en timme speltid var reserverade för vårt gäng. Vi fick turas om och testa
på olika spel, det fanns allt från ”escape room” , bergsstigning och att släcka bränder i
höga hus till att skjuta monster med pilbåge. Det tog en liten stund att komma in i spelet,
men när man väl var i farten gick den ena timmen i ett huj. Till och med armmusklerna var
trötta efter att ha skjutit monster med pilbåge!
Efter spelandet gick vi till Pizzarium för att äta italiensk pizza. Konceptet var att välja några
bitar i olika smaker. De var jättegoda och det var roligt att testa på olika smaker!
Annika Norrman
Juniormedlem

KURSNÄMNDENS ÅRSBERÄTTELSE
Kursnämnden har haft följande sammansättning: Minna Backman ordförande, John
Liljestrand sekreterare, Lisa Grönroos, Raoul Hannus, Rosita Kantola, och Sarah
Nordman. Kursnämnden har sammanträtt [5] gånger. Under året har kursnämnden ordnat
tre kurser.
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Veronica Lindgren deltog i Finska Tandläkarsällskapet Apollonias planeringsseminarium
19.1.2017 i Tuohilampi och Minna Backman den 19-20.1.2017 och 3.3.2017.
Minna Backman deltog i Nordiska kursnämndsmötet i Bergen 24-26.8.2017, i Apollonias
planeringsseminarium på Boistö 31.8.-1.9.2017. Minna Backman och Rosita Kantola
deltog i Riksstämman i Stockholm den 13-15.11.2017.
Under Tandläkardagarna 23-25.11.2017 i Mässcentret i Helsingfors hade Samfundet
engagerat Professor Yngve Gustafson att hålla föredrag: ”Den gamla patienten” på
svenska och på engelska ”Infections in frail old people”.
Kurser: I
II

”Kliniska tips och trix”, Helsingfors 27.1. (6 t)
Kursgivare: OD Martin Janda. Deltagare: 66 tandläkare.
” Partialprotetiken – en underskattad behandlingsform”, Helsingfors 28.4. (6 t)
Kursgivare: Specialtandläkare Lars Sjöval.l Deltagare: 16 tandläkare.

III ”Aktuellt inom kariologi” Vasa 29 - 30.9. (10 t)
Kursgivare: Professor Peter Lingström. Deltagare: 32 tandläkare.
Minna Backman
Partialprotetiken – en underskattad behandlingsform
Aprilkursen i år hölls på Tandem av Lars Sjövall, specialisttandläkare i protetik. Partial-,
eller delproteser som vi i Finland ofta kallar dem, kommer att behövas även i framtiden. Att
göra en enskild krona är inte så svårt, men Lasse framhöll att det behövs god planering
och flera svårbemästrade arbetsskeden för att uppnå en protes som både tandläkaren och
patienten kan vara nöjd med. Protesen motsvarar inte de egna tänderna och det är viktigt
att noggrant informera patienten och gå igenom olika alternativ. Målet är att återfå
acceptabel funktion och estetik. Det är viktigt med optimala arbetsmetoder, en
behandlingsgång utan tidspress och god kommunikation med labbet. Det lönar sig att rita
konstruktionerna så rätt som möjligt på labbsedeln för att undvika missförstånd och kolla
gärna med teknikern om du är osäker vilken information hen behöver. Ansvaret för att
planera protesen kan vi inte överföra på teknikern som arbetar med gipsmodeller, inte
riktiga människor. Lasse repeterade checklistan för att planera en skeletterad protes: 1.
Sadlar, 2. Ocklusala och eventuellt andra stöd, 3. Klamrar (+ andra retentionselement?), 4.
Sammanlänkande delar, d.v.s. i överkäken palatinal båge, i underkäken lingual skena, bar
eller platta och 5. Stabiliserande element.
Lasse använder ofta en stor rund turbin för att göra urtag för ocklusala stöd. Lådformade
urtag ger visserligen bättre stabilitet, men det är svårt att få väggarna parallella längs hela
tandbågen, det blir lätt luftbubblor i hörnen vid avtryckstagningen och mer komplicerat den
dag fyllningen behöver förnyas. Lasse rekommenderar därför skålformade urtag i stället.
Klamrar av bockad ståltråd är billiga och lätta att göra, aktivera och förnya. De är flexibla
och ger bra retention då man kan utnyttja djupare underskär än med styva gjutna klamrar.
För molarer är klamrar av ståltråd dock ofta för flexibla; de förhindrar inte nödvändigtvis
tanden från att förflytta sig. Lasse föredrar flera klamrar, eftersom det då inte är lika illa om
någon stödtand behöver extraheras. Det vanligaste klagomålet patienterna kommer med
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är att protesen inte hålls på plats. Med andra ord är retentionen, alltså klamrarna dåliga.
Om tanden inte har någon prominens, ”ölmage”, ger klammern bara friktionsretention och i
så fall kan man bygga ut prominensen med komposit. Gällande sammanlänkande element
i underkäken är den linguala skenan ofta Lasses förstahandsval. Den är rätt så stabil och
mer hygienisk än plattan (som täcker gingivan). Jämfört med en bar är skenan mindre
hygienisk, men man behöver å andra sidan inte fundera på om finns plats för baren vid
munbottnen eller bekymra sig över att den kan skada slemhinnan om protesen inte
rebaseras i tid. Skenan ger dessutom passiv retention, d.v.s. förhindrar friändssadlar från
att tippa framåt, och det går att sätta till proteständer.
Vi eftersträvar att med materialval (metall) och design uppnå en protes som är möjligast
hygienisk och bekväm för patienten. Dessa mål kan befrämjas genom friläggning av
områden, men då tenderar det lätt att samlas mer mat under protesen. Vi vill samtidigt ha
maximal stabilitet och retention, vilket är svårförenligt med en alltför gracil konstruktion.
Lasse vidhöll upprepade gånger vikten av att konstruktionen är styv; det ger stabilitet och
belastningen fördelas jämnare. En större stödyta gör också att protesen lättare kan
repareras och göras om i framtiden. Protesen ska vara så tandstödd som möjligt, förutsatt
att restbettet tål det. Att förutspå vad som kommer att hända med restbettet är inte lätt, så
det är en fördel om protesen går att modifiera. Om vi håller oss till enkla konstruktioner,
går protesen att fixa nästan i vilket labb som helst. Nackdelen med kombinationsprotetik är
just svårigheten att reparera. Lasse gav tips om rebasering och reparation av stödtänder;
isolering av skelettdelar med glyceringel, dualhärdande material och hantering av
överskott och fukt.
En akrylbaserad protes väljer man ofta av kostnadsskäl eller om man är på väg mot
helprotes. Då gäller det att fundera vilka tänder man vill bevara. Vi diskuterade för- och
nackdelar i olika situationer. Att spara en ensam molar i överkäken är kanske inte det
vettigaste, eftersom man då mister helprotesens luftslutning och sugkoppseffekt. Men
beslutet att ta ut den sista tanden kan vara tungt både för patienten och tandläkaren,
särskilt om tanden är intakt.
Avtryckstagning för partialproteser är svårare än för fast protetik, eftersom man behöver
ett tillfredsställande avtryck av både hård- och mjukvävnad (tänderna och slemhinnan),
och dessutom av omslagsvecken. Avtrycksmaterialet ska vara lagom flytande för att det
ska formas av slemhinnan, inte tvärtom. Ett bettindex behövs bara om teknikern inte på
basen av restbettet kan slå in gipsmodellerna rätt i artikulatorn. Om det finns några tänder
kvar i fronten, ska man inte använda en tjock vaxskiva som gipsmodellerna bara vickar på,
utan i stället bitschablon eller putty som index. ”Det heliga retrusionsläget” använder Lasse
om interkuspidation saknas, som vid tillverkning av helprotes eller delprotes med minimalt
restbett. Fördelen med retrusionsläget är att det är reproducerbart, men det är inte ett
fysiologiskt läge och partialprotesen kommer ju att användas i interkuspidation.
Då vi lämnar ut protesen, ska vi kolla att den går på plats utan att kilas in, att den sitter
utan att gunga/svikta eller trycka, och förstås att bettet är okej. Det är bra att visa med
hjälp av en spegel hur protesen ska sättas in och tas ut, instruera hur den ska rengöras
och förvaras (fuktigt förutsatt att den rengörs adekvat), boka in ett kontrollbesök inom
några dagar och räkna upp alla tänkbara problem som kan uppstå, så hålls patienten nöjd.
