Referat af Generalforsamlingen
Dansk Endodontiforening
10.1.2020 på Hindsgavl
1.

Valg af ordstyrer/referent

Kristian Illeman/ Lotte Hein Sørensen
2.

Formandsberetning

Formanden Lars Bjørndal gennemgik formandsberetningen.
Formandsberetning
Historik og medlemstal
Dansk Endodontiforening ligger på et stabilt medlemstal omkring de 190
medlemmer.
2019
Vi har i år afholdt 4 bestyrelsesmøder og referaterne kan løbende ses og læses
på foreningens hjemmeside.
Antal tilmeldte til Årsmødet 2020 er 136.
Til orientering og opfølgning af sagen vedrørende skadeserstatning omkring den
knækkede rodﬁl m.m.
På sidste Årsmøde kom Henrik Nielsen, formand for Tandlægeforeningens
Praksisforsikringsudvalg og fortalte om reglerne for anmeldelse af knækkede
rodﬁle i forbindelse med rodbehandlinger.
Bestyrelsen nedsatte efterfølgende en gruppe bestående af Michael Lindtoft,
Merete Markvart og Lars Bjørndal som i årets løb har afholdt møder med Henrik
Nielsen samt Direktør for Praksisforsikringen Mette A. Heegaard. Det har, som
tidligere nævnt, været i Endodontiforeningens interesse primært ud fra faglige
logik at sidestille den ortograde- og den retrograde behandling af en knækket
ﬁl, når det kommer til udbetaling af erstatning.
I bilag 4 og 5 redegøres for hele forløbet.
Opdatering af foreningens vedtægter
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Bestyrelsen vil ved GE 2021 fremsætte forslag.
Diverse justeringer af Årsmødet
Af hensyn til udstillerne, gør vi fremover plads til max 12 udstillere.
Bestyrelsen har indført et fast og mere medlemsaktiverende indslag på
programmet. Medlemmer inviteres til at præsentere forskellige endodontiske
problemstillinger. Bestyrelsen har udarbejdet en skabelon, som anvendes til sin
præsentation. Punktet har debut på Årsmødet 2020.
Klagesagstema
Vedrørende vores klagesagstema omhandlende anonymiserede sager på
hjemmesiden, så er siden genopstået. Vi har nu fået adgang til nye sager fra
Tandskade ankenævnet, der er ankeinstans for Tandlægeforeningens
Tandskadeerstatning. Lotte Hein Sørensen, Casper Kruse og Lars Bjørndal har
stået for dette med hensyn til materielet herunder de faglige kommentarer, og
sagerne lægges op på hjemmesiden, med henblik på læring og eftertanke.
Position-statements´ og udvalgte artikler
Der er oprettet link til de nyere såkaldte ´POSITION STATEMENTS`
(holdningsskrivelser) udarbejdet af European Society of Endodontology (ESE),
hvor man kan ﬁnde synspunkter og konsensus holdninger til diagnostik
behandlinger m.m. Vi vil løbende opdaterer linket, hvor de relevante referencer
kan læses online! Andre oversigtsarbejder af potentiel interesse vil tillige blive
lagt op.
Forskningsstøtte fra DE
I år indkom der 2 ansøgninger der begge blev fundet støtteværdige.
Efterfølgende blev der af et uvildigt udvalgt beslutte at tildele hele beløbet til
følgende projekt: Lektor, Ph.d., Rubens Spin-Neto, Dept. of Dentistry and Oral
Health - AU, Project: “iRAD-free – Ionizing-radiation-free dentistry: MRI for
diagnosis in endodontics”
Status af forskningsstøtten
Det er 5 år siden at vi introducerede tiltaget omkring forskningsstøtte. Igennem
alle år er der indkommet støtteværdige ansøgninger, der alle efterfølgende har
leveret rapporter, dog med en enkelt undtagelse eftersom sidste års modtager
Luise Jungnickel har måtte stoppe sit virke grundet en tragisk ulykke, foreningen
udtrykker sin dybeste medfølelse for hændelsen. Bestyrelsen vil ved GE 2020
fremsætte forslag om fortsættelse af fondsordningen, som en permanent
løsning.
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European Society of Endodontology (ESE) general forsamling og forskningsmøde
2019
DE deltog i årets ESE general forsamling afholdt i Wien samtidig med den
Internationale ESE kongres afholdelse. På ESE´s hjemmeside/samt facebook er
det muligt at holde sig orienteret om sidste nyt i ESE og ﬁndeinformation om
kommende kongresser, https://www.facebook.com/EuSocEndo.
Kommende ordstyrende leder for ESE bliver John Whitworth. Tillige er der
kommet et nyt udvalg som skal forholde sig til effekt og resultater af den
endodontiske behandling, hvor Lise-Lotte Kirkevang er blevet ordstyrende.
Afslutningsvis takker undertegnede af efter 2 3-års-valgperioder, og
meget frugtbart samarbejde i hele bestyrelsen. Håber det bedste for DE.
På vegne af DE ønskes alle et forrygende kofferdam år 2020!
Lars Bjørndal

for et

07.01.2020

Formandsberetningen blev vedtaget med klapsalver.
3.

