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1. Valg af dirigent; Thomas Hedegaard og referent; Mette Reinholdt samt mandaternes
prøvelse; De fremmødte er alle stemmeberettigede.

2. Formandens beretning, se bilag

3. Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret årsregnskab, se bilag

4. Afstemning om bestyrelsens forslag vedr. ændring af foreningens abonnement på
International Endodontic Journal. Forsamlingen stemmer for at beholde
abonnementet, men fra 31/12-22 kun i online version. Der bliver spurgt til en
ordning, hvor bestyrelsen sorterer litteraturen indenfor endodonti og anbefaler eller
fremhæver særligt interessante artikler til medlemmerne. Lise-Lotte Kierkevang
anbefaler ESE´s egen hjemmeside, hvor der er udvalgte artikler og Michael Lindtoft
anbefaler www.endolit.com Der bliver ligeledes foreslået at man til
Generalforsamlingen i 2024 revurderer beslutningen om abonnementet af IEJ.

5. Efter afstemning under pkt. 4 følger at kontingentet fastsættes til 1000 kr. pr. år

6. Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleant

-Lotte Hein-Sørensen genvælges for 1 år

-Casper Kruse genvælges for 1 år

-Mette Reinholdt genvælges for 3 år

-Suppleant; Michael Lindtoft vælges i stedet for Andreas Riis

7. Valg af revisor; Anders Vilmann og revisorsuppleant; Marie Louise Astrup Wrisberg

8. Til faglig vurdering af ansøgninger til “Dansk Endodontiforenings årlige
forskningsbevilling” genvælges Alis Thorup og Anders Vilmann

http://www.endolit.com


Bilag 1:

Formandsberetning for Dansk Endodontiforening 2021.

Sidst vi holdt generalforsamling var i februar 2021, hvor vi holdt
Generalforsamling på zoom, fordi Årsmødet var blevet aflyst, så det er
rigtig dejligt at vi nu kan holde en rigtig generalforsamling.

Medlemstal og bestyrelsesmøder.

Foreningen har 182 medlemmer, og det er lige så mange som sidst vi
holdt vores Årsmøde. Bestyrelsen har holdt 6 møder, og også i år har vi
holdt nogle af møderne som zoom møder.

Årsmødet 2022

Vi har været rigtig heldige at årsmødet har kunne flyttes til et
sommermøde med næsten det samme program og samme opbakning fra
udstillere og fra

medlemmerne. Og takket været vores kasserer, og lidt held er disse corona

aflysninger og flytninger gennemført uden at påvirke foreningens
økonomi.

Dansk Endodontiforenings forskningsbevilling.

Forskningsbevillingen på 30.000 kr. er i år givet til Rasmus Søndenbroe
der er ph.d.-studerende på Odontologisk Institut på Københavns
Universitet, og som har søgt støtte til et pilotprojekt med titlen; Når apikal
parodontitis bliver livstruende –Endodontiske infektioner som fører til
alvorlige odontogene abscesser.

Hvert år bliver omkring 300 patienter indlagt på de danske hospitaler med

odontogene abscesser i mund eller kæber. Pilotprojektet skal på 8
patienter, der er indlagt på Rigshospitalet, undersøge hvorvidt en særlig
RNA sekventeringsmetode kan bidrage til analyse af de cellulære
processer i henholdsvis pus, granulationsvæv og tand der er udtaget i
forbindelse med behandling af en alvorlig odontogen absces. Det er målet
at disse analyser kan bidrage til at definere, i hvilke tilfælde der er særlig
risiko for at en apikal parodontitis kan udvikle sig til en alvorlig
odontogen

absces, og hvilke patienter der er i øget risiko for at blive indlagt med en
alvorlig odontogen abces.

Vi siger til lykke med bevillingen til Rasmus og vi glæder os til at høre
mere om det næste år.

På foreningens hjemmeside kan man se de artikler, der allerede er skrevet
med hjælp fra Endodontiforeningens forskningsbevilling.

Den Skandinaviske endodontiforening.
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Der har ikke været nogen aktivitet i den Skandinaviske Endodontiforening
i året der er gået. Årsmødet, der skulle have været afholdt i Bergen, er
flyttet til August 2024.

Den Europæiske Endodontiforening, ESE.

I den Europæiske Endodontiforening har man måtte aflyse
Traumekongressen der skulle have været afholdt i maj i Lissabon, og man
har skubbet kongressen der skulle have været afholdt i Helsinki i
september, til 2023. Kongressen i Budapest bliver afholdt som planlagt til
september, og vi vil gerne opfordre til at I deltager, hvis I har lyst til en
stor oplevelse.

Den europæiske endodontiforening har fået ny formand, John Whitworth
fra

Newcastle og foreningen har sat gang i en række gode initiativer.

Mette Reinholdt og jeg deltog i Generalforsamlingen i ESE i efteråret. Man
har i ESE udarbejdet en ny marketing og kommunikationsplan

fået en ny hjemmeside publiceret flere nye position statement papers om
bl.a. restaurering af den rodbehandlede tand, og om endodontisk
behandling af traumer i det permanente tandsæt, udarbejdet flere nye
patient videoer om bl.a. vital pulpa behandling og antibiotika. Vi oversatte
sidste år den første video- ”Rodbehandling- når den levende pulpa ikke
kan bevares”. Det er ikke vores indstryk at videoen bliver brugt i særlig
stort omfang, og derfor har vi ikke oversat flere af videoerne.

