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Ordföranden har ordet
Kjære medlem i NFH.
Vinteren begynner å slippe sitt grep over
naturen og dagene blir lengre og lysere.
Snart kan vi nyte vårsol og varme. Her i
Oslo merker vi allerede at det er lysere på
morgenen når vi går på jobb og går hjem igjen
på ettermiddagen. I år er det ekstra tidlig med
vårblomster i blomsterbedene; snøklokker,
krokus og til og meg hestehov/tussilago har
blitt observert! Snøfallet i begynnelsen av
uken var et tilbakeslag, men våren er på vei!

viktig at vi får inn bidrag fra alle medlemsland i
Norden. Redaksjonen ønsker seg for eksempel
referat eller rapporter fra kurs eller symposier,
forskningsrapporter, anmeldelser av viktige
nye fagbøker, eller autoreferat av mastergradseller doktorgradsavhandlinger. Husk at
fotografier av forfatteren, foredragsholderne,
miljøbilder fra kurset/kongressen, eller av
ting som er omtalt i artikkelen er varmt
velkomment.

Det vi alle i NFH hadde sett frem til med glede
var neste NFHs XXV NORDISKE MØTE
2.-3. september 2021 i Oslo, men grunnet
smittesituasjonen i våre land i Norden just nå
og usikkerheten vedrørende vaksinering av
den voksne befolkningen har vi sett oss nødt
til å avlyse det nordiske møtet. Beslutningen
har vært tungt å fatte både hos oss i Norsk
seksjon som arrangører og i den Nordiske
bestyrelsen av NFH. For å unngå kollisjoner
og konkurranse med andre viktige kongresser
og møter om oral helse for personer med
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer
og vi bestemt å flytte møtet i Oslo til 1. og
2. september i 2023. Derved blir Danmark
vertsland for det nordiske møtet i 2025.

Legg gjerne en utskrift av dette nummer
av Bulletinen på lunsjrommet og la dine
medarbeidere på arbeidsplassen også få ta
del av innholdet. Prøv også å engasjere flere
av dine medarbeidere til å bli medlemmer i
NFH slik at vi derved kan øke kunnskapen
og forståelsen for oral helse hos personer med
funksjonshemminger og sammensatte behov.
Ta god vare på hverandre i denne vanskelige tid
for oss som mennesker og tannhelsepersonell.
Stefan Axelsson
Formann i NFH
stefan.axelsson@tako.no

Generalforsamlingen, som vi etter statuttene
skal ha i forbindelse med nordisk møte
annethvert år kommer å gjennomføres digitalt.
Du finner innkallingen til generalforsamlingen
i dett nummer av Bulletinen
Bulletinen er et viktig instrument for å
spre informasjon om kronisk sykdom,
funksjonsnedsettelser og oral helse. Det er
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fungerade instrumentet väl. IDAF-4C+ är
ett instrument som ger mycket information
om tandvårdsrädslan som fenomen, vilket
är användbart både i forsknings- och i
kliniska sammanhang för att kunna beräkna
prevalens och uppskatta konsekvenser och
behandlingseffekter, men fobimodulen måste
utvecklas ytterligare innan den används
som diagnostiskt test för specifik fobi för
tandvård.

Avhandling:

Dental Anxiety – prevalence,
measurements and
consequences
försvarades den 27/11 2020
vid Göteborgs Universitet.