Fremlæggelse af regnskab/godkendelse af budget

Kassere Casper Kruse gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
4.

Indkomne forslag / afstemning om indkomne forslag

Forslag til tilføjelse/ændring i vedtægterne for Dansk Endodontiforening.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
”Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Æresmedlemskab
indebærer kontingentfrihed samt mulighed for deltagelse i ordinære
årsmøder med 50% rabat. Æresmedlemskabet er livslangt.”
Motivation:
Bestyrelsen udnævnte i 2011 to æresmedlemmer (Jens Knudsen og Preben
Hørsted Bindslev) og i referatet fra generalforsamlingen står der, at man
på den kommende generalforsamling vil fremlægge retningslinjer for
æresmedlemsskab. Dette er af uransagelige grunde aldrig sket, men
kontingentfrihed og mulighed for deltagelse i årsmødet til reduceret pris
har været praktiseret siden.
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Forslaget blev vedtaget.
Forslag til tilføjelse/ændring i vedtægterne vedrørende
Forskningsbevillingen.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
“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.
Alise Thorup og Ph.d. Anders Vilmann)
Af de godkendte ansøgninger udvælges den/de endelige modtager(e) af et
udvalg bestående af to medlemmer af foreningen, udpeget af bestyrelsen,
og et medlem fra bestyrelsen.”
Forslaget blev vedtaget

Forslag om reduceret pris for deltagelse i Årsmødet for unge tandlæger.
Forslagsstiller: Kirsten Just Mikkelsen
“25% rabat på Årskursus de første 5 år efter kandidateksamen”
Motivation:
De årlige møder har et højt fagligt niveau. Det lover godt for endodontien i
Danmark, også at så mange unge tandlæger deltager.For os modne og
veletablerede tandlæger er kursusudgiften ikke noget problem, men for
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unge nyetablerede tandlæger, måske endda ansatte hos en klinikejer, som
mener at Hindsgavl er i den dyre ende, kan den høje deltagerpris være en
hindring.Det regnskab som vores kasserer fremlægger hvert år, har vist en
øget formue i foreningen, foreningens formål er ikke at generere en
formue, men at øge kvaliteten af endodonti. Det kan vi gøre ved at
reducere deltagerafgiften med 25% i de første 5 år efter kandidateksamen.
Det vil øge antallet af unge medlemmer, antallet af deltagere ved
årsmødet og har vores unge kolleger først prøvet det høje faglige niveau
og Hindsgauls fortræﬀelige køkken, er jeg sikker på at de kan fastholdes.
Forslaget blev debatteret og der var modstand i forhold til det principielle i
nedsat deltagergebyr for så stor en gruppe tandlæger. Der var i salen
bekymring over en ordning der skulle løbe i 5 år. Kun et medlem stemte
for forslaget, som således ikke blev vedtaget.

5.

Valg til bestyrelsen.

Lars Bjørndal har været formand i 6 år og kunne ikke genvælges.
Mette Kjeldsen fra Århus blev valgt som nyt medlem.
Mette Reinholdt og Merete Markvart var på valg og var villige til genvalg, de
blev begge genvalgt
Suppleant Andreas Riis var på valg og var villig til genvalg. Andreas blev
genvalgt.
Alis Thorup og Anders Vilmann blev valgt til det udvalg, der foretager en faglig
vurdering af ansøgninger til forskningsbevillingen.
Anders Villman blev genvalgt som revisor.
6.

Klagesagstema på hjemmeside

Lars orienterede om at der nu ligge nye sager på hjemmesiden.
7.

Eventuelt

Kristian Illeman foreslog at foreningens medlemmer mødes i forbindelse med
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deltagelse i internationale møder. Bestyrelsen var meget positive over
forslaget og vil før Skanendo og ESE møderne arrangere at interesserede
mødes til en drink.
Marie Louise Wrisberg foreslog at vores abonnement på ESE tidsskrift kunne
være online fremover. Casper svarede at medlemmerne kunne vælge kun
at få bladet on line ved henvendelse til ham.
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling undersøge økonomien i at få
tidsskriftet on line og som trykt blad
Michael Lindtoft oplyste at hjemmesiden www. endolit.com samler
anbefalelsesværdige artikler.
Lars rettede en tak til afdelingstandlæge gennem mange år på Københavns
Tandlægeskole, Gitte Brun, der nu går på pension.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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