Verksamhetsberättelse mitten av december 2020 – 27 maj 2021
Nordisk förening för Funktionshinder och oral Hälsa, svenska sektionen.
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Medlemmar
I slutet av december 2020 hade föreningen 78st enskilda medlemmar samt 20st klinikmedlemsskap.
5st är hedersmedlemmar, varav 1 in memoriam.
Avgiften är 200 kr för enskild medlem och 500 kr för klinikmedlemskap.
Styrelsen kommer att fokusera på att värva nya medlemmar.
Sammanträden
Styrelsen har under perioden haft 3 protokollförda digitala sammanträden via Teams.
Pga. rådande omständigheter med Coronapandemin har inget fysiskt möte kunnat ske under
perioden. Sammanträdena har framförallt inneburit arbete med planering av symposiet i Stockholm
27/1-28/1 2022 med ”Get together” 26/1.
Nordiska NFH
NFH Nordic www.nhf-norden.org
Ordförandeskapet innehas av den norska sektionens ordförande; Stefan Axelsson
Nordiskt möte 2021 i Oslo har ställts in pga. pandemin.
Under perioden har svenska ordförande och redaktören för Bulletin deltagit i den nordiska sektionens
digitala styrelsemöten.

IADH
Förhoppning om deltagande 23/8-25/8 2022 i Paris.
NFH har bidragit med information om de nordiska sektionerna på IADH:s webbplats.
IADH General Assembly planeras till 2021-09-02.
Utbildningsaktiviteter
Under perioden har inga utbildningsaktiviteter ägt rum pga. pandemin. Planering pågår inför 2022.
Den svenska sektionen arbetar kontinuerligt med att utveckla tidigare insatser inom våra fyra
fokusområden:
Äldretandvård
Etik
Lika vård på lika villkor
Bemötande
På webbplatsen ligger även följande fyra punkter:
o Öka förståelsen för människor med funktionsnedsättning och långvarigt sjukas orala problem
o Öka såväl tandvårdens som övrig personals kunnighet och effektivitet inom detta område
o Öka såväl tandvårdens som övrig personals kunskap inom området Oral motorik
o Uppmuntra och stödja forskning som rör funktionsnedsättning och tandvård
Odontologisk Riksstämman 2021, Göteborg
NFH:s svenska sektion planerade tillsammans med Pedodontiföreningen och Centrum för
äldretandvård en gemensam programpunkt: ”Från 0-100 år på 60 minuter” vid 2020 års Riksstämma.
Stämman ställdes in pga. Coronapandemin.
Det är i dagsläget inte klart hur Riksstämman 2021 kommer att genomföras.
Valda delar av styrelsen bevakar vårt deltagande vad gäller programpunkten ”Från 0-100 år på 60
minuter”. Ansökan om deltagande är inskickad.
Deltagare: Johanna Norderyd, Kristoffer Emgård, Lotten Pihl.
Moderator: Mia Zellmer Spetz
Bulletin
Bulletin har utkommit med ett nummer under ovannämnda period.
Lena Romeling Gustafsson är redaktör för tidningen som är digital.
Redaktören efterlyser fler bidrag till tidningen och påpekar det önskvärda i att alla nordiska
sektioner bidrar till tidningens fortlevnad.
Webbplatsen
NFH:s webbplats uppdateras kontinuerligt. Webbredaktörer är Lena Romeling Gustafsson och Linda
Gustavsson Tjernström. För att ta del av inlagda protokoll finns möjlighet för styrelsens medlemmar
att logga in på webbsidan under Dokument.
Stipendium
Under perioden har inget stipendium utdelats och ingen ansökan har inkommit till det digitala
årsmötet 2021
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