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NÄRVARANDE

Gunnel Hänsel Petersson (GHP)
Kerstin Larsson (KML)
Anders Hedenbjörk-Lager (AHL)
Dan Ericson (DE)
Marie Nordström (MN)

Plats

ZOOM, Cariologi, Malmö Tandvårdshögskola

ÄRENDE

BESLUT / ÅTGÄRD

Välkomna

Ordförande GHP hälsade alla välkomna.

Föregående protokoll 22-02-07

Föregående protokoll till handlingarna.

Riksstämman 2022

Symposium kariesklassifikation
Medverkande: Ulf Söderström, Karin Sunnegårdh Grönberg,
Dan Ericson, Maria Holmgren och Karin Gren. Deadline för
inlämning av programförslag 31/3. Karin SG ansvarar för
inlämning. Karin Gren och Maria Holmgren, Örebrokliniken,
pratar om kariesklassifikation i praktiken.
Forskningsrapporter
Kommer att ske fysiskt vid ämnesföreningens rapportsession.
Eventuellt samsas med annan ämnesförening om få rapporter.
Muntlig presentation 10 minuter med ytterligare några minuter
för frågor. GHP moderator.
Nytt för i år är en speciell, inspelad rapportsession, ej ingående
i Cariologiföreningens beskärda tidstilldelning, för nominerade
till ”Årets bästa forskningsrapport”.
STS ger inträdesbiljett 3 dagar men ej bidrag för resa +
uppehälle. GHP kommer att skicka ut info och förfrågan senast
6/4. Svar önskas till SFFC senast 6/5. Sammanställning av
forskningsrapporter till STS senast 27/5.

Ämneskonferens 2022

Arbetsgrupper, avstämning löpande varje vecka. Lokal och
aktivitet klart. Sponsorer, 7 st hittills som ombedes att skicka
sina logotyper som sedan kan pryda programbladet. Inbjudan
skickas till SFFC-medlemmar och andra intresserade i nästa
vecka. Deadline för svar 30/5. JM ombesörjer deltagarlista och
namnskyltar.
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Task Force Kariesklassifikation
lägesrapport

Övriga frågor

DE och Karin SG presenterat kariesklassifikationen för NPO
tandvård och fick ett positivt gensvar. Klassifikationen kan
möjligtvis vara underlag i en framtida NAG grupp
”Sammanhållen vårdkedja för kariessjukdom”.

Stipendiet
GHP skickar förfrågan till alla fakulteter. Om stipendiat utsedd
innan årsmötet, utdelning då. Enligt turordningen är det
Göteborgs som står på tur i första hand, men om ingen lämplig
kandidat finns, blir även andra fakulteter aktuella.
SFFC:s nya logotyp
Förslag är framtaget på ny logotyp. Förslag att logotypen
presenteras på Ämneskonferensen

Balanspunkter

•
•

Årsmöte på Ämneskonferens. Kallelse till årsmötet
innan midsommar (minst 3 v före).
Swish - kom ihåg skriva beslut i nästa
årsmötesprotokoll (AHL förbereder)

Nästa möte

Fre 22/4 kl. 13-15

Malmö 2022-02-07
Ordförande
Gunnel Hänsel Petersson

Sekreterare
Marie Nordström/Kerstin Larsson

