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Referat af bestyrelsesmøde i  
Dansk Endodontiforening  
10.januar 2019 
på Hindsgavl 
 
I mødet deltog Lars, Casper, Mads, Merete, Lotte og suppleant Mette 
 

1. Valg af dirigent/ referent 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Meddelelser (Alle) 
4. Sager aktuelt omkring Årsmødet 
5. Regnskab 
6.  Afrundende behandling af natriumhypoklorit skadeskema (Merete) 
7        Formandsberetning (se bilag) 
8        Generalforsamling (valg til suppleant)   
9        Kommende årsmøde (2020)  
10      Nyt møde 
11.      Evt. 
  
1. Valg af dirigent og referent. Lars og Lotte 

 
2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 21.9.2018. 
Referatet er godkendt og ligger allerede på hjemmesiden.  

 
3.Meddelelser.  
Lars fortalte om generalforsamling og forskningsmødet i ESE, den Europæiske 
Endodontiforening. Der vil komme et position statement i International Journal of 
Endodontic fra mødet, og alle præsentationer kan ses på ESE`s hjemmeside. I ESE 
arbejder man på en fælles specialist godkendelse i EU.  
Lars gennemgik derefter de mange positive ting der er sket inden for vores 
fagområde i år. 
Merete Markvart er blevet lektor i Endodonti på Københavns Universitet i 
København. Casper Kruse forsvarede sin PhD-afhandling, og Lise-Lotte Kirkevang 
sin Doktorafhandling fra Aarhus Universitet. Lise-Lotte Kirkevang og Lars Bjørndal 
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har sammen med John Whitworth færdiggjort 3 års arbejde med den 3. udgave af 
Textbook of Endodontology fra Wiley –Blackwell forlaget. 
 
4. Sager aktuelt omkring Årsmødet  
Der er 146 tilmeldt årsmødet, heraf 24 udstillere fra 15 firmaer. Det er rekord. 
Praktiske detaljer om årsmødet kom på plads. 

 
5. Regnskab 
Casper gennemgik regnskabet  
 
6. Afrundende behandling af natriumhypoklorit-skadeskema. 
Merete har lavet et flot arbejde med registreringsskema og vejledning og 
præsenter det på generalforsamlingen. Mads lægger det på hjemmesiden. Vi 
opretter en mail konto til formålet. 
 
7.Formandsberetning.  
Lars gennemgik årets gang og sin beretning. 
 
8.Generalforsamlingen. 
Da Mads stopper midt i valgperioden, går suppleanten Mette ind på hans plads og 
der er behov for en ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Andreas Riis. 
Det bliver muligt fremover at logge ind med selvvalgt adgangskode, skal nævnes 
under eventuelt på årets generalforsamling. 
 
9. Kommende årsmøde 2020  
Et af temaerne bliver bioaktiv cement samt regenerativ endodonti med 
foredragsholderne Josette Camilleri og Stephane Simon. 

Desuden vil vi prøve at få Bodil Lund  fra Bergen til at tale om Infections, current 

and future challanges in odontology, og Mette foreslog  Keena Patel som speaker.  

Vi vil samtidig arbejde på at lave en session eller et område hvor deltagere kan 

præsentere eller vise kasuistikker med tid til faglige drøftelser. 

 

10. Nyt møde.  
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næste møde bliver den 4.4.2019  

 

11.  Evt. 

Merete orienterede om det svar Københavns Universitet har fået på sin 

henvendelse til Styrelsen for Patientklager. Styrelsen for patientklager har svaret, 

at man i patientklagesagsbehandling læner sig op ad de faglige selskabers 

retningslinjer. 

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde med guidelines for god endodontisk 

praksis. 

Bestyrelsen vil i det kommende år se på behovet for justering af foreningens 

vedtægter, så disse kan fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen 2020 . 
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