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Referat af bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening 
12.11.2021 i Odense 
I mødet deltog Casper, Merete, Mette R, Mette K, Andreas og Lotte. 
 
 
1. Valg af dirigent og referent. Lotte 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17.9.2021. 

Referatet er godkendt og ligger på hjemmesiden. 
 
3. Orientering. 

Casper kunne fortælle at vi nu har 180 medlemmer, og at foreningens 
økonomi er i balance. 
Mette R orienterede om at vi har fået 1 ansøgning til foreningens 
forskningsbevilling, og at den fastlagte procedure for bedømmelse af 
ansøgningen er i gang. 
 
Lotte og Mette R orienterede om Generalforsamlingen i Den Europæiske  
Endodontiforening. 

 
Ny formand I ESE er John Whitworth. Paul Dummer stopper efter mange år I 
foreningen, og fik stor tak og bifald for sin indsats. 
Selvom der kun har været afholdt on line møder, har bestyrelsen arbejdet 
meget flittigt. 
• Man har planlagt Traumekongressen i Lisabon i maj 2022, og konferencen 

i september i Budapest 
• Der er publiceret position statement papers om restaurering af den 

rodbehandlede tand, surgical extrusion, intentional replantation and tooth 
autotransplantation og endodontic management of traumatized 
permanent teeth. 

• Der er udarbejdet patient videoer om vital pulp treatment, antibiotics in 
endodontics og revitalization 
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• Man har fået en ny ESE website. Det er en mulighed for at 
medlemslandene kan lægge deres hjemmeside på ESE websitet.  

• Man har lavet en ny marketing og kommunikationsplan med bureauet AIM 
• Man er godt i gang med udarbejdelsen af nye kliniske guidelines. 

 
Bestyrelsen opfordrede medlemslandene til at oversætte flere af de 
patientvideoer man har produceret. Bestyrelsen opfordrede også 
medlemslandene til at promovere de 2 konferencer. 
 
Alle de forskellige komiteer aflagde beretning. 
Lise-Lotte Kirkevang er formand for komiteen, Benefits of Endodontics  
 
Økonomien i ESE er presset, med faldene tilslutning til de afholdte konferencer 
og et fald i antallet af medlemmer i de nationale foreninger. Det betyder bl.a. at 
man har ikke uddelt forskningsmidler i 2021. 
For at få flere indtægter vil man forsøge at få flere individuelle medlemmer, 
man søger private donationer, og prisen for det Nationale medlemskab hæves 
til 4000€.  

4. International Endodontic Journal 

30 medlemmer har svaret på vores spøgeskema, og af dem er 40% meget glade 
for at modtage bladet. Resten fordeler sig ligeligt i grupperne  

• I nogen grad vigtig. Jeg læser det af og til. 
• Ikke vigtig. Jeg får det aldrig læst. 
• Jeg vil helst undvære det fysiske magasin, men bevare muligheden for 

at læse det online 
I ESE arbejder man på at få en mere grøn profil hvor bladet skal udkomme on-
line, i første omgang til de individuelle medlemme. Det vil reducere prisen for 
bladet fra 105€ til 20€ . Vi afventer om en tilsvarende prisregulering kommer til 
at gælde for de Nationale medlemskaber, og vil orientere generalforsamlingen. 

5. ESE videoer. 
Vi har endnu ikke fået tilbagemelding på om vores medlemmer er glade for 
videoen ”Rodbehandling”, som ligger på vores hjemmeside. Det er vores 
indtryk at den ikke bliver brugt meget, og vi vil ikke umiddelbart oversætte 
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de efterfølgende videoer, men lægge den engelske version på hjemmesiden. 
Mette R giver feedback til ESE. 
 

6. Den gode rodbehandling 
Casper har på vegne af Endodontiforeningen deltaget på en kursusdag for 
tandlægerne ansat i Styrelsen for patientklager. Med udgangspunkt i de 
gældende guidelines fra ESE, undervisningen på Universiteterne og 
bestyrelsens arbejde med retningslinjer for den gode rodbehandling, 
gennemgik han de krav man med rimelighed må stille til en god 
rodbehandling i dag. Der var overraskende fortsat modstand i forhold til 
kravet om at arbejde aseptisk og bruge kofferdam. 
Casper vil lave en kort præsentation af sin gennemgang på 
generalforsamlingen, og er inviteret til at fremlægge den igen på tandfaglige 
dage. 

Sundhedsstyrelsen har svaret på vores henvendelse om behovet for 
Nationale Kliniske Retningslinjer i endodonti.  Styrelsen har på nuværende 
tidspunkt ikke mulighed for at opstarte nye nationale kliniske retningslinjer, 
da finansiering på området efter 2021 er uklar, men beder os vende tilbage 
senere. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med kliniske retningslinjer, og ideen med at 
systematisere 8 temaer, der er afgørende for den bedste behandling og 
prognose. 

Casper kort oplæg på generalforsamlingen. 
 

7. Årskurset på Hindsgavl 
Vi gennemgik programmet, og praktiske forhold omkring foredragsholderne. 
Alle værelser på Hindsgavl er booket, og vi har reserveret 20 værelser på 
”Huset”. 12 udstillere er tilmeldt, og de 2 workshops er næsten udsolgt.   
Zeiss levere navneskilte og Merident udlåner mikroskoper til Kavo Kerrs 
workshop. 
 Vi har reserveret Hindsgavl til årsmødet i 2023 den 13.-14.  Januar, og i 2024 
den 12.-13.  Januar. 
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8. Generalforsamling.  

Andreas genopstiller ikke som suppleant og må desværre stoppe sit arbejde i 
bestyrelsen. Lotte og Casper er valgt for et år på dispensation og det kan 
blive vanskeligt at skifte både formand og kasserer. Vi vil i indkaldelsen til 
Generalforsamlingen opfordre medlemmerne til at overveje om de har lyst til 
at stille op. 

9. Evt. 

Næste møde den 6.1.2022 kl 17 på Hindsgavl.  
 
 
 


