
 

 

Verksamhetsberättelse  

Svenska Endodontiföreningens styrelse 2022 

 

Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2022 sammanträtt vid 
sex digitala möten och varit beslutsmässiga vid samtliga.  

 

Arbetet har i huvudsak behandlat föreningens mål och bestått i planering 
av aktiviteter vid Odontologisk Riksstämma, medlemsaktiviteter och  
-service samt samverkan med det omgivande samhället. 

 

Medlemsservice 

Medlemsregistret har uppdaterats kontinuerligt. En omvärldsbevakning 
har skett kontinuerligt under året. Hemsidan har utökats med bl a den 
nya utbildningsplanen för ST framtagen av handledargruppen, länkar till 
ESEs videokanal på YouTube med patientinformation, info om ESEs 
sökbara forskningsmedel, samt möjlighet för medlemmar att anmäla sitt 
intresse för styrelsearbete. Den nya hemsidan fungerar väl och har 
hållits uppdaterad.  

 

Medverkan Odontologisk Riksstämma 

I januari 2022 påbörjades arbetet med att planera årets Odontologisk 
riksstämma (16–18 november) med ett arbetsmöte påkallat av Svenska 
Tandläkare-Sällskapet. Temat för årets stämma är ”Att möta vår tid”. 
Efter pandemiåren hålls stämman 2022 nu åter som ett fysiskt event, 
och Svenska Endodontiföreningen bidrar till det vetenskapliga 
programmet med forskningsrapporter (efter ett tillfälligt uppehåll med 
dessa under 2021). I år inkom 7 rapporter inom anmälningsperioden. 
Utöver forskningsrapporterna anmodades varje ämnesförening att 
anordna en programpunkt, och Svenska Endodontiföreningen anordnar 
paneldiskussionen "Rotfyllning.nu – Utbildning för ett förändrat 
vårdpanorama". Medverkande: Malin Brundin, Jörgen Karlsson, Thomas 
Kvist, Karin Melander samt Maria Pigg (moderator). 

 

Utöver denna punkt som arrangeras av Svenska Endodontiföreningen, 
talar även medlemmen Peter Jonasson vid symposiet ”Akut smärta i 
munhålan och dess behandling – Ett interdisciplinärt synsätt" som 
arrangeras av Svenska Tandläkare-Sällskapet. 
 
Samverkan och representation 

Under våren 2022 bjöd Socialstyrelsen in Svenska Endodontiföreningen 
att delta i arbetet med att ta fram indikatorer och målnivåer för tandvård, 



kopplade till de nationella riktlinjerna. Till skillnad från behandlingsmål, 
som rör den enskilde patientens vård, handlar målnivåer om att ange hur 
stor andel i en sjukdomsgrupp som bör få en viss åtgärd eller 
behandling. Joséphine Brodén har deltagit i arbetet som föreningens 
representant. 

 

Svenska Endodontiföreningen har fått en förfrågan från Sveriges 
Tandläkarförbund om att bidra med quizfrågor för kunskapskontroll vid 
STFs planerade kunskapsportal som berör kontinuerlig efterutbildning.  
Detta skulle även innebära att föreningen åtar sig att regelbundet utöka 
frågebanken samt hålla tidigare frågor uppdaterade. Styrelsen ansåg sig 
inte ha möjlighet att medverka, dels p g a arbetets omfattning, och dels 
eftersom enbart kunskapskontroll utan samband med egentliga 
lärandemoment inte bedöms vara seriös efterutbildning. Flera andra 
ämnesföreningar har tackat nej av samma skäl.  

 

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

 

Vid ESE General Assembly 6 september 2022 representerades 
föreningen av Maria Pigg och Helena Fransson. 

 

Medlemsträffar 
Den 11 januari anordnades ett digitalt möte för diskussion av de nya 
nationella riktlinjerna, vilka var ute på remiss med svarstid 31/1. Vid 
mötet framkom en del bra synpunkter som underlag för Svenska 
Endodontiföreningens remissvar. Det fanns också en del frågor rörande 
riktlinjerna för behandling av djup karies, och vid nästa digitala 
medlemssammankomst den 29 mars medverkade kariolog Anders 
Hedenbjörk Lager med en kort föreläsning. Därefter hölls en 
terapikonferens. Båda medlemssammankomsterna under våren var 
välbesökta. Under hösten anordnades inga medlemsträffar p g a ESE-
mötet i Budapest där många medlemmar deltog.  

 

I samband med Riksstämman anordnas en medlemsmiddag på 
restaurang Sjömagasinet, Göteborg. I skrivande stund har 31 
medlemmar anmält sig till denna middag, som eventuellt sker i 
samverkan med någon sponsor från industrin. 

 

Övriga aktiviteter 

The Biennial Congress of the ESE ägde rum den 7–10 september 2022 i 
Budapest, Ungern. Vid kongressen var medlemmen Emma Wigsten 
inbjuden som talare, och flera medlemmar höll forskningsrapporter.  

Nästa ESE-kongress äger rum redan 6–9 september 2023 i Helsingfors, 
Finland. På grund av detta har nästa SkandEndo-möte som planerades 



att genomföras i Bergen, Norge återigen skjutits upp och äger preliminärt 
rum i augusti 2024. 

 

Enligt uppdrag från Årsmötet 2021 har styrelsen tagit fram bedömnings- 
och kvalitetskriterier samt processbeskrivning för den nyinstiftade 
tävlingen "Svenska Endodontiföreningens årliga pris för bästa 
forskningsrapport" för presentatörer som är under utbildning oavsett 
nivå. Då arbetet med implementering inte hunnits med under 2022 
kommer tävlingen att äga rum första gången 2023. Annonsering och 
regler kommer att meddelas via hemsidan samt via epost till 
medlemmarna. 

 

Enligt önskemål från ST-handledargruppen har ett förslag på nytt forum 
för ST-handledare i endodonti knutet till Svenska Endodontiföreningen 
utarbetats. ST-handledargruppen tillkom i samband med att ny nationell 
utbildningsplan för ST skulle inrättas, och gruppens uppdrag var att 
bevaka och arbeta med de nya föreskrifterna samt utarbeta 
gemensamma riktlinjer för ST-utbildningen i endodonti. Detta arbete är 
sedan en tid avslutat och gruppen är i praktiken upplöst. Förslaget 
diskuteras på Årsmötet 2022. 
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