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Bli en del av
gemenskapen!

Välkommen till Käftis!
Odontologiska studentkåren
Malmö grundades strax efter
att Tandläkarhögskolan i Malmö
öppnade 1948, men då i form av
en förening, vilket senare skulle
utvecklas till en egen studentkår.
Idag har vi över 300 medlemmar.
Odontologiska Studentkåren Malmö representerar alla studenter
och utbildningar på fakulteten.
Odontologiska Studentkåren
består av en styrelse med övergri-

pande ansvar för organisationen.
Under sig har styrelsen ett flertal
föreningar, utskott och grupper
med vardera en ordförande. Studentkåren har förutom sin viktiga
roll som representant för de studerande på den Odontologiska
fakulteten på Malmö Universitet
också traditionellt tagit en aktiv
roll i studentlivet på Tandvårdshögskolan. Vi jobbar med studentinflytande och säkrar kvaliteten på

högskolans utbildningar. Vi ordnar
gemensamma aktiviteter, sittningar och evenemang – allt det roliga som bidrar till en kul studietid.
Vår verksamhet bygger på det
ideella engagemanget och vi
arbetar för att skapa de bästa
förutsättningarna för de ideella
krafterna att lyckas – för det är studenterna som skapar studentlivet.

Arbetet går ut på att driva och
leda verksamhet som främjar
studenternas välmående i och
utanför deras studier.

Jobba hos oss!
ftvuppsala.se/ledigajobb

Bli medlem i
Sveriges Tandläkarförbund
Tillsammans höjer vi kvaliteten
i svensk tandvård
www.tandlakarforbundet.se/bli-medlem/

Vi verkar för ditt bästa
Kårstyrelsen består av ordförande,
vice ordförande, utbildningsbevakare, näringslivsansvarig, ekonomiansvarig, sekreterare, PR-ansvarig,
ordförande i sexmästeriet och två
ledamöter. Arbetet går ut på att
driva och leda verksamhet som
främjar studenternas välmående i
och utanför deras studier.
Kårstyrelsen representerar också
studenterna i olika mötesformer för
att säkerställa studentinflytandet

på Odontologiska fakulteten och
Malmö Universitet. Bland annat är vi
ledamöter och studentrepresentanter i Odontologiska fakultetsstyrelsen
och utbildningsnämnden.
Styrelsen har även ansvaret för att
kalla till stormöten och allmänna
möten för att diskutera, inspirera
och besluta om kårens verksamhet.
Kårstyrelsen har utöver dessa möten
ca sex egna möten per termin.

Poster i kårstyrelsen och utskottsordförande väljs en gång om året
i ett val förberett av kårens valberedning. Ett förtroendeuppdrag i
Odontologiska studentkåren är helt
ideellt och samtliga i kårstyrelsen
studerar 100 % parallellt med sina
uppdrag.

Sexmästeriet är en
av de föreningar som
bidrar till en härlig
stämning på skolan
bland studenter men
även mellan studenter
och lärare.

Sexmästeriet
Sexmästeriet är en av de föreningar som bidrar till en härlig stämning
på skolan bland studenter men
även mellan studenter och lärare.
Sexmästeriet är också den förening som ordnar med temasittningar så som halloweensittningen och
andra arrangemang. Vid sidan
av dessa bidrar sexmästeriet även
med hjälp till vissa av de andra
föreningarnas och utskottens
arrangemang som sker på skolan.

Apollonia
Käftis egna tidskrift heter Apollonia. I
denna hittar du djupdykarintervjuer
med lärare och personal men också
vår testpanel. Det sker också en rad
exkursioner till främmande platser dit
man kan sprida Käftis goda anda.
Alla kårmedlemmar är välkomna att
delta i utformandet av tidningen och
möten hålls löpande under terminerna.

Alla kårmedlemmar
är välkomna att
delta i utformandet
av tidningen och
möten hålls löpande
under terminerna.

Föreningarna skapar ett
aktivt studentliv
Många av studentlivets aktiviteter arrangeras av våra olika föreningar. Du som
student och medlem i kåren har möjlighet att engagera dig i föreningarna och
utskotten för att göra din studietid på Odontologiska fakulteten ännu roligare. Det
finns föreningar och utskott för alla intressen. Alla är välkomna på mötena – nya
och gamla medlemmar!