Tandvårdsrädsla bör ses som ett
folkhälsoproblem då rädslan ofta leder till
påtagligt försämrad livskvalitet och dessutom
leder till svårigheter för behandlare och
kostnader för samhället, men framförallt
eftersom tandvårdsrädsla är ett vanligt
förekommande fenomen. Syftet med
avhandlingen var att öka kunskapen om
vuxna individer med tandvårdsrädsla genom
att studera prevalensen tandvårdsrädsla och
relaterade faktorer, men även betydelsen
av tandrelaterad smärta på livskvaliteten
4

hos individer med svår tandvårdsrädsla. Ett
ytterligare syfte var att undersöka hur väl
ett instrument avsett för att diagnostisera
specifik fobi för tandvård (the Index of
Dental Anxiety and Fear, IDAF-4C+)
fångar diagnosen bland individer med svår
tandvårdsrädsla.
Avhandlingens delarbeten är tvärsnittsstudier
och innefattar vuxna individer. Den ena
studien är en nationell intervjustudie som
inkluderade 3500 slumpvist utvalda vuxna
individer ur den generella befolkningen i
Sverige. Dessa data jämfördes med resultat
från en nationell intervjustudie från 1962
för att kunna undersöka om det skett en
förändring över tid. De två andra delstudierna
består av individer med svår tandvårdsrädsla
remitterade till Specialkliniken för
Sjukhustandvård/ Oral Medicin i Göteborg.
Dessa individer undersöktes kliniskt och med

väl etablerade mätinstrument.
Resultaten visar att tandvårdsrädslan har
minskat över en tidsperiod på drygt 50
år, men en betydande andel av den vuxna
svenska befolkningen lider fortfarande av
svår tandvårdsrädsla. Svår tandvårdsrädsla
rapporterades av 4.7% av de undersökta
individerna, måttlig av 4.5%, låg av 9.8%
och därmed uppgav 80.9% av de undersökta
individerna inte någon tandvårdsrädsla.
Majoriteten av de med svår tandvårdsrädsla
uppgav att de går regelbundet till tandvården,
men de viktigaste prediktiva faktorerna
till svår tandvårdsrädsla visade sig vara
oregelbunden tandvård och att vara kvinna.

Tandvårdsrädsla är så pass vanligt att tandläkare
träffar och behandlar dessa patienter dagligen.
Denna studie visar att dessa individer ofta är
påverkade av tandrelaterad smärta och har nedsatt livskvalitet, vilket är viktigt att ha kännedom
om som kliniker. Studiedeltagarna uppgav även
att smärta och inte ha kontroll i tandvårdssituationen var de vanligaste orsakerna till rädsla i
tandvården. För en tandläkare är dessa faktorer
relativt enkla att kontrollera och om vi gör det,
engagerar vi oss i preventiv tandvård likväl som i
behandling av svår tandvårdsrädsla.
Lisa Svensson, Odontologie doktor, ST- tandläkare.
Avdelningen för Odontologisk Psykologi och Folkhälsa, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Specialkliniken för
Sjukhustandvård/ Oral Medicin, Folktandvården VGR.
lisa.svensson@odontologi.gu.se

Majoriteten av studiedeltagarna (85.3%)
rapporterade att problem från munnen eller
tänderna påverkade vardagslivet och smärta
från tänderna rapporterades av 77.6% och då
med hög smärtintensitet. De individer med
smärta visade sig ha sämre livskvalitet än de
som inte rapporterar smärta.
Instrumentet IDAF-4C+ visade mycket
låg validitet som diagnostiskt test för
specifik fobi för tandvård, men avseende
att skatta grad av tandvårdsrädsla
5

NFH nr 1 2021

NFH nr 1 2021

Referat från SOM-dagen 12 februari 2021
Birgitta Heyman”Från kokoppor till modern immunterapi”
Äntligen blev den efterlängtade SOMdagen av!
Tema: Immunmodulerande behandling
vid onkologiska och autoimmuna
sjukdomar”.
Liksom många andra efterlängtade
kurstillfällen under pandemiåret 2020,
blev denna dag inställd i september
och genomfördes nu digitalt i februari
med ca 70 vetgiriga medlemmar.!
Det var en fantastiskt givande dag då
vi fick lyssna till:
Birgitta Heyman, professor – ”Från
kokoppor till modern immunterapi”;
Aikaterini Chatzidionysiou, Med.Dr.,
överläkare – ”Modern immunterapi
inom autoimmuna sjukdomar med
focus på reumatologin”;
Gustav Ullenhag, docent, överläkare –
”Immunterapier inom onkologin”.
Undertecknad refererar från Birgitta
Heymans föreläsning.
Hon berättade för oss om Immunologins historia och började med en resa
bakåt i tiden till Thukydides (≈ 460
– 397 f Kr) som levde under det peloponnesiska kriget. Där noterades ordet
6

