
Tandhälsoförbundet (Tf) är en ideell
organisation med tänder och hälsa i
fokus.
• Tf ger råd och hjälp till dem som fått

problem i tandvården.
• Tf vill ha ett bra konsumentskydd och

bättre information för dig som patient.
• Tf arbetar för en mer giftfri tandvård.
• Tf anser att tandvården ska ges till

samma kostnad som annan sjukvård.
• Tf driver frågan om att tänderna ska

betraktas som en del av kroppen.

Stöd Tf:s verksamhet genom att
vara medlem. Se mer www.tf.nu
eller www.amalgamsanera.nu
Telefon 08-428 92 42 (kl 10-13 vardagar)

10 % hos Bättre hälsa
www.vitaminer.nu
Kod: tfbladet

Kurser för Tf:s medlemmar
med terapeut Anita Westöö

Kurser som planerades under förra hösten
har bara delvis genomförts. Om situationen
förändras under våren fortsätter dessa och
eventuellt kan nya deltagare komma med.

Studiecirkel om boken Medial läkning fortsätter,
men nya deltagare kan tas in.

Lär känna dig själv med Jin Shin Jyutsu
Gå en självhjälpskurs som omfattar 2 x 2 ½ timme.
Kostnad: 300 kr för medlem i Tf.

Information & anmälan: Tel 08-751 91 19.

Tandhälsoförbundet
Distrikt Stockholm/Uppsala

Bellmansgatan 30
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f.d. Tandvårdsskadeförbundet Tel 08 428 92 42
Tel.tid: vardagar 10-13
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Vårprogram 2021 i Stockholm och Uppsala

Stockholm och Uppsala
Covid-19 lägger fortsatt restriktioner på Tandhälsoförbundets (Tf) verksamhet.
Föredrag öppna för allmänheten kommer vi i bästa fall att kunna ha sent under våren,
men även det är osäkert. Vi fortsätter med aktiviteter via telefon eller zoom.

Många är känsliga för el, mobiltelefoner, kemikalier, djur m.m. Ta hänsyn vid fysiska träffar genom att
stänga av mobiltelefoner och andra uppkopplade apparater. Använd ej parfym och ha inga djur inne.

Stockholm och Uppsala
Anmälan till Eva Bächi krävs till samtliga evenemang
tel/sms 070 755 35 97

ÅRSMÖTE 2021

Tandhälsoförbundet
Distrikt Stockholm & Uppsala

mail: eva.bachi@icloud.com

Deltagande sker via telefon eller
zoom:
20/2 Ann-Marie Lidmark

Lördagen den 20 februari kl 13.00
Mötet hålls digitalt och via telefon. Vid anmälan
skickas koder och telefonnummer ut.

berättar kort om vilka rättigheter (eller
snarare avsaknad av sådana) du har som
patient i tandvården och om hur man
överklagar vid missnöje med behandlingen.

I samband med årsmötet berättar
Ann-Marie Lidmark vilka rättigheter du
som patienter i tandvården har. Möjlighet
att ventilera även andra frågor finns.

Anmälan krävs, se ovan.
TID: kl 17.00-18 Välkommen till årsmötet

Obligatorisk anmälan till Eva Bächi
Tel/sms: 070 755 35 97
epost: eva.bachi@icloud.com
Lämna kontaktuppgifter så skickar vi kod
och telefonnummer till årsmötet.

18/3 f.d. läkaren Einar Berg
berättar om sin erfarenhet på temat ”Efter
amalgamsanering - vad kan jag själv göra?”
Därefter fritt fram för frågor.

Anmälan krävs se ovan.
TID: kl 17.00-19.00 Fysiska möten om det är möjligt.

8/4 Thomas Frid (Revivabio)
berättar om tarmflorans betydelse för en bra
hälsa och vilka möjligheter till förbättringar
som finns.

Anmäl dig till Eva Bächi se ovan. Vi berättar
strax innan om föredraget hålls fysiskt eller
via zoom. Kontaktuppgifter behövs.

6/5 Bo Engborg, terapeut, rektor mm
berättar om olika metoder för avgiftning av
kroppen.

n krävs, se ovan

D: 18-20
ckska huset om inget annat meddelas. Sankt

atan 39 A. Begränsat antal då vi misstänker
t smittrisk och restriktioner.

Terminsavslutning
d hopp om att fysiskt möte ska kunna
nomföras. Anmälan krävs (se ovan) och
punkt kan ändras. Preliminärt äger träffen

um utomhus nära Bellmansgatan.
TID: kl 13-14.30

mailto:eva.bachi@icloud.com