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Under dagen gick vi således steg för steg igenom hur man planerar och framställer en
fungerande partialprotes. Det är en hel del att ta i beaktande, för- och nackdelar att väga
mot varandra för att slutresultatet ska bli optimalt. Protesen ska gärna också gå att
reparera och modifiera enligt kommande behov. Det var intressant att få höra en erfaren
klinikers syn på olika aspekter och vi fick många praktiska tips. Efter kursen hölls
månadsmöte och det bjöds på ost och vin.
I na Rönnberg
Texten är granskad av Lars Sjövall
PRESSNÄMNDENS ÅRSBERÄTTELSE
Under verksamhetsåret 2017 har Ann Nordlund-Törnqvist haft uppdraget som
pressnämndens ordförande och Ina Rönnberg har varit årsboksredaktör. Marina Aschan
har fungerat som bibliotekarie.
Två artiklar har publicerats av pressnämnden i Finlands Tandläkartidning:
1.
Yrsa Le Bell tilldelades Pehr Gadds pris, Finlands Tandläkartidning 5/2017
Text: Marina Aschan, pressnämndens tidigare ordförande
Foto: Ann Nordlund-Törnqvist
2.
OSF firade 80-årsjubileum, Finlands Tandläkartidning 5/2017
Text & foto Ann Nordlund-Törnqvist
Samarbetet med redaktionen för Finlands Tandläkartidning, Finlands Tandläkarförbund
och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia har varit gott.
Pressnämndens ordförande bevakade Tandläkardagarna 23-25.11.2017.
Synliga trender i samhället också på Tandläkardagarna var flyktingarnas ökade antal, den
åldrande befolkningen och digitaliseringen. Åldersbestämningen av flyktingar,
hemvårdspatienternas dåliga munvård och hur digitaliseringen utvecklat protetiken
behandlades på föreläsningarna.
Samfundisten Ole Theisen och Apollonias ordförande Timo Närhi intervjuades av Yle om
3D skanners och 3D printrar. Reportaget sändes samma kväll i de finlandssvenska
nyheterna.
En rapport om social- och hälsovårdsreformens nuläge gavs av Förbundets
verksamhetsledare Matti Pöyry. Valfriheten i tandvården planeras kunna genomföras
tidigast år 2022, senare än i den övriga hälsovården.
Yngve Gustafson på Tandläkardagarna 24.11.2017: “Den gamla patienten”
Samfundets föreläsning ingick i en två dagars gemensam föreläsningsserie med Apollonia.
Rubriken för föreläsningsserien var ”Hampaat eliniäksi”. Yngve Gustafson, professor i
geriatrik vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå Universitet, är
känd från TV programmet ”Sveriges bästa boende”. Yngve berättade om sjukdomar, om
orsaker till försämrad hälsa och interaktion mellan mediciner hos äldre människor. Effektiv
munvård förebygger lunginflammation, som gör att ålderstigna patienter får svårt med
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syresättningen. Det är viktigt att åldringar får lika mycket proteiner som yngre, men i
mindre portioner och mest på kvällen. Nattfastan får ej vara för lång. Dementa patienter
kan bete sig aggressivt då de har problem i munnen. Många åldringar är gravt undernärda.
Immunförsvaret försämras då man blir äldre och det är inte sagt att antikroppar bildas vid
influensavaccin. Socialstyrelsen i Sverige har gett ut listor över mediciner som orsakar
fallolyckor eller muntorrhet. Medicinernas vuxendos kan vara för hög för en späd 90-årig
dam. Orala infektioner kan ge delirium och munnens bakterier kan orsaka emboli och
stroke. Akuta sjukdomar ger i regel mindre symptom hos åldringar, vilket gör att vården
kan bli fördröjd. Det har visat sig att män undersöks tidigare, medan kvinnor ofta först får
symptomatisk vård i 1–2 års tid innan de blir undersökta.
Yngve Gustafson avslutade föreläsningen med att poängtera vikten av god munvård!
