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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 FÖR ODONTOLOGISKA 
SAMFUNDET I FINLAND 
 
Året 2019 var Samfundets åttiotredje verksamhetsår. 
 
Styrelsen                                                                                                                               
Styrelsen har haft följande sammansättning: ordförande Monika Böök, viceordförande Kaj 
Rönnberg, sekreterare Veronica Lindgren, skattmästare Ulrika Sundén, klubbhövding Ina 
Rönnberg, pressnämndens ordförande Ann Nordlund-Törnqvist, kursnämndens ordförande 
Minna Backman, medlemmar Marika Doepel och Camilla Svedberg-Smeds. Maj Heilimo-
Branders har varit adjungerad ledamot. Juniormedlemmar har varit Shirin Afrasiabi och 
Matilda Rehula. 
 
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 Carola 

Strömberg och John von Schantz, suppleant Gunlög Lönngren.  

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. 
 
Prisnämnden 
Prisnämnden har under året bestått av Yrsa Le Bell, Kaj Finne och Rosita Kantola. 
 
Medlemmar 
Samfundet hade vid årets slut 275 ordinarie medlemmar, 12 hedersmedlemmar, 22 
korresponderande medlemmar samt 25 juniormedlemmar. Nyinskrivna under året 8 
ordinarie medlemmar, 3 juniormedlemmar. Utskrivna 2 medlemmar, 1 avliden. 
 
Kansliet 
Ann-Katrin Viertola har varit kanslist till 19.9.19. Harry Tonvall har börjat som kanslist 2.9.19. 
Kansliet fungerar i Finlands Tandläkarförbunds lokaliteter på Malmgatan 30 i Helsingfors. 
Kanslisten har haft telefontid måndag-torsdag kl. 12-14. Kansliet och kanslisten är 
gemensamma med Helsingin Seudun Hammaslääkärit – Helsingfors-regionens Tandläkare 
r.y. 
 
Klubblokalen 
Klubblokalen TANDEM, adress Fredriksgatan 30 A 5, 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 medlemmar på andra orter 50 euro. 
Utomlands bosatt medlem, som i sitt nya hemland tillhör en tandläkarorganisation, betalar 
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halv landsortsavgift d.v.s. 25 euro. Juniormedlem betalar ingen medlemsavgift. Med-lemmar 
som fyllt 63 år har varit befriade från medlemsavgift. 
 
Möten 
Samfundet har haft 9 ordinarie möten besökta av i medeltal 22-23 personer (korrigerats från 
det felaktiga 16 som angavs vid årsmötet). Årsmötet och månadsmötena i januari, februari, 
mars, april, oktober, november och december hölls på Tandem. Månadsmöte i maj hölls på 
restaurang Itsudemo, Helsingfors. September månadsmötet hölls på restaurang 
Suomalainen Pohja i Åbo. 
 
 
PROGRAMKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 
Programkommittén har haft följande sammansättning: Kaj Rönnberg (ordf), Marika Doepel, 
Ina Rönnberg och Stefan Federley. Programkommittén har strävat till att förse 
månadsmötena med ett varierande och intressant föredragsprogram samt ordnat en 
kamratafton och två junioraftnar. Som ett resultat av programkommitténs, festkommitténs, 
kursnämndens och styrelsens arbete har Samfundet under året haft nedanstående 
månadsmötesprogram. 
 
Föredrag och mötesprogram 
 
Årsmötet 26.1.2019 
Tf. tandvårdsdirektör Ola Fernberg: ”Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning – hur får 
man det att hända?” (32 deltagare) 
 

Februarimöte 14.2.2019 
Tillsammans med Finska Läkaresällskapet på Tandem.  
Docent Patricia Stoor: ”Ortognatisk kirurgi”. (21 deltagare) 
 
Marsmöte 15.3.2019 
Edith Södergran-afton. Litteraturvetare Agneta Rahikainen: ”Vierge moderne – Edith 
Södergran och ”den nya kvinnan””.  
Kamratafton med Läckergommarna som bjöd på blinier. (16 deltagare) 
 
Aprilmöte 4.4.2019 
Docent Karl-August Lindgren: "Att undersöka nacken". Kurskväll 2x45 min. (21 deltagare) 
 
Majmöte 23.5.2019 
Möte och mat på Restaurang Itsudemo, varefter Foxtrail-stadsorientering.(22 deltagare) 
 