Hitta hem i Värmland
Som nyutbildad hos oss får du en bra och trygg start och
stora möjligheter att utvecklas. Vill du känna stadspulsen
eller trivs du bäst nära naturen? I Värmland finns en plats
för dig.
Se lediga jobb på regionvarmland.se/tandvard/Jobba-hos-oss

Vi jobbar för leenden.
För ungefär fem miljoner år sedan gav evolutionen oss
ett nytt vapen i utbyte mot ett gammalt. Våra käkar
förminskades för att ge plats åt en utvidgning av hjärnan,
vilket ledde till att de kraftiga och skräckinjagande
hörntänderna försvann och därmed också vårt främsta
redskap för att signalera aggressivitet. Men evolutionen
låter aldrig en förmåga som en gång har utvecklats vara
outnyttjad. Därför föddes leendet – och vår lycka var gjord.
För leendet är en reflex med magiska egenskaper.
När du ler sjunker blodtrycket och utsöndringen av
stresshormoner som kortisol, adrenalin och dopamin,
samtidigt som produktionen av endorfiner ökar och
hjärnans belöningsmekanismer stimuleras till extremt höga
nivåer. Leendet signalerar välvilja och vänlighet – men
också mod, stolthet och lättnad. Leendet finns hos oss
redan i fosterstadiet och följer oss genom livet. Det är vårt

bästa vapen mot småaktighet, rädsla och misstänksamhet.
Det skär genom kön, ursprung, språk, klass, religion
och sexualitet och dess kraft är universell, explosiv och
förenande. I dessa tider av polarisering handlar debatten
ofta om våra olikheter. Varför inte i stället tala om våra
likheter?
Folktandvården Skånes vision är Noll hål – en miljon
leenden. Sedan starten för över 80 år sedan har vi
välkomnat alla skåningar: rika som fattiga, sjuka som friska,
unga som gamla, infödda som nyanlända.
Vi jobbar för leenden, och det tänker vi fortsätta med.

Är du intresserad av att vara en del av oss
läs mer på jobbaforleenden.se.

Blir en del av
familjen
Det finns många anledningar till att du ska bli
medlem i Odontologiska studentkåren. Som
medlem och aktiv i kåren möter du studenter
från hela Sverige. Dessutom har du möjlighet att
påverka studierna och kårarbetet. Dina erfarenheter, synpunkter och idéer kan ge oss bättre
utbildningar och roligare fritid.

Ett medlemskap med mervärde
Som medlem i Odontologiska studentkåren är
är du inte bara med och påverkar, du får också
tillgång till rabatter och erbjudanden runt om i
Malmö. Dessutom får du chansen att delta på
inspirationsföreläsningar och temasittningar.

UPPLEV
SKILLNADEN
med produkter från Curaprox.

I samarbete med:

”Ta vara på
gemenskapen i kåren”
Tandläkare Sara Nordevall är VD och en av grundarna av Orbdent, en
av de snabbast växande tandvårdsorganisationerna i Skandinavien.

N

är Sara studerade på Tandvårdshögskolan i Malmö
gick hon med i
Odontologiska
Studentkåren.
Först var hon
medlem i Sexmästeriet i några
år. 2010 blev hon ordförande i
internationella utskottet under en
ettårsperiod.
– Det var en fantastisk tid! Jag
lärde känna medstudenterna på
fakulteten och fick vara med och
påverka. Kårtiden lärde mig också att bygga team. Det har lagt
grunden till min karriärutveckling,
säger Sara Nordevall.
När hon och Amjad Hosseini
grundade Orbdent var visionen
att hjälpa människor att bli friskare
och gladare. För att göra detta
på bästa sätt behöver medarbetarna trivas på sin arbetsplats och
med sitt yrke. Sara har använt

många av de erfarenheter hon
skaffat sig genom sitt kårengagemang att bygga starka team
med bra sammanhållning som
arbetar mot gemensamma mål.
I arbetet i internationella utskottet
träffade hon studenter från andra
länder i Europa. Det skapade en
medvetenhet om och förståelse för hur man ser på tandvård
i olika kulturer. Hon blev också
nyfiken på världen och fick möjligheten att bygga ett nätverk med
unga tandläkare som hon fortfarande samarbetar med. För Sara
är det självklart att ta vara på
människors kompetens, oavsett
varifrån de kommer. Detta har
gett Orbdent positiva effekter!

vårdsstudenter att vara med
i kåren, framförallt av sociala
anledningar.
– När man kommer som ny student är det lätt att bara fokusera på studierna. Det sociala
är väldigt viktigt, särskilt inom
tandvården, där man har stor
patientkontakt. Ta del av de
mötesplatser som finns eller skapa
egna om ni saknar sätt att träffa andra på. Oavsett om det är
volleybollturneringar, After Clinic
eller pepparkaksbak, så finns det
stora fördelar med att göra saker
tillsammans.

– Vi har vunnit Mångfaldspriset
i Oslo i kategorin stora företag.
Priset går till verksamheter som förstår värdet av etnisk mångfald på
arbetsplatsen, berättar Sara stolt.
Sara rekommenderar alla tand-
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Livskvalitet

Mångfald

Hållbar
utveckling

Utveckla framtidens tandvård
Kontaktperson Sara Nordevall VD/Tandläkare • +47 47 95 46 97 • sara@orbdent.com

Vi för din talan i
utbildningsfrågor
Studenters påverkan på utbildningen är en viktig del av Odontologiska studentkåren. Att arbeta med utbildningskvalitet handlar i mångt och mycket om att ge ett
studentperspektiv på de olika förslagen som kommer inom Tandvårdshögskolan. Det
kan även handla om att uppmärksamma förbättringsmöjligheter och goda exempel.

