
 
 

 

Verksamhetsberättelse Svenska Endodontiföreningens styrelse 2015 

Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2015 sammanträtt 5 gånger. 3st telefonmöten och 

2 sammankomster. Vid samtliga av dessa har vi varit beslutsmässiga. Arbetet har i huvudsak 

behandlat föreningens mål, arbete med hemsida, planering av årligt medlemsmöte i samband med 

Riksstämman samt programpunkter under Riksstämman 2015. Medlemsregistret har uppdateras 

kontinuerligt. Vi har genom hemsidan kunnat hantera medlemsfrågor samt lägga ut nyheter och 

kallelser. En omvärldsbevakning har skett kontinuerligt under året. 

I januari 2015 påbörjades arbetet med att planera årets Riksstämma med ett arbetsmöte påkallat av 

Svenska Tandläkarsällskapet. Vi kan i år presentera 10 st forskningsrapporter och 1 st föreläsning. 

Årets föreläsning har planerats av en grupp från Göteborg där Fredrik Frisk tillfrågades som 

föredragshållare. Årets föreläsning har titeln ”Apikal parodontit och Hjärt- kärlsjukdom". 

Den 6/5 deltog ordföranden i en hearing påkallad av Socialstyrelsen med anledning av pågående 

arbete om specialistutbildning för tandläkare. Ämnen som diskuterades var framtida vårdbehov, 

specialistindelning och specialistens yrkesroll. Skriftligt yttrande från föreningen har lämntas till SoS 

angående dessa frågor. SoS har kallat till nytt möte den 28/1 2016. Detta möte kommer att behandla 

Målbeskrivningsarbete av tandläkarnas ST. 

20150916-18 ESE Biannualkongress Barcelona. Ordföranden deltog vid ESE General Assembly 2016-

09-15 i Barcelona som representant för Svenska Endodontiföreningen. ESE 2017 kommer att äga rum 

i Bryssel. Skandinaviska endodontimötet planeras i Köpenhamn 2016. 

Internetodontologi har kontaktat föreningen om möjlighet att organisera ett förändringsarbete vad 

gäller faktabladens upplägg och innehåll. Styrelsen har haft en en-dags workshop angående detta. 

Resulterade i en tänkt struktur för faktabladen och en uppdelning i ansvarsområden gjordes mellan 

styrelseledamöterna. Dock har detta inte resulterat i ngt resultat då arbetsbelastning blivit för stor 

för de inblandade. 

Under året har vi löpande behandlat uppkomna medlemsärenden och synpunkter på diverse direktiv 

från olika departement samt kontakt ärenden med ESE. 
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