Ann Nordlund-Törnqvist
EKONOMIKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE
Ekonomin har under året skötts av Erik Pohjola ordförande, Mårten Segercrantz, Sture
Söderholm, Ulrika Sundén, Harriet Bergman t.o.m. den 21.2.2017 och från och med
22.2.2017 Ann-Katrin Viertola. Bjarne Lindström från Bokföringsbyrå Tärnan Ab har skött
om bokföringen. CGR-revisor Thérèse Haldin-Holmström från Revico Grant Thornton Oy
har bistått i bokförings- och bokslutsfrågor. Tina Ropponen från Aktia Private Banking har
rådgivit när det gäller förmögenhetsförvaltningen. Styrelsen har aktivt deltagit i
beslutsfattandet gällande ekonomin.
Värdepapper
Portföljens sammanlagda marknadsvärde i slutet av året uppgick till 3,9 miljoner euro. De
placeringar som gjorts under tidigare år har bidragit till att hålla avkastningen på en god
nivå. Aktieplaceringarnas andel i portföljen är fortfarande hög. Dividend- och
ränteutdelningarna har i år varit på samma nivå som förra året. Regina
Weckström-Lundqvists fonds avkastning var 23 858 euro. Avkastningen från placeringarna
var 175 419,43 euro. Fonderna har gottskrivits med 2060 euro.
Avkastningens användning
Verksamheten har bibehållits på samma nivå som förra året, sparsamhet har iakttagits.
Resebidrag, junior- och resestipendier har delats ut enligt ansökan. Medlen ur Regina
Weckström-Lundqvists fond användes bl.a. till att sponsorera allmänna möten, årsboken,
kursplanering, kanslikostnader, Tandems underhåll och till juniorverksamhetens
kostnader.
Stipendier och pris
Resestipendier för resor utanför Skandinavien, 850 euro, har beviljats:
John Liljestrand, för deltagande i ”The 2017 IADR/AADR/CADR General Session &
Exhibition” i San Fransisco, USA, den 22 – 25.3.2017
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My Blomqvist för deltagande i ” European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD) Interim
seminar – Local anaesthesia in pediatric dentistry” i Turin, Italien, den 20 – 22.4.2017
Tina Kass, för deltagande i ”European Orthodontic Society, EOS 2017 Congress” i
Montreux, Schweiz, den 5 – 10.6.2017
Lisa Grönroos, för deltagande i “European Society of Endodontology ESE 2017 Congress”
i Bryssel, Belgien, den 13 – 16.9.2017
Rosita Kantola för deltagande i: ”26th Annual Scientific Meeting of the European
Association for Osseointegration” i Madrid, Spanien, den 5 – 7.10.2017
Resestipendium för resa inom Skandinavien, 450 euro, har beviljats;
Mark Lindholm för deltagande i ”12th European Oral Microbiology Workshop 2017,
Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet” i Stockholm, Sverige, den 25 –
28.5.2017
Mikael Skogman, för deltagande i ”Specialcare 2017, NHF – kongress” i Reykjavik, Island,
den 17–18.8.2017
Nina Skogman, för deltagande i ”Specialcare 2017, NHF – kongress” i Reykjavik, Island,
den 17–18.8.2017
Anna-Maria Le Bell-Rönnlöf för deltagande i 45th Annual meeting of the Scandinavian
Society of Prosthetic Dentistry (SSPD)- kongressen i Köpenhamn, Danmark 17-19.8.2017.
Yrsa Le Bell mottog Pehr Gadds pris 16000 euro på årsmötet.
Thorax årsfest understöddes med 400 euro (annons i spexbladet), THLKS årsfest
understöddes
med
200
euro,
Hammaslääketieteenkandidaattiseura
Odontologiekandidatföreningens årsfest understöddes med 300 euro. Apollonia 125 år
uppvaktades med 250 euro.
Erik Pohjola
FESTKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE
Festkommittén har under året bestått av Eva Hallvar, ordförande, Raoul Hannus, Lisa
Grönroos och Marina Aschan.

