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Referat af bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening  
10 november 2017 
i Odense. 
 
I mødet deltog Lars, Casper, Mads, Merete, Lotte og suppleant Mette 
 

1. Valg af dirigent og referent. Lars og Lotte 
 

2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 21.4. 
Referatet er godkendt og ligger allerede på hjemmesiden.  
 

3. Meddelelser.  
 

a. Lars har deltaget i generalforsamlingen i ESE, den europæiske 
endodontiforening. Her er Dag Ørstavik valgt som provisorisk formand 
for 2 år, mens man søger efter friske kræfter til at fortsætte 
bestyrelsesarbejdet i foreningen.  

b. ESE vil næste år holde et researcher møde med temaet det dybe 
cariesangreb og overkapning . 

c. ESE har udarbejdet retningslinjer for brug af antibiotika i den 
endodontiske behandling. Lars tager kontakt til Tandlægebladet med 
henblik på en artikel om retningslinjerne, tilpasset de danske guidelines. 
Uge 46 er WHO ´s awarenes week for antibiotika resistens. ESE har i den 
forbindelse udarbejdet et oplysningsmateriale som er sendt til alle 
medlemmer. 

d. ESE har nu fastlagt kriterierne for specialistanerkendelse. Kriterierne 
lægges på hjemmesiden. Det vil være relativt få tandlæger, der vil kunne 
opnå specialistanerkendelse. 

e. Bestyrelsen diskuterede et registreringsark til registrering af 
exstrusionsskader med natriumhypoklorit, som foreslået på 
generalforsamlingen. Merete arbejder videre med det. 
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f. Hjemmesiden fungerer godt, og der bliver løbende rettet op på ting der 
ikke fungerer.  
 

g. Bestyrelsen diskuterede muligheden for på et tidspunkt at arrangerer 
den Europæiske Endodonti kongres i København. 
 
 

4. Klage case. En anonymiseret klagesag, med gode principielle spørgsmål, er nu 
klar til at blive lagt på hjemmesiden med faglige kommentarer fra Lars og 
Casper.  

 
5. Status på Hindsgavl 2018. 

 
a. Hele arrangementet med kursusgivere, udstillere og workshops er på 

plads. 
b. Tilmeldings og betalingsmodulet på hjemmesiden bliver løbende rettet 

til og fungerer nu fint. 
c. Mads sender reminder ud nu da symposiet er overstået, og folk igen har 

mod på endo arrangementer. 
 

6. Brainstorm til Hindsgavl 2019. 
Lars foreslår temaet den knækkede fil. 

 
7. Forskningsbevillingen. 

På baggrund af erfaringerne fra tidligere år, finder bestyrelsen det 
hensigtsmæssigt med yderligere retningslinjer for proceduren for behandling af 
ansøgninger og tildeling af midler. 
Merete og Mads udarbejder et forslag til næste bestyrelsesmøde.  
Ansøgningsmulighed med deadline skal annonceres i god tid.  
 

 
8. Evt. 

Merete foreslår at vi laver et årshjul, så vi får bedre overblik over 
arbejdsopgaverne i bestyrelsen. 

 
 
 
 