immunitas som betyder undantagen.
Sedan vandrade vi framåt till 1700-talet där en samtida man med Linné
nämndes – Nils Rosén von Rosenstein
– som kallas för ”Barnmedicinens
fader”, som förlöste kronprinsessan
Lovisa Ulrika när hon födde Gustaf
III. Han utförde variolisation (skyddsympning) av kronprinsen vid 19 års
ålder, 1765.
Bland de mer världsberömda namnen
under 1700-talet är Edward Jenner
som 1796 vaccinerar James Pripps
med kokoppor. Vacca betyder ko.
I Ryssland lät kejsarinnan döpa det
först vaccinerade barnet till Vaccinov.
Napoleon lät sig bevekas och frigav
engelska krigsfångar då den engelske
bonddoktorn vädjade om det.
Notera att Jenner fick tackbrev från
Napoleon och Thomas Jefferson.
Varför blev smittkoppsvaccination så
framgångsrik?
Människan är den enda värden (ingen
djurreservoir) samt att vaccinet är lätt
att göra och kräver inte kylförvaring.

Smittkoppor är lättdiagnostiserad och
är bara smittsamt under koppstadiet.
Vaccination ger ett effektivt skydd
under minst 10 år.
1801 skedde den första smittkoppsvaccinationen i Sverige och1816 blir
vaccination obligatorisk i Sverige
(- 1976) 1979 förklarar WHO
smittkoppor utrotade
Louis Pasteur, 1822-1895 – ännu ett
välkänt namn som förknippas med
bl.a. pastörisering och rabiesvaccin –
hann aldrig få Nobelpriset 1905.
Pasteur samarbetade med Robert
Koch, 1843-1910, som identifierade
Bacillus tuberculosis
Tuberkulinreaktion 1890 (DTH)
Man pratar om Kochs postulat för att
definiera samband mikrob/infektion
-Mikroben måste hittas hos alla sjuka.
-Mikroben måste isoleras från den

sjuka och kunna odlas. -Mikroben
måste orsaka sjukdomen när den ges
till en frisk. -Mikroben måste kunna
isoleras igen från den sjuka. Koch fick
Nobelpriset 1905
Birgitta ställde frågan - Är det alltid
bakterierna som ger symtomen? Som
exempel nämndes difteribakterien där
toxiner påvisades 1888 av studenter
som gått i Pasteurs lära. Toxinerna gav
samma symptom som bakterierna.
Monica Palmö, ordförande NFH
svenska sektion
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Mindeord om Gunnar A. Thormar.
paraplyorganisation for særforeninger
i Island. Han var aktiv i den islandske
tandlægeforening og var med i NFH fra
begyndelsen. Han mødte op til NFH´s første
generalforsamling lørdag d. 9/2 – 1974 på
Børnehospitalet i Vangede i København.
Derudover var han aktiv i mange andre
anliggneder og særlig hvor han kunne gøre
gavn for folk med serligt behov. Hann blev
valgt til æresmedlem i NFH i 1991.