ANMÄLAN
Odontologiska Samfundet i Finland har anmält sin styrelse till följande organisationer:
Federation Dentaire Internationale, American Dental Association, Bundesverband der
deutschen Zahnärzte, Nordisk Odontologisk Förening, Dansk Tandlægeforening,
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Tannlæknafélag Íslands, den Norske Tannlegeforening, Sveriges Tandläkarförbund,
Svenska
Tandläkare-Sällskapet,
Göteborgs
Tandläkarsällskap,
Sydsvenska
Tandläkare-Sällskapet, Finlands Tandläkarförbund, Finska Tandläkarsällskapet Apollonia,
Helsingin Seudun Hammaslääkärit-Helsingforsregionens Tandläkare r.y., Suomen
Naishammaslääkärit, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys, Vasa Tandläkarsällskap,
Västra Nylands Tandläkarförening-Länsi-Uudenmaan Hammaslääkäriyhdistys, Östra
Nylands
Tandläkarsällskap-Itä-Uudenmaan
Hammaslääkäriseura,
Finska
Läkaresällskapet, Hammaslääketieteenkandidaattiseura-Odontologiekandidatföreningen.
FÖRTROENDEUPPDRAG
Monika Böök har varit Samfundets representant vid FDI:s kongress samt deltagit i
Nordiskt ordförandemöte i Helsingfors.

UPPVAKTNINGAR
Följande medlemmar har uppvaktats på bemärkelsedagar: hedersmedlem Heijke Tallroth,
korresponderande medlemmarna: Maud Bergman och Sirkka-Liisa Valle samt ordinarie
medlemmarna: Rita Aikala, John von Schantz, Kristina Floman, Anders Granström, Jyrki
Rangdell, Carin Forsius-Wallgren, Jan Smedberg, Elina Bäckman, Marianne Ripatti, Eero
Kilpinen, Cecil Svartbäck, Christer Hilli, Siv Rönnberg, Allan Lindberg, Christina
Mattson-Granlund, Leena Saxén, Birgitta von Troil, Marita Luomanen, Tony Björklund,
Minna Ehrnrooth, Jukka Meurman, Erica Nieminen, Sirpa Pöyry, Berit Grahn, Peggy
Lempinen, Christina Hertzman, Björn Sjölund, Lars-Johan Häggblom.
UTMÄRKELSER
Vid årsmötet 27.1.2017 kallades Carola Strömberg och Rosita Frankenhaeuser till
hedersmedlemmar, Harriet Bergman erhöll Samfundets förtjänsttecken nr 36 och blev
kallad till korresponderande medlem.
Kamratskapstallriken överräcktes åt Eva Hallvar vid årsfesten 27.1.2017.
På självständighetsdagen 6.12.2017 tilldelades Camilla Hamberg Riddartecknet av
Finlands Lejons orden
SLUTORD
Vi har ett verksamhetsår med mångsidigt program bakom oss. Kursnämnden har försett
oss med högklassiga föreläsare, som inspirerat oss i vårt dagliga arbete med nya
infallsvinklar och arbetsmetoder. Månadsmötena har bjudit på intressanta föredrag. På
majmötet provade vi på något nytt; Tandem förvandlades till en musikalisk scen där Teater
Josefina tog med publiken på en resa genom Carola Standertskjölds liv. Det var en fin
våravslutning!
Vi har träffats, umgåtts och ätit gott i varandras sällskap. Att utbyta tankar med kolleger är
speciellt viktigt då vi lever i en tid då pressen på vår yrkeskår är stor och de planerade
reformerna i social- och hälsovården gör att osäkerheten för framtiden bekymrar många.
Samfundet har även detta år varit med som organisation på många håll.
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Vi deltog på det Nordiska ordförandemötet som ordnades i Helsingfors den 23-24.4.2017.
Vår profession står inför förändringar inte bara i Finland utan också i de andra nordiska
länderna. Det nordiska samarbetet blir allt viktigare, vilket också märktes då de nordiska
tandläkarföreningarnas representanter sammanstrålade på FDI i Madrid, Spanien
28.8-1.9.2017.
Samarbetet med Tandläkarförbundet och Tandläkarsällskapet Apollonia är gott och våra
styrelser möttes i år igen på ett gemensamt seminarium på Tavastby gård den
10-11.8.2017.
På Tandläkardagarna, 23-25.11.2017, hade Samfundet ett eget bås på Föreningarnas
torg, där också bl.a. Tandläkarförbundet, Tandläkarsällskapet Apollonia och Kristliga
Tandläkarföreningen var med. Många kolleger stannade, pratade och intresset för
Samfundet vaknade hos en del kolleger, vilket fyra nya medlemsansökningar vittnade om.
Icke medlemmar kunde delta i en frågesport, där det bland deltagarna lottades ut gratis
tillträde till en valbar OSF kurs år 2018. Förhoppningsvis kommer vi att se de tre vinnarna
på våra kurser.
