
  

  
  
  
  

Referat   af   bestyrelsesmøde   i     
Dansk   Endodontiforening   
17.9.2021   på   zoom   

  
I   mødet   deltog   Casper,   Merete,   Mette   R,   Mette   K,   Andreas   og   Lotte.   
  
  

1. Valg   af   dirigent   og   referent.   Lotte   
2. Godkendelse   af   referat   
Referatet   er   godkendt   og   ligger   på   hjemmesiden.   
  

3. Orientering   
Lotte   fortalte   at   Årsmødet   i   den   Skandinaviske   Endodontiforening,   SkandEndo,   
der   skulle   have   været   afholdt   nu   i   Bergen,   bliver   flyttet   til   August   2024.   
Casper   fortalte   at   vi   har   nu   har   161   medlemmer.   
Mette   fortalte   at   Symposiet   i   Parodontologi   har   et   meget   flot   program,   som   også   
er   af   interesse   for   os.   
  

4. Årsmødet   på   Hindsgavl   
Gennemgang   af   det   faglige   program,   der   er   meget   tæt   på   at   være   på   plads.   
Modtagere   af   Forskningsbevillingen   2020   og   2021   bliver   inviteret   til   at   fortælle   
om   deres   projekter.   
Udstillerne   er   inviteret   og   der   er   foreløbig   9   firmaer,   der   er   interesseret   i   at   
udstille   og   3   i   at   holde   workshop.   Emnerne   for   workshops   afklares   hurtigt.   
Vi   satser   på   at   kunne   sende   invitationen   til   Årsmødet   ud   i   uge   40,   med   early   bird   
tilmelding   31.10.   
Indkaldelse   til   Generalforsamling   udsendes   senest   8   uger   før   afholdelse.   
  

5. Forskningsbevillingen   
Minimum   en   ansøgning   er   på   vej,   og   vil   blive   behandlet   efter   vores   procedure.   
  

6. International   Endodontic   Journal   
Mette   har   forberedt   en   spørgeskema   undersøgelse   om   medlemmernes   
prioritering   af   International   Endodontic   Journal,   Den   bliver   sendt   ud   sammen   
med   invitationen   til   Årskurset.   
  

7. Den   gode   rodbehandling   
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Merete   gjorde   status   på   vores   arbejde   med   ”den   gode   rodbehandling”   og   
kliniske   retningslinjer.   
Vi   vil   på   generalforsamlingen   fremlægge   rammerne   for   kliniske   retningslinjer,   
systematiseret   i   8   temaer,   der   er   afgørende   for   den   bedste   behandling   og   
prognose.     
Casper   skal   repræsentere   Endodontiforeningen   og   Universiteterne   på   en   
kursusdag   for   klagesagsbehandlerne,   med   et   oplæg   om   hvad   lege   artis   
indenfor   endodonti   er   i   2021.   
Vi   retter   henvendelse   til   Sundhedsstyrelsen   med   ønsket   om   Nationale   Kliniske   
Retningslinjer   for   endodontisk   behandling.     
  

8. Evt.   
Næste   møde   den   12.11.   kl   17   I   Odense.   
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