
 

 
 

 
 

Referat   af   bestyrelsesmøde   i   
Dansk   Endodontiforening  
7.   november   i   København.  
 
 
I   mødet   deltog   Lars,   Casper,   Merete,   Mette,   Lotte   og   suppleant   Andreas.  
 
 
1.     Valg   af   dirigent   og   referent.  
2.     Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde.  
3.     Meddelelser.   
4.     Klagesagstema   på   hjemmesiden.   
5.     Status   på   forløbet   om   den   knækkede   rodfil.  
6.     Bestyrelsens   lovændringsforslag   vedrørende   Forskningsbevillingen.  
7.     Valg   til   bestyrelsen.   
8.     Status   på   Hindsgavl   mødet   2020.  
9.     Evt.  
10.   Nyt   møde.  
 
 
1. Valg   af   dirigent   og   referent.   Lars   og   Lotte.  

 
2. Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde.   Referatet   fra   23.   august   godkendt.  
 
3. Meddelelser.   
 
Lars   orienterede   om   en   medlemshenvendelse,   angående   formuleringen   i   en  
afgørelse   fra   Tandlægeforeningens   Tandskadeerstatning.   I   afgørelsen   har  
patienten   fået   tilkendt   erstatning   efter   fraktur   af   en   rodspiral   med  
formuleringen    “Den   erfarne   specialist   havde   i   forbindelse   med   rodbehandlingen  
sørget   for   at   have   overblik   over   samt   respekteret   tandens   anatomi   og   sørget  
for   ikke   at   føre   rodfilen   ud   gennem   rodspidsen.   Herved   havde   man   med  
overvejende   sandsynlighed   undgået,   at   rodfilen   var   knækket   med   behov   for   en  
kirurgisk   rodbehandling.”   
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Afgørelsen   sendes   til   tandlæge   og   patient,   og   bestyrelsen   er   enig   i   at   det   er   en  
uheldig   formulering   og   en   urimelig   kritik   af   tandlægen,   da   den   ”erfarne  
specialist”   er   et   juridisk   begreb   og   ikke   en   reel   person.   Der   er   således   ikke   tale  
om   en   kritik   af   tandlægen,   men   derimod   en   begrundelse   for,   hvorfor   patienten  
har   fået   tilkendt   en   erstatning   efter   Specialistreglen.   Formuleringen   er   derfor  
ikke   relevant   i   en   forsikringssag.   Lars   svarer   tandlægen   og   retter   henvendelse   til  
Tandlægeforeningens   Tandskadeerstatning.  
 
Lars   efterlyste   artikler   der   kan   lægges   på   hjemmesiden.   Det   kunne   være   en  
artikel   om   “Resilon“,   der   er   et   rodfyldningsmateriale,   der   har   vist   sig   ikke   at   leve  
op   til   gældende   krav   og   som   derfor   er   taget   af   markedet.   
 
Mette   orienterede   om   at   der   er   kommet   2   ansøgninger   til   Forskningsbevillingen,  
og   at   udvælgelsesprocessen   er   sat   i   gang.  
 
Casper   orienterede   om   at   vi   nu   har   174   medlemmer.  
 
4. Klagesagstema   på   hjemmesiden.  

 
Efter   at   Styrelsen   for   Patientsikkerhed   har   overtaget   Klagesagsbehandlingen   har  
vi   ikke   haft   adgang   til   anonymiserede   sager   vi   kunne   kommentere   og   lægge   på  
hjemmesiden.   Vi   har   nu   fået   adgang   til   sager   fra   Tandskade   ankenævnet,   der   er  
ankeinstans   for   Tandlægeforeningens   Tandskadeerstatning.   Lars   og   Casper  
kommer   med   faglige   kommentarer,   og   sagerne   lægges   på   hjemmesiden.  
 
5. Status   på   forløbet   om   den   knækkede   rodfil.  
 
Det   har   ikke   været   muligt   at   få   Tandlægeforeningens   Tandskadeerstatning   til   at  
acceptere   en   ligestilling   mellem   ortograd   og   retrograd   revision   i   forbindelse  
med   en   knækket   rodfil.   Notat   fra   mødet   med   Tandlægeforeningens  
Tandskadeerstatning   lægges   på   hjemmesiden.   Vi   sender   orientering   ud   til  
medlemmerne   med   anmeldelses   -og   forældelsesfrister.   
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6. Bestyrelsens   lovændringsforslag   vedrørende   Forskningsbevillingen.  

Bestyrelsen   foreslår   at   ordningen   gøres   permanent     og   at   vedtægterne   ændres  
til:  

Dansk   Endodontiforening   tilbyder   en   årlig   forskningsbevilling   på   30.000   til   støtte   til  
et   pilotprojekt/forskningsprojekt,   eller   til   indkøb   af   udstyr   til   forskning   inden   for  
endodonti.     Generalforsamlingen   kan   vedtage   at   forhøje   dette   beløb,   til   den  
kommende   uddeling  

Udvælgelse   af   modtagere:  

De   indkomne   ansøgninger   sendes   til   medlemmerne   af   bestyrelsen.  

I   første   omgang   foretages   en   faglig   vurdering   af   ansøgningerne.   Vurderingen  
foretages   af   et   udvalg   bestående   af   to   tandlæger,   gerne   med   forskningsmæssig  
baggrund,   valgt   af   generalforsamlingen,   samt   et   medlem   fra   bestyrelsen.   (Valgt   i  
2017   af   generalforsamlingen   er,   er   Ph.d.   Alice   Thorup   og   Ph.d.   Anders   Vilmann)  

Af   de   godkendte   ansøgninger   udvælges   den   endelige   modtager   af   et   udvalg  
bestående   af   to   medlemmer   af   foreningen,   udpeget   af   bestyrelsen,   og   et   medlem   fra  
bestyrelsen.  

 
7. Valg   til   bestyrelsen  
Lars   har   været   formand   i   6   år   og   kan   ikke   genvælges.   Mette   og   Merete   er   på  
valg   og   er   villige   til   genvalg.  
 
8. Status   på   Årsmødet   på   Hindsgavl   2020   

 
Vi   har   haft   flere   firmaer   der   ønskede   at   udstille   end   vi   har   haft   plads   til.  
Vi   har   foreløbig   60   tilmeldinger   til   Årsmødet   og   7   til   workshops.  
Vi   har   endnu   ikke   modtaget   behandlingscases   fra   medlemmer   til   præsentation  
på   mødet.   
Vi   annoncerer   for   Årsmødet   i   Tandlægebladet  ¶ 
 
 
9.     Evt.  
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Der   var   ikke   noget   til   dette   punkt.  
 
10.   Nyt   møde  
   Næste   møde   torsdag   den   9.   januar   kl   17   på   Hindsgavl.  
¶ 
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