Økonomien i ESE er ret presset, man har ikke haft de samme indtægter på
at holde kongresser som man havde håbet, og der er et fald i antallet af
medlemmer i de nationale foreninger. Det betyder bl.a. at der ikke blev
uddelt forskningsmidler i 2021. For at få flere indtægter vil ESE forsøge at
få flere individuelle medlemmer, der søges private donationer, og prisen
for det Nationale medlemskab er blevet hævet. På generalforsamlingen
vedtog man arbejde med nye evidensbaserede kliniske retningslinjer og
det bliver der nu arbejdet meget intenst på. De kliniske retningslinjer, der
gælder i den Europæiske Endodontiforening, er fra 2006, og nu arbejder
man på en omfattende opgradering til S3 retningslinjer, som er det
højeste niveau af retningslinjer man kan udarbejde. De bygger både på
højeste evidens og på konsensus og det er den samme model, som den
europæiske parodontologiforening har brugt i de nye retningslinjer inden
for diagnostik og behandling af parodontitis.

Der er 4 arbejdsgrupper og 42 endodontister fra de forskellige europæiske

universiteter i arbejdsgruppen. Lise-Lotte Kirkevang er en af tovholderne i
projektet. Man er i gang med at gennemgå litteraturen, og snart kan vi i
International Endodontic Journal læse de første systematiske reviews som
skal være basis for retningslinjerne.

International Endodontic Journal
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Vi har i løbet af året brugt en del energi på at få en afklaring med Wiley
omkring vilkårene for vores abonnement på International Endodontic
Journal, så vi kunne komme med et forslag til Generalforsamlingen. Vi har
lavet en lille tilfredshedsundersøgelse blandt vores medlemmer og af dem
der har svaret er 40% meget glade for at modtage bladet. Samtidig har en
del af foreningens medlemmer, ca 20% allerede fra bedt sig at få bladet
med posten. Dersuden har vi måtte betale et større beløb i moms fordi
Skattestyrelsen i mellemtiden har pålagt fagtidsskrifter 25% moms.

Casper kommer til at gennemgå bestyrelsens overvejelser og forslag om
vores fremtidige abonnement om lidt, og det glæder vi os til at høre Jeres
mening om.

Den gode rodbehandling

Sidste år fortalte vi om at vi havde været i dialog med tandlæger fra
Styrelsen for Patientklager, der efterlyste kliniske retningslinjer indenfor
endodonti, som hjælp i deres arbejde med klagesagsbehandling.

Bestyrelsen har igennem året arbejdet videre med ”den gode
rodbehandling” og med hvad vi som faglig forening forstår ved god
praksis indenfor endodonti. Casper har på vegne af Endodontiforeningen
deltaget på en kursusdag for tandlægerne ansat i Styrelsen for
Patientklager hvor han gennemgik de krav man med rimelighed må stille
til en god rodbehandling i dag. Samme oplæg holdt Casper på tandfaglige
dage hvor temaet var ”Anerkendt faglig norm, hvor er niveauet i en
klagesag”.

Vi har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen om mulighederne for at
bidrage til udarbejdelsen af Nationale kliniske retningslinjer indenfor
endodonti. De har ikke haft mulighed for at opstarte nye nationale kliniske
retningslinjer, men hvis der igen bliver en formaliseret proces hvor det
igen bliver muligt at stille forslag til nye retningslinjer, er vi i dialog med
dem, og de har skrevet os op på deres liste over mulige projekter.

Stand på Tandfaglige dage sammen med de øvrige faglige selskaber.

Vi har sammen med de andre faglige selskaber haft en stand på
Tandfaglige dage, for at gøre de faglige foreninger mere synlige.

Invitation fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at bidrage med
målepunkter til deres tilsyn på tandområdet i 2023.

Man vil fokusere på områder, der udgør en fare for patientsikkerheden, og
har inviteret de faglige selskaber til at bidrage. Vi deltager i
arbejdsgruppen og har peget på 3 områder, hvor vi synes der kunne være
tale om fare for patientsikkerheden indenfor endodontien;
røntgendiagnostik, akutbehandling og antibiotika forbrug og aseptisk
arbejdsgang med brug af kofferdam. Det ser ud som om 2 af de emner vi
har peget på som risiko for patientsikkerheden, kommer med i det nye
målepunkts sæt.
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Ordination af antibiotika som et fagspecifikt målepunkt med krav om at
klinikken lever op til gældende retningslinjer, og brug af kofferdam som et
refleksionspunkt hvor styrelsen ikke har mulighed for at sanktionere men
at bidrage til opmærksomhed og læring.

Årsmødet 2023.

For at undgå en til meget nervepirrende efterår, med risiko for at skulle
aflyse Årsmødet for 3. gang, har vi i 2023 booket Hindsgavl den 3.-4. marts
2023. Fra 2024 er vi igen tilbage med Årsmødet i den 2. Weekend af
januar.

Tak til Andreas Riis.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til vores suppleant, Andreas Riis, der
desværre har valgt at stoppe i bestyrelsen. Det har været en stor
fornøjelse at være i bestyrelse med dig. Du har ydet en stor indsats, på
trods af at du egentlig kun har været suppleant. Vi håber at du får lyst til
at komme tilbage om nogle år.

Lotte Hein Sørensen

Formand
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