
Odontologiska Samfundet: Kurser hösten 2021

Anmälan till kursen görs till Samfundets kansli per telefon 010 311 1920 må-to säkrast kl. 12-14 eller e-post: kansliet@osf.fi 
Icke-medlemmar betalar förhöjd kursavgift.

Tors 16.9.2021, kl 18.00–20.45: 
Helprotesen – en utmaning

Kursgivare: OD, spec. tandläkare Marika Doepel

Kursprogram
Tandlöshet påverkar inte bara förmågan att finfördela föda 
samt fonetiken och utseendet utan har också stora psykoso-
ciala konsekvenser och påverkar livskvaliteten – dessutom är 
omgivningens inställning till tandlöshet inte alltid speciellt em-
patisk. En helprotesbehandling är väldigt mycket psykologi och 
inte bara frågan om tekniskt kunnande. I mångt och mycket är 
det en fråga om förtroende mellan patient och operatör. Den 
biometriska helprotesens mål är förutom att skapa bitförmåga 
även återställa anletsdragen.

Sista anmäln. 14.9.2021       Avgift: 30 €

Fre 10.12.2021, kl 9.00–16.00: 
Protetik och bettvård i det försvagade bettet

Kursgivare: specialist inom oral protetik Annika Torbjörner

Kursprogram
Mångfalden av ocklusala material är stor och de slits mot va-
randra i olika grad. Stora fyllningar försvagar tänder och de ut-
sätts för större och mera ogynnsamma krafter än de klarar av. 
Finns det något alternativ? Bl.a följande belyses: - vilka krafter 
råder under funktion och vilka är de riskfyllda; - hur identifiera 
högriskpatienter och vilka åtgärder kan då sättas in; - nycklar 
för att bygga upp en säkrare protetik i det försvagade bettet. 

Sista anmäln. 3.12.2021      
Avgift: 100 €  (OBS! Subventionerad medlemsförmånskurs!)

Annika Torbjörner är en av författarna till 
boken ‘Protetik I det försvagade bet-
tet – en resa i Henry Beyrons spår’. Hon 
är en flitigt anlitad kursgivare och har 
belönats med Sveriges Tandläkarförbunds 
Efterutbildningsråds stipendium för bästa 
föreläsare.

Tors 14.10.2021, kl 18.00–20.45: 
Muncancer – 
riskfaktorer, diagnostik och behandling

Kursgivare: OD, spec. tandläkare Jaana Willberg

Kursprogram
Antalet muncancer ökar i Finland. Tobak och alkohol är fortfa-
rande de största riskfaktorerna men också papillomvirus-infek-
tion, kronisk parodontit, dålig munhygien och kronisk jästsvam-
pinfektion kan öka risken för muncancer. Oral skivepitelcancer 
föregås ofta av orala potentiellt maligna tillstånd så som tex 
leukoplaki. Det är viktigt att diagnostisera dessa förändringar 
samt veta hur de skall behandlas. Tecken och symptom på 
framskridna cancerförändringar kan vara markanta och det är 
ytterst viktigt att diagnostisera muncancer så tidigt som möjligt.

Sista anmäln. 12.10.2021      Avgift: 30 €

Jaana Willberg är lektor vid Åbo universitetet 
och spec. tandläkare vid ÅUCS på avdelningar-
na för Patologi och Mun- och käksjukdomar. 
Hon arbetar inom undervisning, forskning och 
diagnostik av mun- och käksjukdomar samt be-
handlar patienter med slemhinneförändringar.

Marika Doepel har en lång karriär inom privata sektorn och unversitetet ba-
kom sig med kliniskt arbete, undervisning och forskning. Vid Åbo Universitet 
har hon ansvarat för undervisningen av avtagbar protetik. Hon har även varit 
en flitig kursgivare och 2004 belönade Finska Tandläkaresällskapet Apollonia 
henne med titeln ’Årets utbildare’.

Två webbinarier, två endags-kurser  

Fre 1.10.2021, kl 9.00–16.00: 
Partialprotesen – behövs den fortfarande

Kursgivare: OD, spec. tandläkare Marika Doepel

Kursprogram
Då munhälsan förbättrades invaggades vi i tron att avtagbara 
partialproteser inte mera kommer att behövas. Men – den 
växande andelen åldringar med reducerat bett har tvärtom 
förorsakat ett skriande behov av välplanerade protester. Kursen 
omfattar planering av skeletal- och plattproteser med en hel-
hetsrehabilitering av bettet som mål, allt från preprotetiska åt-
gärder och avtryckstagning till upprätthållande behandling och 
reparationer. Vi gör planering på gipsmodeller och tränar att rita 
metallskelett på dem samt tränar att aktivera trådklamrar.

Sista anmäln. 24.9.2021       Avgift: 190 €

TVÅ WEBBINARIER: TVÅ ENDAGS-KURSER:


