Referat af bestyrelsesmøde i
Dansk Endodontiforening
25.9.2020 på Zoom
I mødet deltog Casper, Merete, Mette, Mette, Lotte og suppleant Andreas.

1. Valg af dirigent og referent. Merete og Lotte.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12.6.2020.
Referatet er godkendt og ligger på hjemmesiden.
3. Meddelelser
• Casper orienterede om at vi nu har 165, medlemmer. Bestyrelsens registrering på vores
konto hos Pay Pal er opdateret.
• Lotte orienterede om at bestyrelsen er valgt i den Skandinaviske Endodontiforening,
og at man dækker en del af det tab den Norske Endodontiforening har haft i
forbindelse med det aflyste SkandEndo møde i Bergen. Næste SkandEndo møde bliver
i Bergen i 2022.
Bestyrelsesmøde i den Europæiske Endodontiforening afholdes online den 29. og 30.
oktober, Lotte og Mette Reinholdt deltager.
Den Hollandske Endodontiforening har meldt sig ud af ESE, og i stedet repræsenteres
Holland af en mindre gruppe at Hollandske Endodontister TEN.
4. Årsmødet 2021.
Vi drøftede afholdelse af årsmødet i lyset af Corona pandemien og myndighedernes
retningslinjer.
Hindsgavl kan leve op til alle retningslinjer for at afvikle Årskurset. Der kan være 150 i
foredragssalen og 180 til middagen, mens der kan være 98 i det lokale hvor vi har udstilling
og frokost. Evt. kan der dækkes op til ekstra 20 siddende frokostdeltagere.
10 firmaer har meldt sig som udstillere, og 2 til at holde workshop. Vi har takket nej til
yderligere et firma der meget sent meldte sig til at holde workshop.
5. Forskningsbevilling.
Vi har endnu ikke modtaget ansøgninger.
6. Opdatering af foreningens vedtægter.
Vi gennemgik forslag til nye vedtægter for foreningen.
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Vi vil derudover lave en oversigt over vores procedurer i forhold til afvikling af foreningens
aktiviteter og bestyrelsens arbejde.

7. Faglig sag.
Merete gennemgik en henvendelse hun på Københavns Universitet har fået fra en tandlæge
der sidder i af Styrelsen for Patientklager, samt den udveksling af faglige synspunkter den
førte til. Tandlægen efterspurgte retningslinjer for ”almindelig anerkendt faglig standard” der
er målestokken for vurdering af klagesager.
Bestyrelsen vil genoptage arbejdet med hvordan vi, som forening og fagligt selskab, bedst kan
være med til at understøtte formidling af ’state of the art’ og kliniske retningslinjer.
Vi kontakter tandlægen med henblik på at kunne lægge sagen i anonymiseret form på
foreningens klagesags site på hjemmesiden.

7. Eventuelt.
• Casper har fået en henvendelse fra Ole Marker fra Tandlægeforeningen, der var meget
begejstret for den video om rodbehandling den Europæiske Endodontiforening har
lavet, og som vi har fået lagt dansk tale til. Han har foreslået os, at tage kontakt til
Tandlægeforeningens Informationsafdeling om en mulighed for med-finansiering af
den danske bearbejdelse af kommende videoer fra ESE.
ESE planlægger at udgive videoer på baggrund af alle foreningens position statement
papers.
• Vi vil lave endnu en henvendelse til de ca. 30 medlemmer der endnu ikke har betalt
kontingent.
• Vi drøftede forberedelser til generalforsamling og valg.

Næste møde den 27.10. på zoom.
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