Gunnar A. Thormar blev født i Reykjavik
den 21. Juli 1932 og gik bort den 3. Januar
2021. Hann tog studentereksamen fra
Verzlunarskoli Islands (Handelshøjskolen)
i 1952 og Cand. Odont. fra Norges
Tannlegehøyskole i Oslo i 1957. Gunnar
arbejdede som privatpraktiserende
tandlæge i Reykjavik. Han uddannede sig i
handikaptandpleje i Danmark og Schweiz
i 1978, og ved University of Washington i
Seattle i 1986.
Gunnar Thormar og Sveinbjørg
Sigurdardottir blev gift den 26. August 1960.
De blev skilt i 1968. De fik 4 børn, Kristin
Inga født i 1962, Andrea født i 1964, Olafur
født i 1967 og Sveinbjørn født i 1968. Alle
børnene lever. Olafur har Downs syndrom
og lever i bedste velgående på Skalatun hvor
han har boet i mange år.
Gunnar var aktiv i bestyrelsesarbejde
og andre sociale anliggender. Han var
bland andet i 1976 den første formand
i Landsforening for handikappede –
Landssamtök Throskahjalpar, det er en
8

NYHET!
Nu i 3 storlekar!

NFH Islandsk sektion blev formelt etableret
i 2001, men indtil da var Gunnar Thormar
personligt NFH Island, hvor han så til alene
organiserede 2 nordiske konferencer. Den
første var i Reykjavik d. 8.-10. August
1979. Han havde god kontakt med sine
skandinaviske kollegaer og talte tit om
sine venner der, så som Bjørn Russell, Pia
Svendsen, Kari Storhaug og andre.
Vi i NFH-Island er ham meget taknemlige.
Han var en stor mand med stærke meninger.
Han lagde kræfter i at hjælpe dem der
havde mest brug for det, og blev aldrig
træt af at slås for lige rettigheder for alle
– handikappede eller ikke. Sådan var han
lige til det sidste. En stor mand med et stort
hjerte.
Hvil i fred kære Gunnar, vores tanker og
bønner er hos den efterlevende familje og
venner.
Elin S. Wang, NFH islandsk sektion.

SOFT-PICKS®
ADVANCED

SOFT-PICKS®
ADVANCED
AVANCERAD rengöring
mellan ALLA tänder!
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Välkommen Aija Kalmari
Ny orförande i NFH Finska sektion

Kallelse till Årsmöte NFH svenska sektion

Mer information och anmälan till digitalt årsmöte finns på
www.nfh-sverige.se

Årsmöte 2021 NFH svenska sektion

Tid: Torsdagen den 27/5 2021 kl. 18.00
Plats: Digitalt årsmöte via Teams
Dagordning

”Olen Aija Kalmari ja minut valittiin
edellisessä vuosikokouksessa NFH
-Suomen jaoston puheenjohtajaksi. Olen
valmistunut hammaslääkäriksi v.1998
ja aloitin Helsingin terveyskeskuksessa
kehitysvammaisten henkilöiden
hammaslääkärinä v.2000. Olen toiminut
kehitysvammaisten henkilöiden parissa
jo 1980-luvulta saakka kesätöissä
eri tehtävissä ja hammaslääkäriksi
opiskellessani kiinnostuin yhä enemmän
tämän erityisryhmän suun terveydestä
ja siitä miten voin itse myötävaikuttaa
asiaan. Työssäni hoidan kaikenikäisiä
kehitysvammaisia potilaita ja meillä on
aktiivinen kutsujärjestelmä jokaisen
yksilöllisen hoitosuunnitelman
mukaisesti.
Työurani alkuvuosina kävin paljon NFH:n
järjestämillä kursseilla ja vähitellen
lähdin NFH:n toimintaan mukaan
aktiivisesti. Suomen jaosto on pieni,
mutta iloksemme olemme saaneet myös
nuoria kollegoita mukaan toimintaan.”
10

Jag heter Aija Kalmari och jag har
blivit utvald till ordförande för NFH
Finska sektion i senaste årmötet.
Jag utexaminerades till tandläkare
år 1998 och började sköta personer
med utvecklingsstörning i Helsingfors
hälsocentral år 2000. Jag har arbetat
med handikappade personer även på
1980-talet, i olika sommarjobb. När jag
studerade odontologi vid universitet, blev
jag mera intresserad av handikappade
personers munhälsa och funderade på
hur jag kan bidra. Nuförtiden tar jag hand
om handikappade personer i alla åldrar
och vi har ett aktivt system, för varenda
patients individuella behov.
När jag började i mitt jobb, brukade jag
delta alla NFH-kurser för att lära mig
mer och småningom blev jag mer aktiv
i organisationen. Finska sektionen är
ganska liten, men nu är vi glada att vi har
fått fler nya kolleger.”

