
 
 

 

 

 

 

Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2021 

 

Plats: Älvsjömässan, Lokal: K13 samt Digitalt möte via Zoom-länk:  

https://mau-se.zoom.us/j/69457687395 

Klicka på länken så kommer du automatiskt till mötet, man behöver inte 
ladda ner någon app eller program 

 

Tid: Fredagen 2021-11-19 kl. 15.00-16.00  

 

 

Föredragningslista 

1. Årsmötets öppnande  

2. Val av ordförande för årsmötet 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

4. Val av justeringspersoner (2 st) 

5. Fastställande av dagordning för mötet 

6. Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt 

9. Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under 
föregående verksamhetsår.  

10. Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Fastställande av årsavgift  

13. Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter 
för nästkommande verksamhetsår 

14. Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av 
styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår 

15. Val av valnämnd för nästkommande verksamhetsår 

16. Ordförande och/eller sekreterarens rapport om 
hittillsvarande verksamhet under pågående verksamhetsår  

17. Föreliggande frågor: 

- Förslag från styrelsen om stadgeändringar §16 och §17 
enligt bifogat dokument (Bilaga 1) 

https://mau-se.zoom.us/j/69457687395


- Förslag från styrelsen om instiftan av Svenska 
endodontiföreningens årliga pris för bästa 
forskningsrapport enlig bifogat dokument (Bilaga 2) 

18.  

- Övriga ärenden 

 

Välkomna! 

 

Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen genom ordf Helena 
Fransson 



 

 

Verksamhetsberättelse  

Svenska Endodontiföreningens styrelse 2021 

 

 

Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2021 sammanträtt vid 
fem digitala möten då vi vid samtliga varit beslutsmässiga.  

 

Arbetet har i huvudsak behandlat föreningens mål samt programpunkter 
under Odontologisk riksstämma 2021. Medlemsregistret har uppdaterats 
kontinuerligt. Vi har genom den nya hemsidan kunnat hantera 
medlemsfrågor och via mail kunnat skicka ut nyheter och kallelser. En 
omvärldsbevakning har skett kontinuerligt under året. 

 

I januari 2021 påbörjades arbetet med att planera årets Odontologisk 
riksstämma (17-19 november) med ett arbetsmöte påkallat av Svenska 
Tandläkare- Sällskapet. Temat för årets Odontologisk riksstämma är 
”Tillbaka till framtiden”. I år presenterar inte Svenska 
Endodontiföreningen några forskningsrapporter, detta beroende på att 
inte några anmälningar kommit in till föreningen. Många presumtiva 
rapportörer önskade inte att delta då rapporten skulle spelas in och 
lagras. På grund av pandemin är årets Riksstämma delvis digital och 
föreningen kommer att bidra med två programpunkter: 

• ”Endodonti - ett rent nöje” Digital föreläsning som arrangeras 
av: Svenska Endodontiföreningen. Medverkande: Malin Brundin. 

• ”Symptomgivande sprickor i tanden – endodonti möter 
protetik” arrangeras av: Svenska Endodontiföreningen 
Medverkande: Elerin Kärner Lindvall, Winnie Nguyen Thi, Tarek 
Lougui och Armineh Nilsson 

Utöver dessa punkter som arrangeras av Svenska endodontiföreningen, 
talar även medlemmarna Fredrik Frisk vid symposiet ”Från 
Fissurförsegling till överkappning”, Thomas Kvist under Etikdagen 
”Civilkurage och visselblåsning inom tandvården” och Malin Brundin vid 
symposiet ”Orala infektioner - hållbar utveckling eller tillbaka till 
framtiden?”. 

 

Den 25 maj anordnades en digital terapikonferens som var välbesökt. De 
fall som anmälts och som diskuterades rörde uteslutande externa 
cervikala rotresorptioner. Då det blev uppenbart att detta tillstånd var 
något som intresserade medlemmarna anordnades den 5:e oktober en 
medlemsaktivitet “Current know-how on External Cervical Resorption: 
from diagnosis to treatment planning”, en digital föreläsning av Athina 



Mavridou, University of Ghent, Belgien. Athina Mavridou är en av 
författarna till European Society of Endodontology (ESE) position 
statement: External Cervical Resorption. Zoomföreläsningen 
intresserade många och 85 personer loggade in för att lyssna. Ytterligare 
en digital terapikonferens är planerad till 26 oktober. 

 

Vid ESE General Assembly 18 oktober 2021 representeras föreningen 
av Helena Fransson och Maria Pigg. 

 

Föreningen blev under våren kontaktad av Nationella programområdet 
för Tandvård som har till uppgift att leda kunskapsstyrningen för 
tandvård i Sverige på uppdrag av SKR (https://kunskapsstyrningvard.se). 
Styrelsen har nominerat en medlem för att delta i arbetsgruppen som 
ska revidera konsensusrekommendationer för antibiotikaprofylax och 
antibiotikaanvändning. 

 

The Biennial Congress of the ESE är planerat till den 7-10 september 
2022 i Budapest, Ungern. Eventuellt blir det ett ESE-möte under 2023, 
men detta är ännu inte fastställt. SkandEndo är planerat att genomföras i 
Bergen, Norge i augusti 2024 med titeln ”Dental Emergencies and 
Beyond”. 

 

En förfrågan från medlem angående gemensamma riktlinjer vid sanering 
kom in till styrelsen. Styrelsen har föreslagit att handledargruppen för 
specialistutbildning inom endodonti skulle kunna ta upp en gemensam 
diskussion vid ett nationellt ST-seminarium.  

 

Handledargruppen har som avsikt att publicera en studieplan för ST-
utbildningen på föreningens hemsida.  

 

Socialstyrelsen har publicerat nya nationella riktlinjer; dessa ska 
diskuteras i styrelsen och eventuellt tas upp för diskussion vid en digital 
medlemsaktivitet – under planering. 

 

Under året har vi löpande behandlat uppkomna medlemsärenden och 
bevakat remisser förmedlade via Sveriges tandläkarförbund. Vi har även 
löpande behandlat frågor från ESE.  

 

Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen 2021-10-12 

 

 

 

Helena Fransson, ordf  Maria Pigg, vice ordf 

 

 

https://kunskapsstyrningvard.se/


 

 

Liisa Fredmark, sekr  Martin Lindberg, kassör 

 

 

 

Malin Brundin, ledamot 

 

 


