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1. Valg af referent

Lotte er referent.

2. Godkendelse af referat.

Referatet fra mødet 20.3. i Århus blev godkendt.

3. Meddelelser.

Opbakning til Caspers forslag om hoptimister i træ med indgravering. Casper
bestiller 20 stk. med teksten; ”Hilsen fra Dansk Endodontiforening” og vores logo.

Zeiss vil gerne stille mikroskoper til rådighed, så deltagerne på Hands-on workshop



om rodfyldning, kan se sin egen rodfyldning i mikroskop.
Vitus tager kontakt til de firmaer der skal deltage i workshops.

Orientering om forsknings støtte er lagt på hjemmesiden. 

4. Honorarsnak-principper.

Vi holder fortsat honorarerne på et rimeligt niveau, både for danske og udenlandske
foredragsholdere.

5. Program for Hindsgavl 2016.

Programmet blev tilpasset med de 3 internationale foredragsholdere
Domenico Ricucci, Jan Berghmans og Shanon Patel så de får nogenlunde lige meget
tale tid, ialt 8 timer. 
Foredraget med Thomas Urban får vi desværre ikke plads til i årets program.
Lars og Casper indhenter abstracts for foredragene, og Mads laver det færdige
program.

6. Sponsorbrev til Scandic Endo 2016.

Vitus har tilpasset det brev der blev brugt til sponsorer på Scandic Endo på Island.
Enighed om de priser for sponsorer som Vitus foreslår, og at benytte konceptet med
guld, sølv og bronze sponsoraftaler i en lidt tilrettet udgave.
Vitus udarbejder liste over mulige sponsorer og udstillere, og Lars skriver brevet så
det kan komme ud før sommerferien.
Konferencebureauet tager sig af det praktiske.

7. Deadlines i kontrakten vedrørende Scandic Endo.

Dette punkt nåede vi faktisk ikke at tale om, men jeg kan se i kotrakten at der er en
frist den 30.november 2015. Angående hjælp til tilrettelæggelse af en kommerciel
udstilling samt sponsoraftale skal der laves en skriftlig aftale, og angående hjælp til
det videnskabelige program skal der laves en særlig aftale 

8. Oplæg malpractice guidelines.

Foreløbig afklaring af vanskelighederne ved at lave egentlige retningslinjer for
Regionstandlægenævnenes vurderinger. 
Der er brug for beskrivelse af den gode endo behandling, og eksempler fra klagesager
på gode og dårlige behandlinger, og hvordan de er blevet vurderet i



klagesagssystemet.

9. Evt.
Der var ingen punkter under evt.