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsmän
5. Mötet behörigt utlyst
6. Godkännande av kallelse
7. Ordförandes berättelse
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk redovisning
10. Revisionsrapport och beviljande av ansvarsfrihet
11. Val
Val av sekreterare (2 år)
Val av ledamot (2 år)
Val av valberedning (2år)
12. Teckningsrätt för NFH
13. Fastställande av avgift
14. Behandling av inkomna förslag
15. Övriga frågor
a) Info om nästa års val avseende ”omlottval” ordförande/vice ordförande
16. Mötets avslutande
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Innkalling til
Årsmöte / Generalforsamling
i NFH Norden
Torsdag 2. september 2021
kl. 17.00 norsk/svensk/dansk tid

Digitalt møte

Informasjon om digital platform og
innloggingsdetaljer kommer å publiseres
på foreningens hjemmeside www.
nfh-nordic.org samt på den danske
seksjonens hjemmeside (www.nfhdanmark.dk) og den svenske sekjsonens
hjemmeside (www.nfh-sverige.se). I
tillegg kommer de nasjonale seksjonene
å sende ut epost til alle medlemmer
som har registrert seg med e-post
adresse. Dette kommer å bli publisert
/ sendt ut senest 4 uker før Årsmøtet /
Generalforsamlingen.
I følge statuttene (stadgarna, lovene)
skal etter paragraf 4, punkt 7: «Förslag,
som önskas behandlat på den ordinarie
generalförsamlingen skall vare
styrelsen tillhanda senast 4 veckor före
generalförsamlingen.»

Agenda / Dagordning
1. Val av mötesordförande,
sekreterare och 2 justeringsmän
2. Ordföranderapport från
sektionerna
3. Ekonomisk rapport
4. Revisionsrapport och beviljande av
ansvarsfrihet.
5. Fastställande av medlemsavgift
6. Val av styrelsemedlemmar,
som betår av de nationella
ordförandena, kassör och
redaktörfor Bulletinen.
7. Val av två revisorer för 4 år.
8. Behandling av inkomna förslag.
9. Beslutande om tid och värdland
för nästa årsmöte, även
fastställande av donationer underr
denna punkt.
10. Övriga frågor

Velkommen til

NFH’s XXV Nordiske Møte og Generalforsamling
I arrangement av: Norsk seksjon av Nordisk Forening for Funksjonshemming og
oral Helse (NFH)
Dato: 2.-3. september 2021

Reaching Out

Improving oral health through
knowledge, education and cooperation
På programmet står bl.a.:

Omsorgssvikt og overgrep på barn belyst gjennom virksomheten
ved Barnehusene
Bruk av sølvdiaminfluourid (SDF) på personer med f.eks. funksjonsforstyrrelser,
kronisk syke og rus/psykiatri
Autisme på barn og unge
Orale senskader etter kreftbehandling
Pre-congress course (onsdag 1. september 2021):
Dr Wendy Bellis, United Kingdom, holder seminar om autisme.
Sted: Clarion Hotel Bjørvika, Oslo, Norge
www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/clarion-hotel-oslo/

