Referat fra generalforsamling
i Dansk Endodontiforening
den 14. Januar 2012

1. Valg af ordstyrer/referent
Thomas Hedegaard blev valgt som ordstyrer.
2. Formandsberetning
Lise-Lotte Kirkevang aflagde formandsberetning:
Foreningens medlemstal er stigende. Der er nu 141 medlemmer.
Til årsmødet deltager 63 medlemmer, og inkl. udstillere og foredragsholdere er vi 74 ialt.
Siden 2009 har LLK og Lars Bjørndal siddet i en arbejdsgruppe, som udfærdiger guidelines for endobehandling med kvalitetssikring som formål.
I 2011 foregik et pilotprojekt, hvor en række tandlægeklinikker anvendte retningslinjerne;
tilbagemeldinger fortæller, at klinikkerne har været glade for det. Arbejdet i gruppen er næsten
færdigt.
Udformningen af retningslinjerne affødte en hed debat om anvendelsen af kofferdam og bl.a. en
kommentar fra bestyrelsen her I Tandlægebladet.
Der har været afholdt et mikroskopikursus i Aarhus i maj gennem Sigma Dental (forhandler af
Global mikroskoper).
Den 27. maj 2011 forsvarede Lars Bjørndal sin disputats, så nu har vi en doktor i foreningen.
LLK og LB arbejder fortsat på at få indført en specialistuddannelse i endodonti, bl.a. med en
beskrivelse af, hvad en sådan uddannelse skal indeholde. Lige nu ventes på en beslutning I
Sundhedsstyrelsen.
I september holdt ESE den 15. biennale kongres i Rom med deltagelse af ca. 25 danskere. Det
samlede deltagertal var omkring 2.000 og var rekord.
LLK sidder i ESE’ Education Committee, som arbejder mod ensartet curriculum for
medlemslandenes tandlægestuderende og har indtil sidste efterår siddet i PR komitéen, som har til
formål at gøre endodontien mere synlig. Dette for at patienter kan vide, at der er et alternativ til
implantater. Implantatfirmaerne bruger mange reklamepenge på at skabe opmærksomhed omkring
implantatbehandling.
Den skandinaviske endodontiforening holder møde i Oslo den 23. – 25. august 2012.

3. Fremlæggelse af regnskab / godkendelse af budget.
Kasserer Vitus Jakobsen fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Foreningens pengebeholdning er
stigende og var 31.12. 2011 på kr. 584.197.Det blev bemærket, at foreningens pengebeholdning er for stor.

Forslag til forbrug var støtte til projekter på klinikker eller Tandlægeskoler. Hertil blev oplyst, at ESE
også kan søges om tilskud til projekter.
Der var også forslag om at engagere udenlandske, ikke-sponsorerede og dermed dyrere kursusgivere.
4. Indkomne forslag.
Der var ingen.

Valg til bestyrelsen.
Gitte Bruun og Carsten Langemark var på valg. Begge blev genvalgt.
Valg af revisor.
Vibe Rud blev genvalgt.
Eventuelt.
Der blev spurgt efter mere information om den foreslåede specialistuddannelse. LLK oplyste, at den
tager udgangspunkt i de generelle europæiske retningslinjer, som kan ses på ESE’s hjemmeside.
Forslag til fremtidige emner i foreningen:
smerter
journalføring / behandling af klagesager
endodontisk behandling vs. implantatbehandling, evt. et fællesmøde med kirurgisk selskab.
Referent: Gitte Bruun
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