
     

Protokoll 
Årsmöte Svenska Endodontiföreningen 2022 
 
Plats: Lokal R2, Svenska mässan, Göteborg 
Tid: 2022-11-18, kl. 15.45. 
 
 
§1 Årsmötets öppnande 
Ordförande Maria Pigg hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§2 Val av ordförande för årsmötet 
Årsmötet beslutade att välja Maria Pigg till mötets ordförande. 
 
§3 Val av sekreterare för årsmötet 
Årsmötet beslutade att välja Helena Fransson till mötets sekreterare. 
 
§4 Val av justeringspersoner (2st) 
Årsmötet beslutade att välja Jenny Johannesson och Nelly Romani 
Vestman till justeringspersoner. 
 
§5 Fastställande av dagordning för mötet 
Årsmötet godkände dagordningen för mötet. 
 
§6 Frågan om Årsmötet är stadgeenligt utlyst 
Årsmötet beslutade att mötet var utlyst enligt stadgarna. 
 
§7 Fastställande av röstlängd 
Årsmötet fastställde röstlängden till 28 röstberättigade medlemmar som 
deltog fysiskt eller via ombud.  

 
§8 Frågan om Årsmötet är beslutsmässigt 
Med hänvisning till antalet röstberättigade medlemmar som 
representerades vid årsmötet, beslutades årsmötet vara beslutsmässigt. 



 

 
§9 Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet under 
föregående verksamhetsår 
§9.1 Aktiviteter under de sista månaderna 2021 
Ingen föreningsverksamhet att rapportera under delår 2 (2021-10-01 till 
2021-12-31). 
§9.2 Bokslut 2021 och föreningens tillgångar  
Bokslut för år 2021 visar en kontoförändring under året på minus 
26 039 kr. Största utgiften under delår 2 (2021-10-01 till 2021-12-31) 
bestod av kostnaden för föreningsmiddagen; 41 675 kr. Inkomsterna 
under delår 2 har kommit från medlemsavgifter, Sponsring från Directa i 
samband med föreningsmiddagen samt från det årliga aktivitetsbidraget 
från Svenska Tandläkare-Sällskapet.  
Utgående saldo på föreningens konto per 2021-12-31 var 321 977 kr. 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga 
den till handlingarna. 

 
§10 Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår  
Revisorerna Fernando Mota de Almeida och Amir Sayrafi har lämnat en 
skriftlig revisionsberättelse för delår 2 (2021-10-01 till 2021-12-31). 
Revisorernas bedömning var att föreningens räkenskaper skötts enligt 
god redovisningssed.  

 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2021 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för delår 2 av 
verksamhetsåret 2021. 
 
§12 Fastställande av årsavgift 
Årsmötet beslutade att årsavgiften på 200 kr/år hålls oförändrad för 
2023. 
 
§13 Val av ordförande och kassör samt övriga styrelseledamöter 
för nästkommande verksamhetsår 
Valberedning bestående av Maria Granevik Lindström föreslog: 

• omval av Maria Pigg som ordförande  
• nyval av Tobias Jobin som kassör då Martin Lindberg önskar 

avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot 



     

• omval Liisa Einola som styrelseledamot 
• omval Helena Fransson som styrelseledamot 
• nyval Emma Wigsten som styrelseledamot då Malin Brundin 

önskar avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot  
Årsmötet beslutade att välja personerna enligt valberedningens förslag 
ovan. 
 
§14 Val av två revisorer jämte en suppleant för granskning av 
styrelsens förvaltning under nästkommande verksamhetsår 
Valberedning bestående av Maria Granevik Lindström föreslog: 

• omval av Fernando Mota de Almeida som revisor 
• nyval Nelly Romani Vestman som revisor 
• nyval Anders Harnesk som revisorssuppleant 

Årsmötet beslutade att välja personerna enligt valberedningens förslag 
ovan. 
 
§15 Val av valnämnd för nästkommande verksamhetsår 

• omval Maria Granevik Lindström 
• nyval Amir Sayrafi 

Årsmötet beslutade att välja personer enligt ovan. 
 