Mer informasjon finner du på kongressens hjemmeside
www.nfh-nordic2021.com

Oslo, 13. mars 2021
Stefan Axelsson
Ordførende for NFH Norden
12
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Save the date !!!
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Boka datumen
NFH svenska januarisymposium 27-28/1 2022
Sjukhustandläkare Mary
Hägg ny docent vid Uppsala
universitet
Nyligen utnämndes forskaren,
innovatören och tandläkaren Mary
Hägg på Hudiksvalls Sjukhus till
docent i experimentella öron-, näsoch halssjukdomar vid Uppsala
universitet.
Grattis till docenturen! Vad betyder
docenttiteln för dig?
– Det betyder väldigt mycket både för
mig som forskare och person. Det är
ett erkännande av att det vetenskapliga
arbetet jag lagt ner har blivit högt
värderat. Att jag är betydelsefull. Det
öppnar också fler dörrar. Jag kan sitta
med i betygsnämnder, medverka som
opponent vid disputationer samt granska
andras artiklar.
Kan du berätta lite om forskningen
som har lett fram till din docentur?
– I mitt arbete som sjukhustandläkare
upptäckte jag att det saknades en effektiv
behandling för människor som på grund
av olyckor eller sjukdomar hade problem
att svälja. Jag insåg att munnen kunde
16

liknas vid en bredbandsuppkoppling till
hjärnan och att svaret på gåtan fanns i
just neuromuskulär träning. Jag förstod
också att kopplingen mot matstrupen
och hela vägen ner till magsäcken
fanns, varpå helt nya forskningsområden
öppnade sig.
Vad ska du arbeta med framöver?
– Jag ska fortsätta att arbeta med mina
pågående projekt. Ett forskningsprojekt
på behandling av snarkproblem och
sömnapné, där hälften av patienterna
behandlas med ett neuromuskulärt
träningsredskap och den andra
halvan med en nästejp. Utöver det ett
forskningsprojekt på reflux orsakat av
diafragmabråck där interventionsgruppen
behandlas med ett neuromuskulärt
träningsredskap och kontrollgruppen
med syradämpande medicin. Till
sommaren går jag i pension efter 31
år på min tjänst som områdesansvarig
vid Tal & Svälj Center vid Öron-näshalskliniken på Hudiksvalls Sjukhus och
11 år som tandläkare. Efter det tänker
jag ägna mig mer åt arbetet med mina
projekt. Jag kommer också att hålla
kurser för logopeder i England och en del
föreläsningar i Sverige.

Symposiet kommar att äga rum på
Konferens Spårvagnshallarna
Birger Jarlsgatan i Stockholm
Föreläsare:
Torsdag 27/1
Mikael Zimmerman, docent i klinisk oral diagnostik, KI – Hygien och smittskydd.
Kristoffer Emgård, pedodontist – Tandbehandling i narkos, behövs det?
Emma Ekenstråle – specialisttandläkare Orofacial medicin Östra Sjukhuset –
Antibiotika i tandvården – riktlinjer, när, hur och varför
Fredag 28/1
Stefan Renvert, professor, parodontolog, BTH, Karlskrona – Äldretandvård och digitala
system
Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap, BTH, Karlskrona – Äldretandvård
och digitala system samt digitala hjälpmedel
Tomas Kvist, docent, professor, Göteborgs universitet – Tandvårdens etik
Mer information kommer löpande att finnas på NFH webbplats
www.nfh-sverige.se
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Stipendium

NFH nordiska sektioner

För medlemmar i den svenska sektionen av NFH
finns ett stipendium att söka. Stipendiet går till forskningsprojekt inom områden som rör oral hälsa och medfödda eller förvärvade funktionshinder.
Stipendiet är på 10.000 SKR och kan delas på flera sökanden.
Mer information och ansökningsblankett finns på
www.nfh-sverige.se

Svenska sektionen
Medlemstal: 147 + 32 klinikmedlemsskap
Medlemsavgift:150:- enskilda medlemmar
500:- klinikmedlem
Hemsida:
www.nfh-sverige.se