Om du vill

Tema:
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nå långt

Anteckningar om temat:
xxx

så finns vi
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folktandvårdenöstergötland.se/jobb

En väg in i möjligheternas bransch
Du som börjar på Tandvårdshögskolan har gjort ett klokt val där en
examen ger dig många yrkesmöjligheter. Exempel på yrken är tandtekniker, tandläkare och tandhygienist. En del studenter har startat
företag efter avslutad utbildning.
Tandvårdsbranschen är alltid intresserad av att hitta nya, kompetenta
medarbetare.
Framstegen inom metoder för diagnostik, behandling och teknik bidrar
till att tandvårdsyrkena ständigt

befinner sig i utveckling. Fortsatt
akademisk karriär och personliga
utvecklingsmöjligheter finns inom
yrkena genom t.ex. specialistutbildning och genom forskarutbildning.
Odontologiska studentkåren har en
nära koppling till näringslivet, bland
annat genom företagsföreläsningar
och Inspirationsdagen. Genom att
vara medlem har du möjlighet att
knyta användbara kontakter med
framtida arbetsgivare.

Jobba
hos oss!
regionorebrolan.se/ftv/arbeta

Att välja en karriär inom tandvården innebär också att du har
möjligheten att ge människor runt
om i världen god hälsa och välbefinnande. Därmed bidrar du till FN:s
globala mål för hållbar utveckling.
www.globalamalen.se
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

En examen ger
dig många
yrkesmöjligheter.

Jobba hos oss
Folktandvården i Kalmar län
Våra medarbetare är vår största tillgång. Därför arbetar vi för att
ditt arbetsliv ska vara utvecklande och hållbart – varje dag.
Bli en del av oss och var med och utveckla framtidens tandvård.
Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare en bättre livskvalitet genom att skapa förutsättningar för god munhälsa.
Om du har ambitioner och vill utvecklas tillsammans med oss
kan vi erbjuda dig en arbetsplats med stor variation, bra förmåner och spännande utvecklingsmöjligheter.
Läs mer och ansök på regionkalmar.se/jobba-hos-folktandvarden

Mässor och föreläsningar
Odontologiska studentkåren
arrangerar Inspirationsdagen och
företagsföreläsningar där vi bjuder
in nationella och internationella
företag.
Vår traditionsenliga inspirationsdag ger dig möjlighet att få en

inblick i din framtida yrkesbransch.
På dessa dagar berättar Folktandvårder och privata aktörer
mer om sina verksamheter samtidigt som de demonstrerar nya
produkter. Det finns möjligheter till
individuella möten mellan dig och
företagen.

Ibland får studentkåren besök av
företag som föreläser om nya produkter, där du som medlem ofta
får goodiebags med företagsprodukter.

Made in
Sweden

TePe – Made in Malmö
•
•
•

Klimatsmarta munhygienprodukter
Hållbar produktion med grön energi i Sverige
Innovation & utveckling i samarbete med tandvårdsexpertis

www.tepe.com
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HOS OSS FÅR DU STRUKTUR OCH ERFARNA MEDARBETARE
I KOMBINATION MED KORTA BESLUTSVÄGAR, EN FAMILJÄR
STÄMNING OCH MÖJLIGHET ATT PÅVERKA.
Dessutom erbjuder vi:
• Tillgång till handledare och introduktionstid.
• Samarbete med specialister på plats.
• Stor variation av patienter - allt från barntandvård till protetik och kirurgi.

TANDVÅRDSHUSET
www.tandvardshuset.net

Välkommen in i
gemenskapen!
Bli en del av vår härliga gemenskap, ta chansen att göra din studietid på Tandvårdshögskolan i
Malmö så fantastisk som det bara
är möjligt. Odontologiska studentkåren är en familjär kår där alla
känner alla. Här finns alltid någon
på plats som kan hjälpa dig rätt,
ta en kopp kaffe och prata studier eller se till att du får svar på
dina frågor.

Här finns alltid någon
på plats som kan hjälpa
dig rätt, ta en kopp
kaffe och prata studier
eller se till att du får
svar på dina frågor.

En aktiv studentkår
Odontologiska studentkåren är
en aktiv studentkår och vi hittar
på saker tillsammans och med
andra. En gång om året samlas
alla tandvårdshögskolor i Norden
på en ort i tre dagar för Odontologiska spelen. Här genomför
vi massor av roliga aktiveter och
lär samtidigt känna nya personer och skapar nya kontakter för
framtiden.

Foto (JS)
{XXX}

Munvårdsproduker med
hög kvalitet för alla behov!
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Stock Foto (JS)

För en frisk mun i en frisk kropp!
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