
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 

 

 

TANDHÄLSOFÖRBUNDET  

Stockholm  & Uppsala 
 

HÖSTEN 2020 
 

AKTIVITETSKALENDER  

 

Om risker med vacciner 
Föredrag via Zoom den 14/10 kl 18-20 
 

Linda Karlström från Finland håller föredrag via 

Zoom och svarar på frågor om risker med 

vacciner. Hon är en av de mest kunniga inom 

detta område. 
 

Arrangör: Distriktet i Umeå är medarrangör.  

Anmälan hts.umea@hotmail.com 

Tandhälsoförbundet 

Distrikt Stockholm/Uppsala 

f.d. Tandvårdsskadeförbundet 
 

Bellmansgatan 30 

118 47 Stockholm 

Tel 08 428 92 42 

http://www.tf.nu/
http://www.amalgamsanera.nu/
http://www.vitaminer.nu/
http://www.vitaminer.nu/


Stockholm och Uppsala  
Covid-19 lägger restriktioner på Tandhälsoförbundets (Tf) verksamhet.  Föredrag öppna för 
allmänheten kommer vi inte heller denna termin att ha.  Däremot gör vi några aktiviteter  
för medlemmarna i form av telefonchatt och vågar oss på två träffar i slutet av terminen.  
 

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

Höstprogram 2020 i Stockholm och Uppsala  

Stockholm och Uppsala 
Anmälan till Eva Bächi krävs till  

samtliga evenemang  

tel/sms 070 755 35 97  

mail: eva.bachi@icloud.com 
 

Telefonmöten: 
17/9 Tandläkare Irene Brednert Jonsson  

berättar 5-10 minuter om sina upplevelser 

som tandläkare gällande käkinfektioner. 

Därefter fritt fram för frågor.  

Anmälan krävs, se ovan.  
Telefonnummer och kod för att delta i konferensen 

förmedlas innan mötet till alla anmälda. 

TID: kl 17.00-18 
 

22/10 Tandtekniker Håkan Gustavsson 

berättar kort om sina erfarenheter av känsliga 

individer och vilka material som kan fungera i 

proteser. Därefter fritt fram för frågor. 

Anmälan krävs se ovan.  
Telefonnummer och kod för att delta i konferensen  

förmedlas innan mötet till alla anmälda.  

TID: kl 17-18 
 
 

12/11 Filmvisning 

Visning av filmen The Root Cause med 

svensk text. Hartwickska Huset Sankt 

Paulsgatan, Stagneliussalen. Anmälan krävs 

se ovan.  

TID: kl 17.00-20 
 

3/12 Terminsavslutning 

Med hopp om att fysiskt möte ska kunna 

genomföras. Anmälan krävs (se ovan) och 

tidpunkt kan ändras. Preliminärt äger träffen 

rum i Hartwickska 

huset, Stagneliussalen.  

TID: kl 16-19.00  
 

 

Tandhälsoförbundet, Distrikt Stockholm 

& Uppsala är nya namnet på vårt distrikt, 

enligt beslut på förbundets årsstämma. 
 

Årsstämman beslutade också om andra 

stadgeändringar, vilket bland annat innebär 

ökad tydlighet att vi är en funktionsrätts-

organisation och att vi ska sträva mot att 

tandvården ska ingå i den vanliga hälso- 

och sjukvården. Alla ska helt enkelt ha råd 

att gå till tandläkaren. 
 

Beslut fattades också om att avveckla 

forskningsfonden och istället starta en 

insamlingsstiftelse för mer pengar till 

eftersatt forskning.   
 

I övrigt finns förkortningen Tf kvar, Tf-bladet 

heter som tidigare och hemsidan www.tf.nu 

finns kvar.  

Kurser för Tf:s medlemmar med 

terapeut Anita Westöö 
 
Studiecirkel om boken Medial läkning  
Tre måndagseftermiddagar under terminen med träff på 

Bellmansgatan. Begränsat deltagarantal.   

Information & anmälan: Tel 08-751 91 19. 
 

Lär känna dig själv med Jin Shin Jyutsu   

Gå en självhjälpskurs som omfattar 2 x 2 ½ timme  

med enkla övningar för egenvård. 

Begränsat deltagarantal. 
  

Jin Shin Jyutsu är en högt utvecklad form av akupressur 

som balanserar kroppens energisystem samt minskar 

stress och oro. För mer information googla på ”Jin Shin 

Jyutsu Sweden”.  
 

Kostnad: 300 kr för medlemmar i TF, övriga 500. Avgiften 

betalas direkt till kursledaren. 
 

Lokal och datum enligt överenskommelse   

Information & anmälan:  

Anita Westöö, tel 08-751 91 19 
 

  

http://www.tf.nu/

