
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening  

Den 13. juni  2014 
 

i Vester Skerninge 
 
 
 
 

Til stede var: Lars Bjørndal, Vitus Jakobsen, Mads Juul, Carsten Langemark og Gitte Bruun.  
Dagsorden: 
 
1.  Valg af referent 
2.  Planlægning af Årsmøde 2015. 
3. Skandinavisk kongres i København 2016 
4.  Eventuelt 
 
 Valg af referent 
 
 Gitte er referent. 
 
Planlægning af Årsmøde 2015. 
 
Det blev besluttet at annoncere allerede snart i Tandlægebladet og DOFT’s elektroniske nyhedsbrev (DOFT står 
for De offentlige tandlæger, og de udsender et nyhedsbrev 2 gange om måneden). 
I annoncen skal stå noget med: 
”Husk årsmødet i Dansk Endodontiforening på Hindsgavl den 9. og 10. januar 2015 hvor vi bl.a. kommer hele 
horisonten rundt omkring MTA og har fokus på endoinstrumentarium” 
Gitte og Lars undersøger mulighederne for annoncering. 
 
Programmet ser foreløbig således ud:   
FREDAG 09.00-12.00 workshop 
 14.00-14.30 sponsor præsentation 
 14.30-15.30 George Bogen 
 15.30-16.00 kaffepause 
 16.00-17.00 George Bogen  
 
 19.30 velkomst drink og middag 
 



LØRDAG 09.00-10.00 Eva Lauridsen 
 10.00-10.30 kaffe pause 
 10.30-12.00 George Bogen 
 12.00-13.00 kassetter / instrumentarium 
 13.00-14.00 frokost 
 14.00-14.30 generalforsamling 
 14.30-16.00 George Bogen med kaffepause 
 16.00-16.15 Afrunding og tak for denne gang 
 
 
Kommentarer: 
Vi skal gøre mere forhåndsreklame for workshop’en denne gang. 
 
Der bliver ikke nogen guidet tur i denne omgang. 
 
Vitus har gennem Hindsgavl fået en kontakt, som muligvis kan skaffe jazzmusik. 
 
 
 
 
Emner, vi gerne vil høre fra Bogen: 
 
1) Multifaceted uses of MTA 
2) Vital pulp therapy (Direct pulp capping, complete and partial pulpotomy ie includes apexogenesis) 
3) MTA  obturation (Includes trauma, apexogenesis, retreatment, surgical endodontics) 
4) Comtemporary Posting and Coring of Endodontically treated Teeth 
 
 
Der bliver ikke plads til Glasmann i denne omgang. Det vil være for dyrt med to økonomisk tunge 
foredragsholdere, og vi vil ikke kunne udnytte dem begge optimalt tidsmæssigt. Måske til næste år. 
 
Bestyrelsen medbringer billeder af egne kassetter – og evt. favorit-instrumenter – ved næste bestyrelsesmøde. Til 
årsmødet kan præsenteres nødvendige instrumenter – ”must-haves”  - og specielle instrumenter for 
feinschmeckere. Gennemgangen kan evt. inddeles i behandlingsfaser. 
 
 
 
Skandinavisk kongres i København 2016 
 
Gitte og Lars har besøgt tre forskellige kongreshoteller i Københavns centrum: Scandic, DGI-byen og Tvoli 
kongres Hotel. Begge syntes bedst om Scandic, og det aftaltes, at Gitte forhåndsreserverer plads her. Tidspunktet 
er 18. – 20. august 2016. 
En kort præsentation skal forberedes inden mødet i Island. 
 
 
Eventuelt 
 
Bestyrelsen mødes i Reykvavik, evt. til frokost torsdag. 
Næste egentlige bestyrelsesmøde bliver i september. Fredag den 26.9. foreslås af referenten.  
 
 
 
 

Refereret af Gitte . 



 
 
                
 

  

 

 

     