§16 Ordförande och kassörs rapport om hittillsvarande verksamhet 
under pågående verksamhetsår 
Ordförande Maria Pigg berättade om arbetet under det pågående 
verksamhetsåret (se Bilaga 1).  
Styrelsen har arbetat med medlemsservice via hemsidan samt med 
programpunkterna till årets Riksstämma. Föreningen ansvarade för 
paneldiskussionen "Rotfyllning.nu – Utbildning för ett förändrat 
vårdpanorama". Föreningens medlemmar bidrog till ytterligare två 
programpunkter och på föreningens session med forskningsrapporter 
rapporterades åtta olika forskningsprojekt.  
Joséphine Brodén har som representant för föreningen under året 
deltagit i Socialstyrelsens arbete med att ta fram indikatorer och 
målnivåer för tandvård. 
Styrelsen har kallat till två digitala medlemsmöten; ett där de nya 
nationella riktlinjerna diskuterades och ett annat där kariolog Anders 



 

Hedenbjörk-Lager diskuterade riktlinjer om behandling av djup karies 
med efterföljande terapikonferens. 
I samband med Riksstämman anordnas en medlemsmiddag på 
restaurang Sjömagasinet, Göteborg. 
Styrelsen har tagit fram bedömnings- och kvalitetskriterier för "Svenska 
Endodontiföreningens årliga pris för bästa forskningsrapport", priset 
kommer att delas ut för första gången vid nästa Riksstämma. 
ESE General Assembly hölls 6 september oktober och föreningen 
representerades av Maria Pigg och Helena Fransson. 
ESE Biennial Congress 6–9 september 2023 kommer att hållas i 
Helsingfors, Finland.  
Nästa SkandEndo-möte är planerat att genomföras i Bergen, Norge i 
augusti 2024. 

 
Kassören rapporterade om ekonomin under delår 1 (2022-01-01 till 
2022-09-30).  
Föreningens ekonomi är god och visar plusresultat på 776 kr för 
perioden, utgående saldo per 2022-09-30 var 322 753 kr. 
Inkomsterna under delår 1 kom från medlemsavgifterna för år 2022. 61 
betalande medlemmar hittills i år, men påminnelsemail har gått ut till de 
som ej ännu har betalat.  
Största utgiften var avgiften som betalas till ESE för medlemskap för 
föreningens medlemmar. 
 
§17 Revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår 
Revisorerna Fernando Mota de Almeida och Amir Sayrafi har lämnat en 
skriftlig revisionsberättelse för delår 1 (2022-01-01 till 2022-09-30). 
Revisorernas bedömning var att föreningens räkenskaper skötts enligt 
god redovisningssed.  
 
§18 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2022 
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för delår 1 av 
verksamhetsåret 2022. 

 
§19 Föreliggande frågor 
§19.1 Förslag om nytt forum för ST-handledare. Malin Brundin 
redovisar hur handledarna arbetat tidigare. Det finns ett behov av en 
grupp som kan arbeta med frågor rörande ST-utbildning. Styrelsen 



     

presenterar ett förslag på en uppdragsbeskrivning för en sådan 
nationell arbetsgrupp.  
Årsmötet godkände förslaget och beslutade att styrelsen får i uppdrag 
att sätta samman en sådan arbetsgrupp. 

 
§20 Övriga ärenden 
§20.1 Riktlinjer för nischtandläkare. Elerin Kärner Lindvall lyfter frågan 
om att nischtandläkare kan ha olika omfattande utbildning. Diskussion. 
Styrelsen får i uppdrag att ta fram ett underlag/kartläggning för hur 
utbildningen för nischtandläkare ser ut i olika regioner. 
§20.2 Medlemsaktivitet via Zoom. Jenny Johannesson lyfter frågan om 
man kan tänka sig att ha fler medlemsaktiviteter liknande Zoom-
föreläsningen med Athina Mavridou som hon uppskattade. Diskussion; 
det är flera medlemmar som önskar detta. Ordförande uppmanar 
medlemmar att höra av sig till styrelsen med förslag på föreläsare eller 
ämnen så kan sådan medlemsaktivitet ordnas. 
§20.3 ESE-möte i Sverige/Danmark. Helena Fransson lyfter frågan om 
en ny arbetsgrupp, till exempel Helena Fransson och Maria Pigg, skulle 
kunna få i uppdrag att se om det finns förutsättningar för att 
tillsammans med Danmarks endodontiförening stå som värdar för en 
ESE-kongress någon gång i framtiden. Styrelsen får i uppdrag att 
tillsätta en sådan grupp. 

 
Vid pennan 
 
 
 
 
Helena Fransson, sekreterare 
 
 
Justerad av 
 
 
 
 
Jenny Johannesson   Nelly Romani Vestman   
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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,  

Bilaga 1 



     

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 ESEmötet 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 bedömningsoch 
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. 
 
 
Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen 2022-10-26 
 
 
 
 
Maria Pigg, ordf     Helena Fransson, vice ordf 
 
 
 
Liisa Fredmark, sekr    Martin Lindberg, kassör 
 
 
 
Malin Brundin, ledamot 
 
 
 
 


