Referat af generalforsamling i Dansk
Endodontiforening 12. januar 2019
1.Valg af ordstyrer/referent
Generalforsamlingen valgte Jørgen Buchreitz som ordstyrer og Lotte Hein Sørensen som referent
2.Formandsberetning
Lars Bjørndal fremlagde sin formandsberetning.
Historik og medlemstal
I 2018 har Dansk Endodontiforening 17 års jubilæum og foreningens medlemstal ligger på 186 medlemmer.
På vores 2019 årsmøde er der rekordtilmelding på 146 tilmeldte, hvor af 24 er udstillere (15 firmaer).
2018
Vi har i år afholdt 3 bestyrelsesmøder ift. planlægningen af Årsmødet 2019. I takt med filfraktur debatten i
TB, valgte vi at få emnet på programmet 2019. I år har vi også allerede nu en lille del af 2020 mødets
foredragsholdere klar. Et af temaerne bliver bioaktiv cement samt regenerativ endodonti med
foredragsholderne Josette Camilleri og Stephane Simon.
Her udover har vi arbejdet med et registreringsskema omhandlende natriumhypoklorit-skader, der ligger
på hjemmesiden, og som kan anvendes hvis der akut opstår en skader. Ordningen vil samtidig være
grobund på en database, så vi mere konkret kan forholde os til omfang.
Bestyrelsen har tillige arbejdet med en mindre vedtægtsændring ift. at give tilskud til Årsmødet, til
personer ansat ved et universitet med et endodontisk undervisningsaktiv. Samt forslag om lille
kontingentstigning som følge af generel øgede generelle omkostninger.
Vedrørende vores klagesagssystem omhandlende anonymiserede sager på hjemmesiden, så er denne side
temporært standset og ikke udviklet yderlig efter at overenskomstaftalen er opsagt. Vi afventer og håber
at den kan genoptages, når klagesagsbehandlingerne er kommet mere i gang i Styrelsen for
Patientsklager.
SkandEndo 2018
Det Skandinaviske Endodontimøde blev afholdt i den Svenske Skærgård, dog med relativt få danske
deltagere. Programmet var godt og output var meget stimulerende, vi kan kun anbefale af man fremover
overvejer at deltage. Næste gang i 2020 er det i Finland, Helsinki.
European Society of Endodontology (ESE) general forsamling og forskningsmøde 2018
Dansk Endodontiforening deltog i årets ESE generalforsamling afholdt i Holland, Amsterdam, som
samtidig afholdt et Forskningsmøde omhandlende behandling af Dyb Caries, samt en update omkring
oplukningskaviteter. Som en ny detalje på disse forskningsmøder, kan man nu gense alle foredragsholder
på ESE´s hjemmeside, men samtidig visning af de aktuelle præsentationer. Output fra mødet kommer
tillige som et såkaldt ´Position-statement´ samt en leder i International Endodontic Journal. ´Positionstatment´ artiklen er baseret på et oversigtsarbejde udarbejdet af initiativtagerne til mødet, som også
kommer i International Endodontic Journal. Ud af dette møde vil der tillige blive udarbejdet nogle
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retningslinjer med endodontisk indfaldsvinkel omkring udførelse af randomiserede kliniske forsøg, der
dog basalt set ikke vil være meget anderledes end de allerede eksisterende regler, der ude. I forhold til
selve ESE generalforsamlingen, er der kommet en visionsplan – som blandt andet fortsætter arbejdet med
at få implementeret en EU godkendt specialistuddannelse indenfor Endodonti, På ESE´s
hjemmeside/samt facebook er det muligt at holde sig orienteret om sidste nyt i ESE og finde information
om kommende kongresser, så som den kommende i 2019. https://www.facebook.com/EuSocEndo.
Husk at Du kan søge om at blive certificeret medlem eller egentlig specialist medlem, der er dog
overvejelser om at stoppe den sidste mulighed i 2020.
Forskningsstøtte fra Dansk Endodontiforening
Siden 2015 har Dansk Endodontiforening jo haft en forskningsfond, og som kører i en 5 års forsøgsperiode.
Idet der i 2017 ikke blev uddelt midler, samt det forhold at vi grundet overskud fra SkandEndo 2016 tilførte
en ekstra beløb på 40.000 var der i 2018 en pulje på 60.000. I år er der således tildelt 30.000 kr. til hver 2
projekter. Dels projektet: ”PAPRICA-forsøget: Effekt af PArtiel ekskavering af PRImær profund CAries på
permanente tænder: Et randomiseret, observatør- blindet multicenter forsøg” med ansøger Azam
Bakhshandeh. Samt: “Development in endodontic status in a general population. A repeated
observational and analytical population-based cohort study”, med ansøger. Luise Jungnickel. I 2019 vil
bestyrelsen drøfte om ordningen vedrørende Forskningsfonden skal være permanent.
Planlagte aktiviteter i bestyrelsen
Opdatering af vedtægter. Udarbejdelse og bedre synliggørelse af Dansk Endodontiforenings anbefalinger
til fagområdets behandlingsprincipper. Bemærk, det forventes ikke at være forskellig fra eksempelvis
Universiteternes som de internationale retningslinjer fra ESE, og som jo allerede er tilgængelig, men det er
præcis også meningen, at vi udadtil fremstår enige, på diverse platforme. Foreningens historik forsøges
tillige at få nedfældet, inden tiden flyver.