Septembermöte 27.9.2019 
Rundtur med guidning på Åbo konstmuseum, bubbel hos Marika Doepel, därefter 
månadsmöte och middag på restaurang Suomalainen Pohja. (20 deltagare) 
 
Oktobermöte 11.10.2019 
Docent och specialistläkare Björn Appelberg: ”Geriatrisk psykiatri”. (19 deltagare) 
 
Novembermötet 7.11.2019 fokuserade på presentation och diskussioner om de nya före-
slagna stadgarna för OSF. (29 deltagare) 
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Decembermötet 13.12.2019 hölls på Tandem varefter samfundisterna med avecer såg 
teaterföreställningen ”The Play That Goes Wrong” på Svenska Teatern. (23 deltagare) 
 
Program för juniorer:  
 
11.2.2019 mentorkväll på Tandem:  
Maria Rehula, Minna Backman, Wanda Westerlund och Monika Böök berättade hur det är att 
jobba som allmänpraktiserande tandläkare på olika typer av mottagningar; hälsovårdscentral, 
stor privat arbetsgivare och små privata mottagningar (17 juniorer deltog) 
 
22.11.2019 juniorafton på Tandem med sushitillverkning. (11 juniorer deltog) 
 
Kaj Rönnberg 
 
 
KURSNÄMNDENS ÅRSBERÄTTELSE 
Kursnämnden har haft följande sammansättning: Minna Backman, ordförande, John 

Liljestrand, sekreterare, Lisa Grönroos, Raoul Hannus, Rosita Kantola, Annika Norrman, 

Nina Närvänen och Wanda Westerlund. Kursnämnden har sammanträtt 4 gånger. 

Kursnämnden har ordnat tre kurser. 

I  25.1.2019: Peri-implantit - hjälp vad gör jag? (7 poäng) 
  Kursgivare: Övertandläkare Ann-Marie Roos-Jansåker 
  Tandem, Helsingfors, 33 deltagare 
 
II       4.4.2019: Att undersöka nacken (3 poäng) 

 Kursgivare: Docent Karl-August Lindgren 

 Tandem, Helsingfors, 19 deltagare 

III      29-30.8.2019: TMD-problem: Modern diagnostik och behandlingslinjer (10 poäng) 

 Kursgivare: professor h.c. Yrsa Le Bell. odont. dr, specialisttandläkare Marika                                  

 Doepel. odont. dr, specialisttandläkare Marjo-Riitta Liljeström 

 Marina Palace och Tandkliniken, Åbo, 27 deltagare 

Tandläkardagarna 7-9.11.2019 Docent Helena Fransson: Akutbehandling vid tandvärk (45 

min) och Survival of endodontically treated teeth (45 min) 

Ordförande har deltagit i följande Apollonias planeringsmöten: 24.1.19 i Tuohilampi, 1.3.19 

på Apollonias kontor på Bulevarden i Helsingfors och 29-30.8.19 i Åbo. Därtill har hon 

deltagit i Nordiska kursnämndsmötet i Stockholm den 22-24.8.19. 

Annika Norrman och Wanda Westerlund representerade OSF under Danmarks Dental 

Days 4-5.4.2019. 

Lisa Grönroos och Rosita Kantola representerade OSF under Odontologiska Riks-

stämman i Stockholm 13-15.11.2019. 

Minna Backman 
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PRESSNÄMNDENS ÅRSBERÄTTELSE  
Under verksamhetsåret 2019 har Ann Nordlund-Törnqvist haft uppdraget som press-

nämndens ordförande och Ina Rönnberg har varit årsboksredaktör. 

En artikel har under verksamhetsåret publicerats i Finlands Tandläkartidning 14/2019. 

Artikeln var ett referat av doc., spec.tandläkare Helena Franssons föreläsning "Akut-

behandling vid tandvärk", som hon höll på Tandläkardagarna den 7.11.2019. Skribent var 

Ole Theisen och artikeln översattes från norska till svenska av Lisa Grönroos. 

Samarbetet med redaktionen för Finlands Tandläkartidning, Finlands Tandläkarförbund 

och Finska Tandläkarsällskapet Apollonia har varit gott.  

Den 7.11.2019 deltog pressnämndens ordförande i presskonferensen och bevakade 

Tandläkardagarna den 7.-9.11.2019.   

