
 

 
 
 
 
Referat af Generalforsamlingen Dansk Endodontiforening 
Afholdt d. 11.2.2021 online på Zoom 
 
 
1. Valg af ordstyrer/referent  

Lars Bjørndal/ Merete Markvart 

2. Formandsberetning  

Formand Lotte Hein Sørensen gennemgik formandsberetningen. 
Formandsberetningen blev vedtaget med klapsalver. 

 
Formandsberetning for Dansk Endodontiforening 2020. 
 
2020 blev i høj grad præget af COVID 19, hvor internationale møder og kongresser blev aflyst 
eller ændret til virtuelle begivenheder. 
Traumekongressen der skulle have været afholdt i maj i Lissabon er flyttet til maj 2022, 
Skandendo der skulle have været afholdt i august i Bergen er flyttet til 2022 og 
ESE autumn meeting der skulle have været afholdt i oktober blev i stedet afholdt virtuelt. 
Vores eget årsmøde i Dansk Endodontiforening på Hindsgavl januar 2021 er blevet aflyst og 
programmet flyttet til 2022, men vi holder vores generalforsamling virtuelt. 
 
Medlemstal og bestyrelsesmøder. 
Endodontiforeningen havde i slutningen af året 166 medlemmer  
Bestyrelsen har holdt 5 møder, og til nogle af vores møder har vi i løbet af året brugt zoom. 
 
Årsmødet 2021. 
Bestyrelsens største opgave er at arrangere årsmødet, og allerede i starten af året havde vi et 
fantastisk flot program på plads med 3 rigtig gode foredragsholdere og overskriften Hvornår 
er behandlingen god nok?  
Thomas Kvist fra Göteborg: ”The philosophy and theory of evidence-based endodontics”, 
”decision making in endodontic practice- retreatment or surgery?” 
Thomas von Arx fra Bern: ”Contemporary surgical endodontic retreatment”. 
Thomas Myrhaug fra Oslo: ”Evaluating Resilon - how do we deal with the failed cases?”.  
10 firmaer havde meldt sig som sponsorer og udstillere, og 2 til at afholde workshop. 
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Da vi i starten af oktober blev nødt til at aflyse årsmødet fik vi tilsagn fra alle oplægsholdere 
om at de gerne vil deltage i årsmødet 2022, og da Hindsgavl få dage efter måtte lukke helt 
på grund af nye restriktioner, kom vi fri af vores økonomiske forpligtelser og har ikke haft 
økonomiske tab på aflysningen. 
Vi har derfor allerede nu det samme fantastisk program på plads for årsmødet i Dansk 
Endodontiforening 2022, og håber at vi kan afholde et corona frit årsmøde i vanlige rammer 
med oplæg, udstillere, workshops, underholdning middag og fest.  
 
Generalforsamling 2021. 
Vi beklager, at der ikke er indkaldt til generalforsamling i henhold til vedtægterne, men beder 
om forståelse for at vi har udskudt generalforsamlingen til 11.2.22 og at vi afholder den 
virtuelt. 
Bestyrelsen har gennem året arbejdet med et forslag til mere tidssvarende vedtægter for 
foreningen, som vil blive fremlagt for generalforsamlingen. 
På sidste generalforsamling var der et medlems ønske om mulighed for at vælge alene et 
online-abonnement på International Endodontic Journal til reduceret pris. Derfor har 
bestyrelsen i maj 2020 rettet henvendelse til udgiveren, Wiley. Kommunikationen har været 
ekstremt langsom, men det sidste svar vi har fået fra Wiley er at de planlægger flere 
valgmuligheder og at det vil kunne træde i kraft uden de i kontrakten anførte 12 måneder 
og vi er i skrivende stund blot blevet meddelt, at Wiley planlægger at kunne tilbyde en 
ændret abonnementstruktur fra 2022. Vi har desværre endnu ikke modtaget de yderligere 
detaljer, har udbedt os. Vi håber der er modtaget yderligere information fra Wiley inden 
generalforsamlingen. 
 
Dansk Endodontiforenings forskningsbevilling. 
Forskningsbevillingen på 30.000 kr. er i år givet til projektet Nekrotiserende 
blødtvævsinfektioner og cerebrale abscesser med odontogent fokus – kan immunologiske og 
dentale karakteristika forudsige udvikling, behandlingsvarighed og prognose? 
Modtagerne er Frederik Viktor Bang Jespersen Stud.odont., skolarstuderende ved 
Odontologisk Institut, Københavns Universitet og afdeling for Kæbekirurgi, 
HovedOrtoCentret, Rigshospitalet samt Signe Undall-Behrend Hansen Stud.odont., 
skolarstuderende ved afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, 
Københavns Universitet. 