Forrygende Endo nyheder fra Universiteterne 2018:
Merete Markvart er blevet lektor i Endodonti på Københavns Universitet i København. Casper Kruse
forsvarede sin PhD-afhandling, og Lise-Lotte Kirkevang sin Doktorafhandling fra Aarhus Universitet. LiseLotte Kirkevang og Lars Bjørndal har sammen med John Whitworth færdiggjort 3 års arbejde med den 3.
udgave af Textbook of Endodontology fra Wiley –Blackwell forlaget.

Dansk Endodontiforenings sekretær stopper lidt før tid og takkes
Afslutningsvis vil DE gerne fremsige en stor tak til vores sekretær Mads Juul, som lidt før tid ønsker at
stoppe. Han har siddet i bestyrelsen siden 2014. Mads har været en stor motor og har haft et kæmpe
engagement hvad angår implementeringen af den nye hjemmeside, og i forhold til Dansk
Endodontiforenings´s daglige virke. Du vil være savnet. Foreningen har haft stor glæde af Dig i rigtig
mange år – stor tak for dette.

På vegne af Dansk Endodontiforening ønskes alle et godt fagligt og socialt Endo år 2019!
Lars Bjørndal

3.Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget
Casper gennemgik regnskabet, og det blev godkendt af generalforsamlingen.
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4.Indkomne forslag / afstemning om indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet 2 forslag
Forslag 1. Forslag om nedsat deltagergebyr for Universitetsansatte der
underviser i Endodonti på de Odontologiske institutter ved
Københavns Universitet og Aarhus Universitet.
Efter diskussion blev forslaget vedtaget
Forslag 2. Forslag om øgning af medlemskontingentet til 800 kr. pr år.
Efter diskussion blev forslaget vedtaget

5.Valg til bestyrelsen.
Mads Juul trådte, efter 5 år ud af bestyrelsen. Lars takkede for hans meget store indsats, både med
opbygning af hjemmesiden, som sekretær og for mange gode diskussioner i bestyrelsen. Da Mads ikke var
på valg, bad Lars Generalforsamlingen om accept af at suppleant Mette Reinholdt indtræder i bestyrelsen.
Generalforsamlingen accepterede dette.
6. Valg af revisor og suppleant
Generalforsamlingen genvalgte Anders Vilmann som revisor.
Generalforsamlingen valgte Andreas Riis som ny suppleant til bestyrelsen.
7.Eventuelt
Merete Markvart viste guidelines og skema til registrering af Natriumhypoklorit-skader som bestyrelsen
har udarbejdet, og som nu ligger på hjemmesiden. Formålet er med tiden at lave en database over
forløbet af denne, heldigvis sjældne komplikation, og vejledning til hvad man gør hvis uheldet er ude.
Casper orienterede om at det i det nye år bliver muligt selv at bestemme sit password til foreningens
hjemmeside.
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Årsregnskab 2018
RESULTATOPGØRELSE (01.01.18 ‐ 31.12.18)
2018

2017

2016

INDTÆGTER
Medlemskontingenter
Kursusindtægter
Renteindtægter

kr.
kr.
kr.

137.250,00
702.037,99
4.106,82

132.750,00
488.674,00
5.301,16

155.250,00
648.368,18
9.175,22

Indtægter i alt

kr.

843.394,81

626.725,16

812.793,40

UDGIFTER
Kursusgivere (honorar, transport)
Øvrige kursusudgifter (lokaler, forplejning)
Kursusudgifter i alt

kr.
kr.
kr.

113.821,96 *
440.483,00
554.304,96

42.960,40
524.241,50
567.201,90

58.436,01
528.564,50
587.000,51

(*Transport 2019 inkluderet)

Bestyrelsesmøder (transport, forplejning)
Øvrig administration (porto, gebyrer, gaver)
Hjemmeside, oprettelse/vedligehold
Årlig forskningsbevilling
Kontingent European Society of Endodontology
International Endodontic Journal
Administrationsudgifter i alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

12.802,00
6.368,36
6.593,00
0,00
6.155,83
158.089,13
190.008,32

22.175,18
14.031,36
35.000,00
30.000,00
6.387,55
300.363,95 **
407.958,04

17.399,98
10.353,50
20.000,00
10.000,00
6.144,23
0,00
63.897,71

(**2016+2017)

Udgifter i alt

kr.

744.313,28

975.159,94

650.898,22

PERIODENS RESULTAT

kr.

99.081,53

‐348.434,78

161.895,18

BALANCE

pr.

31.12.18

kr.

1.066.803,98

967.722,45

1.316.157,23

Aktiver i alt

kr.

1.066.803,98

967.722,45

1.316.157,23

PASSIVER
Saldo primo
Årets resultat
Passiver i alt

kr.
kr.
kr.

967.722,45
99.081,53
1.066.803,98

1.316.157,23
‐348.434,78
967.722,45

1.154.262,05
161.895,18
1.316.157,23

AKRTIVER
Indestående bank (Lån & Spar Bank)

31.12.17

31.12.16

Egå, d. 02. januar 2019
Casper Kruse, kasserer