Ann Nordlund-Törnqvist  

 
EKONOMIKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 
Ekonomin har under året skötts av Ulrika Sundén ordförande, Erik Pohjola, Anders 

Bergman, Thomas Åberg och Ann-Katrin Viertola/Harry Tonvall i ekonomikommittén. 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 deltagit i beslutsfattandet gällande ekonomin. 

 

Värdepapper 

Avkastningen av Odontologiska Samfundets innehav av värdepapper möjliggör vår 

verksamhet i enlighet med stadgarna. Detaljerade uppgifter om värdepappersinnehavet 

och den årliga avkastningen meddelas på årsmötet, samt till medlemmar på förfrågan till 

kansliet.  

Avkastningens användning 

Verksamheten har bibehållits på samma nivå som förra året, sparsamhet har iakttagits. 

Resebidrag och stipendier har delats ut enligt ansökan. Medlen ur Regina Weckström- 

Lundqvists fond användes bl.a. till att sponsorera allmänna möten, kursplanering, kansli- 

kostnader, Tandems underhåll och till juniorverksamhetens kostnader. 

Stipendier och pris 

Resestipendier för resor utanför Europa, 900 euro, har beviljats: 
Nina Närvänen, för deltagande i FDI 4-8.9.19, San Fransisco, USA 
My Blomqvist, för deltagande i ISPP 7-9.11.19, Greater Noida, Indien (även för föredrag 
500 euro) 
 
 
Resestipendier för resor inom Europa, 500 euro, har beviljats: 
Birgitta Häll, för deltagande i EOS 17-22.6.19, Nice, Frankrike 
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Maija Kalliomäki för deltagande i ”Oral Diagnostisk Radiologi” 22-24.5.19 Umeå, Sverige. 
Maija K ersattes med 481 euro. 
John Liljestrand, för deltagande i SSPD 2019 21-23.8.19, Mariehamn, Åland 
Rosita Kantola, för deltagande i EFIC 4-7.9.19, Valencia, Spanien 
Lisa Grönroos, för deltagande i ESE 11-14.9.19, Wien, Österrike 
 

Ulrika Sundén 

 
 
FESTKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 
Festkommittén har under året bestått av Ina Rönnberg ordf., Raoul Hannus och Siv 
Rönnberg. 
 

Festkommittén har administrerat och planerat maten till sitsarna efter månadsmötena. 
Läckergommarna, en grupp medlemmar i föreningens gastronomiska klubb, bjöd på blinier 
med tilltugg under Edith Södergran aftonen i mars. Till sitsen efter oktobermötet hade 
festkommittén hämtat läckerheter från Strömmingsmarknaden. 
Maten till de flesta övriga mötena har beställts från Food Market Delikatessen. Annemarie 
’Manda’ Kalén har även i år varit till stor hjälp med att duka och ställa i ordning under 
sitsarna. 
Kansliet har bistått med införskaffandet och mottagandet av mat och dryck. 

Planeringen av årsfesten 2020 har pågått längs med hösten.  

Ina Rönnberg 

 
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, 
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 Naishammas-
lääkärit, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys, Vasa Tandläkarsällskap, Västra Nylands 
Tandläkarförening-Länsi-Uudenmaan Hammaslääkäriyhdistys, Östra Nylands Tandläkar-
sällskap-Itä-Uudenmaan Hammaslääkäriseura, Finska Läkaresällskapet, Hammas-
lääketieteenkandidaattiseura-Odontologiekandidatföreningen. 
 
 
FÖRTROENDEUPPDRAG OCH REPRESENTATION 
 
Ordförande Monika Böök deltog i Nordiskt ordförandemöte i Reykjavik 11-14.5.2019. 
Viceordf. Kaj Rönnberg representerade Samfundet vid As oy Olamontalos bolagsstämma i 
maj. 
Viceordf. Kaj Rönnberg representerade Samfundet vid FDI:s kongress i San Fransisco 5-
8.9.2019. 
Ordförande Monika Böök deltog på Apollonias festmiddag den 6.11.2019. 
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Ledamot Marika Doepel uppvaktade Åbo Tandläkarsällskap på deras 100-årsjubileum den 
16.11.2019. 
Viceordf. Kaj Rönnberg representerade Samfundet på träff med åländska tandläkare den 
3.12.2019 i Mariehamn. Initiativtagare för tillställningen var Finlands Tandläkarförbund och 
medverkande förutom Samfundet också representanter för Sveriges Tandläkarförbund 
 
