Referat af bestyrelsesmøde i
Dansk Endodontiforening
21 september i 2018 i Odense
I mødet deltog Lars, Casper, Mads, Merete, Lotte og suppleant Mette
1.

Valg af dirigent og referent. Casper og Lotte

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 12.4. Referatet er godkendt og lagt på
hjemmesiden.

3.

Meddelelser.
Lars deltager i den Europæiske Endodontiforenings researchermøde i oktober.
Man arbejder på at udgive position statement papers om behandling af den
vitale pulpa, CBCT scanning og rodbehandling af tænder med parodontitis.
Desuden arbejder man på en revideret udgave af ESE guidelines for
rodbehandling.
Lotte og Lars har deltaget i ScandEndo i Stockholm. Der var flere rigtig
spændende præsentationer og gode forslag til vores næste årsmøde
kunne være Josette Camilleri fra University of Birmingham der talte om MTA
og Bodil Lund fra University of Bergen der talte om infektionsbetingede
sygdomme som sundhedsvæsnets, og odontologiens store udfordring.
4. Status af indbetalinger, årsmødeafgift m.m
Vi har nu 178 medlemmer, og 50 er allerede tilmeldt årskurset. Desuden har
11 udstillere meldt sig og 5 virksomheder vil gerne holde workshop.
5. Status på Årsmødeprogrammet herunder sponsor og hands-on program.
Programmet er på plads, og vi afventer beskrivelser af de workshops firmaerne
gerne vil holde. Vi har plads til 4 workshops.
6. Status af hjemmesiden.
Siden fungerer fint.
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Kravet til password ændres efter årsmødet, så man selv kan vælge sit
password.
7. Spontane indlæg på årsmøder –principiel diskussion om eksempelvis fast pkt.
med åben mikrofon.
Vi overvejer i næste års program at gøre plads til indlæg fra medlemmerne i
form af gennemgang af patienttilfælde eller aktuelle faglige emner.
Vi vil i år invitere Henrik Nielsen, formand for Tandlægeforeningens
patientskade erstatning, til at gennemgå de forsikringsmæssige forhold
omkring fjernelse af knækkede rodfile. På baggrund af den debat, der har
været i Tandlægeladet, synes vi det vil være meget aktuelt og relevant at høre
hans vurdering. Vi har i programmet et fagligt indlæg af Andreas Riis om
knækkede rodfile.
8. Natriumhypoklorit skade skema.
Mette og Merete har arbejdet videre med et registreringsskema for
Natriumhypoklorit skylleskader og gennemgik oplæg til en vejledning i at
udfylde skemaet. Skemaet præsenteres på årskurset og lægges på
hjemmesiden. Formålet er at indsamle viden om skylleskade på en systematisk
måde.
9. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. ny klagesags gang.
Med opsigelsen af vores overenskomst, er også den overenskomst aftalte
klagesagsbehandling slut. Styrelsen for Patientsikkerhed overtager
klagesagsbehandlingen og i den forbindelse har Lars og Merete, på vegne af
fagområdet for Endodonti på Københavns Universitet, taget kontakt til
Styrelsen. De anbefaler en faglig vurdering af påklagede rodbehandlinger, som
følger den faglige standard der undervises i på Tandlægeskolerne, især med
hensyn til etablering af et aseptisk arbejdsfelt ved brug af kofferdam.
10.Forslag til dagsordenspunkter på Endodontiforeningens generalforsamling.
Bestyrelsen har ikke forslag.
11.Evt.
Forslag om revision af Tandlægeforeningens patient folder om rodbehandling.

Næste bestyrelsesmøde holdes i forbindelse med Årsmødet på Hindsgavl.

DANSK ENDODONTIFORENING

2

