
 
Verksamhetsberättelse Svenska Endodontiföreningens styrelse 2016 

Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2016 sammanträtt 4 gånger. 3st telefonmöten och 

1 sammankomst. 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 2016. 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 2016 påbörjades arbetet med att planera årets Riksstämma med ett arbetsmöte påkallat av 

Svenska Tandläkarsällskapet. Vi kan i år presentera 11 st forskningsrapporter och 2 st föreläsningar. 

En utav föreläsningarna har planerats av en grupp från Malmö högskola där Lisbeth Dahlström 

tillfrågades som föredragshållare. Föreläsningen inkl workshop har titeln ”Det rör sig i rotkanalen – 

häng med i svängarna”. Till Workshopen har dentalföretag bjudits in för att visa och ge deltagare 

möjlighet att prova aktuella roterande instrument. 

Årets andra föreläsning vänder sig till ffa till Specialister i endodonti och har titeln ”Endodontisk 

diagnostik – Vad är apikal parodontit?” Anna Ljunggren (ST-oral patologi Malmö) och Fernando Mota 

del Almeida (Specialisttandläkare specialisttandvården Luleå) har engagerats av Specialistföreningen i 

endodonti. 

 Den 28/5 deltog ordföranden i ett informationsmöte påkallat av Socialstyrelsen med anledning av 

hur arbetet med ny målbeskrivning för specialistutbildning för tandläkare kommer att utformas. 14-

15/3 efterföljande Workshop där representanter för samtliga specialistföreningar deltog. Efter detta 

har huvudhandledare för ST-utbildning i endodonti i Sverige träffats vid 3 tillfällen för att arbeta med 

målbeskrivningen. Sekreterare vid dessa tillfällen och kontaktperson med SoS har varit ordföranden i 

Svenska endodontiföreningen.  

Vid ESE General Assembly 2016-10-08 i Amsterdam hade ingen i styrelsen möjlighet att delta. ESE 

2017 kommer att äga rum i Bryssel 14-16 september 2017. 

Skandinaviska endodontimötet, SkandEndo 25-27 augusti i Köpenhamn var ett välbesökt möte. Vid 

föreningsmötet beslutades att Sverige kommer att arrangera nästa möte år 2019. En arbetsgrupp 

formades på plats i Köpenhamn. Mötet kommer att vara i Stockholmstrakten. Arbetsgruppen består 

av Olle Henningson, Johan Ohlin, Michael Ahlquist, Malin Brundin, Luis Chávez de Paz. 

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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