 
UPPVAKTNINGAR 
 
Följande medlemmar har uppvaktats på bemärkelsedagar: korresponderande 
medlemmarna: Albert de la Chapelle, K.G. Olsson, Jan Fornell, Ola Fernberg, Mona 
Nordberg, Jarkko Hietanen samt ordinarie medlemmarna: Carl-Erik Bengelsdorff, Pirkko 
Mäkinen, Gertrud Nordman, Sven-Jarl Stenberg, Sol-Britt Holmqvist-Husu, Lilian 
Andtbacka-Nykvist, Katariina Hakola, Greger Cederberg, Kurt Holmström, Agneta Nordling, 
Marianne Pettersson, Tina Granbacka, Harriet Creutz, Atilla Samaletdin, Brita Weckström, 
Ann Nordlund-Törnqvist, Ilse Moring, Inger Åström, Leena Paloheimo, Henrik, Jansson, Kaj 
Karlsson, Kerstin Nyberg, Maj-Britt Aschan, Anders Bergman, Marina Merne-Grafström, 
Kari Aarni, Olav Tuxen Borlaug, Gustav Stude, Gustaf Segercrantz, Fred Andersson, Kari 
Rintala, Anna-Maria Backlund, Christian Creutz, Elina Timgren. 
 
Ordförande Monika Böök och viceordförande Kaj Rönnberg deltog i uppvaktningen vid 
’vaktombytet’ vid Finlands Tandläkarförbund i december, då verksamhetsledaren, 
Samfundets korresponderande medlem Matti Pöyry går i pension och hans efterföljare 
Henna Virtomaa tar vid. 
 
 
UTMÄRKELSER 
 
Vid årsmötet 26.1.2019 kallades professor h.c. Yrsa Le Bell till hedersmedlem och professor 
Timo Närhi till korresponderande medlem.  
 
Kamratskapstallriken tilldelades Lars Sjövall och han mottog den på februarimötet den 
14.2.2019 tillsammans med Finska Läkaresällskapet (FLS). 
 
 
SLUTORD 
 
Då det åttiotredje verksamhetsåret närmar sig sitt slut, är det samtidigt min period som 

ordförande för föreningen som går mot sin ände. Jag kan med glädje konstatera att 

föreningen även detta verksamhetsår har kunnat erbjuda sina medlemmar ett mångsidigt 

program och att Samfundets ekonomi står på en stabil grund.   

Styrelsen har jobbat aktivt med att föreningens ansikte utåt, d.v.s. hemsidan och Facebook 

sidan, kontinuerligt uppdateras med all relevant och aktuell information. I maj publicerades 

de nya hemsidorna, vars uppbyggnad är klar och redig. Medlemsbreven och mycket annan 

information finns lätt tillgänglig på sidorna. Ett led i arbetet med att göra verksam-heten 

transparent för medlemskåren har varit en genomgång av kriterierna och reglerna för de 

olika stipendierna. Kriterierna för resestipendierna har redigerats. Stipendierna kan nu 

sökas kontinuerligt längs med året. Juniorstipendiets kriterier har likaså formulerats på nytt. 

Reglerna och kriterierna för forskningsstipendiet skall ännu gås igenom. 
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Behovet av att se över stadgarna har länge varit ett aktuellt projekt. Stadgarna är skrivna 

1972, d.v.s. för snart 50 år sedan. Att stadgarna är daterade 16.8.2007 beror på att 

Föreningsregistret godkände en ändring som enbart strök kravet på att juniormedlemmar 

skall vara finska medborgare. Innehållet i stadgarna är till alla delar inte mera förenliga med 

nuvarande lagstiftning. Stadgarna har också begränsat styrelsens möjligheter att 

modernisera och förenkla verksamheten. 

Ett av de centrala problemen med stadgarna har varit årsmötets tidpunkt inom januari, vilket 

försvårat revisorernas arbete då tidtabellen för bokslutet har varit för knapp. Andra problem 

har varit antalet möten, eftersom det inte alltid funnits ärenden som kräver ett föreningsmöte. 