Vår mångåriga kanslist Harriet Bergman trädde i pension den 22.2. och samtidigt flyttade
vårt kansli till gemensamma utrymmen med Tandläkarförbundet på Malmgatan 30.
Vår nya kanslist Ann-Katrin Viertola fick en kort inkörning med Haje på det gamla kontoret
i Noux varefter Anki började sitt nya arbete med att inreda kansliet på Malmgatan. Det har
varit mycket nytt att lära sig. Föråldrade program har gett tekniska problem, som vi tack
och lov kunnat lösa med Förbundets tekniska hjälp nära till hands. Vi har införskaffat ett
nytt program för att hantera medlemsregistret och nästa år skall hemsidorna uppdateras.
Anki har klarat utmaningarna och det blir förhoppningsvis lättare då ett kalenderår gått och
verksamheten rullar på enligt modell från föregående år.
Antalet deltagare på månadsmötena har under flera år haft en nedåtgående trend. Det
som bekymrar mest är att de unga syns så lite i verksamheten. En höjdpunkt på
juniorsidan var mentorkvällen på Thorax, som samlade ett femtiotal thoracaler för att höra
professor Jukka Meurman och vår tidigare ordförande OD Marina Kuhlefelt föreläsa för de
blivande läkarna om munhålans sjukdomar.
Föreningens återväxt har oroat samfundisterna under en längre tid och då den
svenskspråkiga studielinjen i odontologi började vid Helsingfors universitet år 2011 såg
många detta som en god nyhet med tanke på Samfundets framtida verksamhet. Med hjälp
av en kvot har man försökt trygga en studieplats för åtta studenter årligen på den
svenskspråkiga tandläkarlinjen. Tyvärr har erfarenheterna under de sju åren som linjen
existerat inte varit lovande. De som sökt till linjen har haft för låga poängtal för att fylla
kvoten och hösten 2017 var det endast en studerande som kom in på studielinjen.
Rekryteringen av svenskkunniga lärare har varit ett annat dilemma och det avgjorde att
dekanerna i vintras beslöt att hösten 2018, då en samintagning till de medicinska
fakulteterna i Finland införs, pausa intagningen till den svenskspråkiga studielinjen i
odontologi.
Det återstår att se hur det nya urvalssystemet kommer att påverka antalet svenskspråkiga
sökanden och antagna till de odontologiska utbildningsprogrammen i Finland. En
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konsekvens kan vara att flera kommer att söka en studieplats utomlands, där vi redan nu
har ett stort antal finländare som studerar odontologi.
Beskedet vi fått är att intagningen kan öppnas igen om man lyckas rekrytera lärare som är
svenskkunniga. Har vi bland läsarna specialisttandläkare som känner för att jobba som
kliniska lärare, så tveka inte utan kontakta HUS.
Strax före jul publicerade Samfundet en svensk-finsk och en finsk-svensk odontologisk
terminologilista på sina hemsidor. Ett stort tack till Carola Strömberg, Maria Sundberg, Ina
Rönnberg, Siv Rönnberg och Lasse Sjövall som bidragit med ord och översättningar!
Denna lista är främst tänkt att fungera som stöd i utbildningen av svenskkunniga
tandläkare, men ordlistan är tillgänglig för alla intresserade. Ordlistan är inte färdig; många
ord saknas och tanken är att ordlistan är under ett fortlöpande arbete. Alla är välkomna att
delta med ord och översättningar. Låt ordet gå vidare!
Det är svårt att hitta frivilliga funktionärer, trots att styrelsen jobbat för att styrelseposterna
skall vara mindre betungande. Många föreningar kämpar med samma problem som
Samfundet. Utbudet av konkurrerande program är stort. Samfundets stadgar ger styrelsen
mycket lite rörelsefrihet och det är säkert på tiden att se över stadgarna för att föreningen
skall vara livskraftig i fortsättningen.
Jag vill här rikta ett stort tack till alla som gett av sin värdefulla tid för att planera och
verkställa allt det som Samfundet bjudit sina medlemmar på under året!
Vi har en fin förening, som ger oss mycket. Tack också till er alla som på ett eller annat
sätt gett ert understöd till föreningen.
Monika Böök