Modtageren af Endodontiforeningens forskningsbevilling 2020, Rubens Spin-Neto, samt 
modtageren i 2019, Azam Bakhshandeh, har på grund af de særlige forhold omkring 
COVID-19 fået forlænget perioden for brug af forskningsbevillingen til 31.12.2021. 

På foreningens hjemmeside kan man nu se de artikler, der indtil nu er skrevet med hjælp fra 
Endodontiforeningens forskningsbevilling.  
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Den Skandinaviske endodontiforening 
Den norske endodontiforening måtte aflyse mødet i den Skandinaviske Endodontiforening, 
SkandEndo i Bergen i august. Udgifterne til det aflyste arrangement var ca. 60.000 Nkr, som 
den Skandinaviske Endodontiforening er blevet enige om at dække. Ved overskud på næste 
SkandEndo i Bergen 2022 vil en del af beløbet gå tilbage til den Skandinaviske 
Endodontiforening. 
 
European Society of Endodontology. 
ESE autumn meeting om restaurering af den rodbehandlede tand, skulle have været afholdt i 
Budapest, men blev i stedet et virtuelt kursus. 
Generalforsamlingen blev ligeledes afviklet virtuelt og på vegne af Dansk Endodontiforening 
deltog Mette Reinholdt og Lotte Hein Sørensen. 
ESE har 7500 ordinære medlemmer der kommer fra 36 medlemsforeninger, samt 500 
individuelle specialist- certificerede eller postgraduate medlemmer. ESE udgiver International 
Endodontic Journal. 
På generalforsamlingen blev bl.a. drøftet behovet for en ny bæredygtig finansiel model for 
ESE. Kontingenter fra medlemmerne kan ikke længere finansiere den daglige drift i 
foreningen. Overskuddet fra kongresser og møder er med til at dække udgifterne, og det giver 
reduceret mulighed for forskningsstøtte og nye initiativer. Samtidig har flere 
medlemsorganisationer, bl.a. den tyske, hollandske og den norske forening været meget 
utilfredse med det kontingent de betaler, og som de finder alt for stort. 
To af de initiativer ESE har brugt ressourcer på i 2020 er en ny tidssvarende hjemmeside, der 
bliver implementeret i starten af det nye år, og produktion af små videoer om rodbehandling 
der kan bruges i kommunikation med patienter. ESE påtænker at producere flere film 
svarende til emnerne i de Position Statement Papers foreningen har udarbejdet. Foreløbig er 
der udarbejdet to videoer ”Rodbehandling – når den levende pulpa ikke kan bevares” og en 
om ”Den vitale pulpa”. 
Et nyt initiativ der starter op i 2021 er arbejdet med evidensbaserede kliniske guidelines for 
endodontisk behandling. ESE ser det som en kerneopgave og har foreløbig sat 25.000 € af til 
arbejdet som forventes at tage et par år. 
 
Dansk tale på ESE video om rodbehandling. 
Bestyrelsen har fået oversat den første af videoerne til dansk, og den ligger på vores 
hjemmeside. 
 
Den gode endodontiske behandling. 
Bestyrelsen har i løbet af året været i dialog med tandlæger fra Styrelsen for patientklager, 
der efterlyser kliniske retningslinjer indenfor endodonti, som hjælp i klagesagsbehandlingen.   
Vi ser det som en kerneopgave for os som fagligt selskab at bidrage til etableringen af 
nationale kliniske retningslinjer, og det er en opgave bestyrelsen vil tage fat på. 
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3.         Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget  

Kasserer Casper Kruse gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Det blev besluttet at kontingentet fortsat er 800 kr. som foreslået af 
bestyrelsen. Det blev bemærket fra generalforsamlingen, at det er flot, der 
trods corona er vækst i antallet af medlemmer. 

5. Indkomne forslag / afstemning om indkomne forslag  

Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af vedtægtsændringer for Dansk 
Endodontiforening. 

Forslaget til nye vedtægter blev gennemgået og en enkelt præcisering 
omkring CVR-adresse blev tilføjet med generalforsamlingens 
godkendelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægterne kan ses 
på foreningens hjemmeside. 

6. Valg til bestyrelsen. 

På valg var Lotte Hein Sørensen, Casper Kruse og Andreas Riis.  

Bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt at fortsætte med arbejdet 
frem imod næste årsmøde i 2022. En enig generalforsamling genvalgte 
Lotte Hein Sørensen og Casper Kruse. 

Suppleant Andreas Riis var på valg og var villig til genvalg. Andreas blev 
genvalgt. 

Bedømmelsesudvalget i forbindelse med forskningsbevilling Alis Thorup 
og Anders Vilmann genvælges.  

7. Valg af revisor 

Anders Vilmann genvælges som revisor. 
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8. Eventuelt  

Vi ses 7.-8. januar 2022. 

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden 
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