
 
Verksamhetsberättelse Svenska Endodontiföreningens styrelse 2019 

Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2019 sammanträtt vid fyra telefonmöten och ett 

fysiskt möte då vi vid samtliga varit beslutsmässiga. 

Arbetet har i huvudsak behandlat föreningens mål, planering av årligt medlemsmöte, samt 

programpunkter under Odontologisk riksstämma 2019. Medlemsregistret har uppdaterats 

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

kallelser. En omvärldsbevakning har skett kontinuerligt under året. 

I januari 2019 påbörjades arbetet med att planera årets Odontologisk riksstämma (13-15 november) 

med ett arbetsmöte påkallat av Svenska Tandläkare- Sällskapet. Svenska Endodontiföreningen kan i 

år presentera sju forskningsrapporter, varav vi nominerat Thomas Kvist med medarbetare att tävla 

om bästa forskningsrapport. Rapportordförande är Peter Jonasson. 

Föreningen medverkar även i följande programpunkter: 

”Endodonti – en utmaning i kliniken, kan vi hjälpas åt?” arrangeras av: Svenska Endodontiföreningen 

Medverkande: 

Lisbeth Dahlström, Övertandläkare & odontologie doktor 

Charlotte Ulin, Klinikchef & övertandläkare 

  

”Långvarig smärta – en global samhällsbörda” arrangeras av: Svensk förening för Bettfysiologi i 

samarbete med Svenska Endodontiföreningen 

Harald Breivik, Professor emeritus 

Per Alstergren, Professor 

Maria Pigg, Docent 

  

Vid ESE General Assembly 2019-09-11 i Wien representerade Malin Brundin föreningen.   

Föreningen arrangerar även medlemsaktiviteter i samband med årets riksstämma i Stockholm: 

Guidad utställning på Fotografiska samt middag (15 november) 

Föreläsning ”Current Best Evidence for Endodontic Treatment Outcomes” Shimon Friedman, 

Professor Emeritus vid University of Toronto, Kanada (16 november). 

Det beslutades tidigare att den finska föreningen kommer att arrangera nästa SkandEndo-möte 27-

29 augusti 2020 i Helsingfors, arrangemanget tas nu över av norska föreningen eftersom det 

europeiska mötet förläggs i Helsingfors 2021: 

ESE Helsinki 8-11 September 2021 

Notera även WCDT 2020 https://wcdt2020.com/ samt forskningsmötet ESE Budapest 30-31 October 

2020.  

https://wcdt2020.com/


 
Under året har vi löpande behandlat uppkomna medlemsärenden och bevakat remisser förmedlade 

via Sveriges tandläkarförbund. Vi har även löpande behandlat frågor från ESE. 
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