TUMLE
Dentalkuddar

Ordförande
Monica Palmö, Council-member i IADH
Specialist- och sjukhustandvården (Orofacial medicin)
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona
Besöksadress: Byggnad 13, v 8
Tel: +46 (0)455-736480
Mob:+46 (0)73-4471555
monica.palmo@regionblekinge.se
Vice ordförande
Annika Stöckel Hansson
Tandvårdens kompetenscentrum
Specialistklinik för ortodonti
Box 922
971 28 Luleå
Tel: +46 (0)920-717 10
annika.stockel-hansson@nll.se

Cobi Rehab AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08–7029774, e-post: info@cobirehab.se
www.cobirehab.se
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Sekreterare
Anna Nielsen Magnéli
Mun-H-Center
Medicinaregatan 12 A
413 90 Göteborg
Tel: +46 (0)10-441 79 80
anna.magneli@vgregion.se

Kassör
Erik Helander
Övertandläkare, Pedodonti
Specialistkliniken för Pedodonti
Specialisttandvården Uddevalla
Telefon: 010-441 90 01
erik.helander@vgregion.se
Ledamot
Mia Zellmer Spetz
Utbildningsledare
Tandsköterskeutbildningen
Odontologen
Medicinaregatan 12E
413 90 Göteborg
Tel. +46 (0)707850541, +46 (0)10-4417713
mia.zellmer@vgregion.se
Ledamot
Kristoffer Emgård
Centrum för specialisttandvård
Sjukhustandvården
Ruth Lundskogs gata 10 SUS Malmö
205 02 Malmö
Tel: +46 (0)40-6230670
kristoffer.emgard@skane.se
Ledamot
Linda Gustavsson Tjernström
Specialistklinik för odontologisk radiologi
Box 7163
402 33 Göteborg
Tel: +46 (0)10-44178 80
linda.m.gustavsson@vgregion.se
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Finska sektionen

Norske seksjonen

Medlemstal: 54 st.
Medlemsavgiften har i flera år varit
20 euro
Styrelsen har nio medlemmar.

Medlemstall: 56 enkeltmedlemmer,
2 gruppemedlemskap, 2 æresmedlemmer,
Medlemsavgift: 200,- enkeltmedlemskap
400,- gruppemedlemskap.

Ordförande, puheenjohtaja
Aija Kalmari
aija.kalmari@fimnet.fi
Viceordf., varapuheenjohtaja
Sirkku Brander
sirkku.brander@gmail.com

Sekreterare, sihteeri
Mervi Norpila-Mallasto
mervi.norpila-mallasto@hel.fi
Styrelsemedlem
Katariina Ylinen
katariina.ylinen@fimnet.fi
Styrelsemedlem
EijaPylkkänen
eija.pylkannen@siunsote.fi

Kassör, rahstonhoitaja
Pinja Rantama
pinja.rantama@helsinki.fi

Nestleder
Anne Beate Sønju Clasen, spesialist i pedodonti, dr.odont.
Spesialavdelingen, Tannklinikken Sentrum
Tannhelsetjenesten i Oslo
Postboks 9112 Grønland
0133 Oslo, Norge
Tlf. +47 23 43 01 10 eller 23 43 02 12
a-clasen@online.no
anne.b.sonju.clasen@tht.oslo.kommune.no

Islandsk sektion
Medlemstal 20 betalende og et æresmedlem.
Medlemsafgift 4000 ISK. 311 SEK

Formand og Counsilmember i iADH
Elin Svarrer Wang, tandl.
Vegmúli 2, IS-108 Reykjavík
Tel: +354 588 2140
elinw@hotmail.com
Sekretaer
Solveig Hulda Jonsdottir, tandl, spec i ortodonti
Snorrabraut 29
105 Reykjavik, Island
solveig@tannrettingastofan.is
Kasserer
Sonja Rut Jonsdottir, tandl.
Rettarholtsvegi 3
108 Reykjavik
Island
Tel + 354 5885533
sonjarut@gmail.com
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Leder, Council-member i IADH
Stefan Axelsson, spesialist i kjeveortopedi, dr.odont.
TAKO-senteret, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberggata 17
0456 Oslo, Norge
Tfn. direkte +47 23 22 59 25
Tfn. resepsjon +47 23 22 59 49
stefan.axelsson@tako.no