Även de detaljerade föreskrifterna för kommittéernas och nämndernas sammansättning, 

styrelseposter utan klara uppgifter samt föråldrade ordval mm har påtalat ett behov av 

ändringar. Avsikten med att förnya stadgarna har således varit att uppdatera innehållet så 

att det följer nuvarande lagstiftning, att modernisera språket, och att förenkla verksamhetens 

reglering. Den åldrande medlemskåren med allt färre aktiva medlemmar i yrkesverksam 

ålder, samt svårigheten att hitta frivilliga till de olika styrelseposterna har varit ett starkt 

vägande skäl att inte mera skjuta upp projektet med stadgarnas upp-datering. 

Arbetet med stadgarna har pågått hela hösten i tätt samarbete med advokat Kate von 

Konow på advokatbyrån Reims & Co. Att valet föll på von Konow berodde på hennes 

bakgrund med erfarenhet från många föreningar och stiftelser. Arbetet med stadgarna har 

varit fruktbart och på månadsmötet den 7 november presenterade styrelsen sitt förslag till 

nya stadgar. Stadgarna diskuterades och styrelsen noterade önskemålen från med-

lemmarna. Därefter skickades stadgarna till Patent och registerstyrelsen (PRS) för 

förhandsgranskning. På årsmötet den 25.1.2020 besluter medlemmarna ifall de godkänner 

de av PRS förhandsgranskade stadgarna. För godkännande krävs en ¾ majoritet. Ifall de 

nya stadgarna godkänns, kan styrelsen i framtiden lättare anpassa verksamheten enligt de 

resurser och behov som finns.  

I augusti sade vår kanslist, Ann-Katrin Viertola, som skött jobbet i två och ett halvt år oväntat 

upp sig. Styrelsen började söka en ny kanslist med kort varsel, eftersom upp-sägningstiden 

var bara en månad. Helsingin Seudun Hammaslääkärit – Helsingfors-regionens Tandläkare 

r.y. (HRT), som Samfundet delar kansliutrymmen med och i vars tjänst Ann-Katrin också 

varit, var också i behov av en ny kanslist. Harry Tonvall anställdes som efterträdare, och har 

nu jobbat på kansliet sedan den 2 september. Kanslisten sköter ensam kansliet, vilket gör 

att kansliet är en sårbar enhet. Kanslisten sköter om kontakterna till medlemmarna, kansliets 

löpande ärenden samt hjälper och bistår styrelsen i olika uppgifter. Det har varit mycket nytt 

för Harry att lära sig och med erfarenhet av förra kanslistens inkörning i arbetet vet vi att det 

tar tid innan arbetet börjar gå på rutin. 

Kontakterna till andra inhemska och utländska tandläkarföreningar har varit goda. Sam-

fundet har deltagit på det Nordiska Ordförandemötet i Reykjavik 11-14.5.2019, viceord-

förande Kaj Rönnberg representerade Samfundet i den finska delegationen på FDI 

parlamentets möten i San Fransisco 5-8.9.2019 och i den av Finlands Tandläkarförbund 

sammankallade samnordiska kvällen i Mariehamn den 3.12.2019. 

Ett gemensamt seminarium för Tandläkarförbundets, Apollonias och Samfundets styrelser, 

som ordnats varje år i september sedan 2010, ordnades inte i år. 
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Samfundet deltog i år igen på Tandläkardagarna med ett eget bås i det s.k. Föreningarnas 

torg. Kursnämnden skötte om planeringen och i år ordnades ett lotteri där en cykel var 

huvudvinst. Gröna äpplen och läppfett med OSF logo delades ut till förbipasserande. En 

grupp av våra juniormedlemmar jobbade i båset och svarade på nyfikna kollegers frågor. 

Samfundet fick synlighet med att vara med i år igen. 

Sote reformen föll med regeringen Sipilä och efter riksdagsvalet på våren har Finland redan 

hunnit ha två regeringar. Behovet att reformera hälsovården kvarstår och arbetet fortsätter 

på olika håll. Framtiden är oviss gällande planerna på hur social- och hälso-vården i 

framtiden kommer att organiseras. Oberoende av alla förändringar i samhället fortsätter 

Samfundet med sina viktigaste uppgifter: att erbjuda högklassig fortbildning på svenska och 

ge en möjlighet för kollegor att träffas och mötas till olika sammankomster och evenemang. 

Till slut vill jag tacka alla som jag under mina år som ordförande haft glädjen att jobba med. 

Tillsammans kan vi göra Samfundet till en förening som kännetecknas av en varm 

gemenskap. 

Monika Böök 

 

 
 
 

 
 


