Referat af bestyrelsesmøde i
Dansk Endodontiforening
23. august
i Odense

I mødet deltog Lars, Casper, Merete, Mette, Lotte og suppleant Andreas.
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Valg af dirigent / referent
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Meddelelser.
Forslag til Program for årsmødet 2020.
Natriumhypoklorit skadeskema.
Endodontiforeningens forskningsbevilling
Patient tilfælde på årsmødet. Form og indhold.
Den knækkede rodfil, status på forsikringsforhold
Vedtægts opdatering.
Guideline opdateringer
Evt.
Nyt møde

1.Valg af dirigent og referent. Lars og Lotte
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmødet den 4.4. er godkendt og ligger på hjemmesiden.
3.Meddelelser.
Lars orienterede om ESE Traumekursus. Invitationen lægges på hjemmesiden.
Lars orienterede om punkterne til ESE generalforsamling
Lars orienterede om ESE Position statement paper ”Management of deep caries
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and the exposed pulp” og om ESE ”Vital Pulp Treatment Awareness Campaign”.
Vi vil fremover lægge relevante oversigtsartikler og væsentlige konsensus
rapporter fra ESE på endodontiforeningens hjemmeside.
4. Forslag til Program 2020 Årsmødet.
Programmet blev gennemgået og passet til.
Vi vil i år have plads til max 12 udstillere, og vi vil sætte prisen for at udstille
lidt op. Workshops vil blive afholdt ved 6 deltagere, men vi går efter 4 hold af 68 deltagere. I invitationen præciseres betaling ved afbud fra udstillernes side.
Program og invitationer sendes ud den 1. oktober med beskrivelse af
workshops. Merete og Lotte inviterer udstillerne.
Mette står for musikken.
Vi vil i år annoncere programmet for årskurset på Hindsgavl i
Tandlægebladet.
5. Natriumhypoklorit skadeskema.
Vi har endnu ikke fået rapporteret skader. Underviserne på de 2 skoler vil gøre
opmærksom på skemaet, og vi vil igen gøre opmærksom på det på vores
hjemmeside.
6. Endodontiforeningens forskningsbevilling
Orientering om ansøgning til Dansk endodontiforenings forskningsbevilling vil
blive sendt ud til alle medlemmer.
Generalforsamlingen skal i år tage stilling til videreførelse af Dansk
Endodontiforeningens årlige forskningsbevilling.
Bestyrelsen vil til Generalforsamlingen stille forslag om at videreføre
forskningsbevillingen som nu, med et årligt beløb til uddeling på 20.000 kr, men
med mulighed for at Generalforsamlingen kan beslutte at øge beløbet fra år til
år. Lotte skriver forslag.
7. Patient tilfælde på årsmødet. Form og indhold.
Lars og Andreas laver en skabelon for hvordan medlemmernes præsentation af
egne patienttilfælde kan forløbe. Den sendes ud sammen med invitationen til
årsmødet
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8. Den knækkede rodfil, status på forsikringsforhold.
Efter flere møder med Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, er der
desværre ikke opnået forståelse for at sidestille den ortograde og den kirurgiske
behandling af den knækkede rodfil. Der er endnu ikke kommet en afklaring på
gældende procedure for hvordan man skal forholde sig i forbindelse
forsikringsanmeldelse. Medlemmerne orienteres så snart der er en præcisering
fra Tandskadeerstatningen.
9. Vedtægts opdatering.
Der er brug for at justere vores vedtægter i forhold til tidligere
Generalforsamlings beslutninger. Casper kommer med forslag til opdatering.
10. Guideline opdateringer.
Der arbejdes på nye guidelines.
11. Nyt møde
Næste møde er den 7. November kl 17 i København.
12. Evt.
Der var intet under punktet.
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