Suppleanter
Aslaug Oskarsdottir, tandlæge
Gardatorgi 7
210 Gardabæ
Island
Tel +354 5659080
aslaugo@gmail.com
Helga Ágústsdóttir, MS, MPH, PhD, specialist i
Geriatri og Samfundsodontologi
Division of Geriatrics
University Hospital
Landakot,Tungata, IS-101 Reykjavik
Tel + 3545439832
Mob + 3548994756
helga.agusts@gmail.com

Kasserer
Wenche K. Lundesgaard, tannpleier
Drammen tannklinikk
Rosenkrantzgata 17
3080 Drammen, Norge
Tlf direkte: +47 31 01 29 00 eller 97 76 06 92 (privat)
wenche61@outlook.com

Styremedlem
Pernilla Östensson, spesialistkandidat i pedodonti
Institutt for klinisk odontologi
Avd. for pedodonti og adferdsfag
Det odontologiske fakultetet
Postboks 1109 Blindern
0317 Oslo, Norge
Tlf: +47 22 85 20 00 (sentralbord) eller +47 936 02 385
(privat)
pernilla.ostenson@hotmail.com
Varamedlemmer
Anna-Alexandra Xuan-Huong Thi Nguyen, tannpleier
Tannklinikken Vågå
Moavegen 20
2680 Vågå
Tlf: +47 942 53 335
E-post: annaxh.ng@gmail.com
Tine Birkeland Sivertsen, spesialist i pedodonti, PhD
Avdeling for pedodonti
Odontologen, Universitet i Bergen
Årstadveien 19, 5009 Bergen
Tlf: +47 55 58 66 00 (sentralbord) eller +47 924 21 553
Tine.Sivertsen@uib.no

Sekretær
Hilde Nordgarden, Spesialist i pedodonti, dr.odont.
TAKO-senteret, Nasjonal kompetansetjeneste for oral
helse ved sjeldne diagnoser
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Pb. 4970 Nydalen, 0440 Oslo
Besøksadresse: Lovisenberggt. 17 (Hjørneinngang)
Tlf: +47 470 14 647
Hilde.Nordgarden@tako.no
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Dansk sektion
Medlemstal: 119
Medlemsafgift: 250,- kr.
Hjemmeside:
www.nfh-danmark.dk
Formand og Councilmember i IADH
Torben L. Gasseholm
Skippergade 28
5800 Nyborg
tlg@nyborg.dk
Næstformand og kontakt til Bulletinen
Sekretær
Maiken Bagger
Filstedvej 10, indgand B
9000 Aalborg
mbag-fb@aalborg.dk
Kasserer og Councilmember i IADH
Gitte Z Johansen
Voksentandplejen
Tietgensgade 31 B, 2
1704 København V
HB5B@suf.kk.dk
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Bestyrelsesmedlem, webredaktør
Pernille Endrup Jacobsen
Afdeling for Regional Specialtandpleje
Regionshospitalet Viborg
Søndersøparken 14
8800 Viborg
Telefon: 7844 6700
pernjaco@rm.dk
Suppleanter
Mie Bergmann Løvshall
Regionshospitalet Viborg
Afd. for regional specialtandpleje
Søndersøparken 14
8800 Viborg
Tel: +45 7844 6700
mie.loevscall@viborg.rm.dk

Redaktör för NFH Bulletin
Lena Romeling Gustafsson
Mun-H-Center, Medicinaregatan 12A
413 90 Göteborg, Sverige
Tel arbete: +46 (0)10-441 79 82, Mob: +46 (0)707-85 02 40
lena.m.gustafsson@vgregion.se

Borge Hede
Köpenhamns Universitet
bhe@sund.ku.dk
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