
 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening 
27.10.2020 på Zoom 
 
I mødet deltog Casper, Merete, Mette, Mette, Lotte og suppleant Andreas. 
 
 
1. Valg af dirigent og referent. Merete og Lotte. 
 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25.9.2020.  

Referatet er godkendt. 
 
3. Meddelelser 

● Casper orienterede om status på vores henvendelse til Wiley om økonomien i at få 
International Endodontic Journal digitalt.  Vi afventer stadig på svar fra Wiley. Casper 
har rykket deres repræsentant flere gange over efteråret.   

● Mette orienterede om at vi har modtaget en ansøgning til Endodontiforeningens 
Forskningsbevilling, og at den faglige vurdering er sat i værk. 
 

4. Årsmødet 2021. 
● På baggrund af udviklingen af COVID-19, har Bestyrelsen besluttet at aflyse Årsmødet 

2021. Hindsgavl har meddelt os, at de ikke vil kunne afvikle arrangementet som vi 
ønsker det med de nye retningslinjer fra myndighederne.  

●  Kursusgiverne er orienteret og har givet tilsagn om, at de gerne vil deltage i årsmødet 
2022, så vi har allerede nu et rigtig godt program klar. 

● Udstillerne har fået besked om aflysningen og bestyrelsen drøftede vores henvendelse 
til medlemmerne. 

● Efterfølgende har Hindsgavl oplyst, at de nu lukker helt ned for deres virksomhed og 
først planlægger at åbne igen til marts. Dermed har vi ingen økonomiske forpligtelser i 
forhold til Årsmødet 2021. 

 
5. Generalforsamling 2021. 

● Bestyrelsen besluttede at udskyde Generalforsamlingen. Om muligt vil vi arrangere et 
dagsmøde i foråret med både et fagligt indhold og generalforsamling. 
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen blev gennemgået .  

● 6. Kliniske retningslinjer. 
Bestyrelsen planlagde en dag til at arbejde videre med, hvordan vi kan bidrage til 
kliniske retningslinjer for endodonti, og hvordan vi kan bidrage til bedre 
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overensstemmelse mellem  ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, som 
ligger til grund for vurderingen i klagesager, og de faglige anbefalinger. Merete og 
Lotte kommer med et oplæg til dagen. 
 

7. Ny video fra ESE ”Vital pulp therapy” 
Den nye video er en formidling af ESE`s Position Statement Paper; Management of 
deep caries and exposed pulp. Videoen kan bruges til undervisning af patienter. 
Vi overvejer en dansk oversættelse, når vi har fået medlemmernes respons på den 
første video om rodbehandling. 
  

8. Eventuelt. 
Lotte orienterede om korrespondancen med den tandlæge i Styrelsen for 
Patientklager, der har efterspurgt kliniske retningslinjer. 

 
Næste møde den 8.1.2021.  
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