Verksamhetsberättelse Svenska Endodontiföreningens styrelse 2017
Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2016 sammanträtt 4 gånger. 2 st telefonmöten och
2 sammankomster. 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 2017. 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 7 st forskningsrapporter och 1 st föreläsning.
Föreläsningen har planerats av en grupp från Karolinska Institutet där Luis Chavez de Paz tillsammans
med Gunnar Dahlén tillfrågades som föredragshållare. Föreläsningen har titeln Användning och
missbruk av antibiotika inom endodonti.
Ordföranden i föreningen har under året varit sammankallande i det arbete som har pågått vad gäller
den nya målbeskrivningen för ST-tandläkare. Huvudhandledare för ST-utbildning i endodonti i Sverige
har träffats vid 3 tillfällen för att arbeta med målbeskrivningen och därutöver mailkontakt. Den 18
september lämnade föreningen in sitt remissvar till Socialstyrelsen. Sekreterare och kontaktperson
mot SoS har varit ordföranden i Svenska endodontiföreningen.
Vid ESE General Assembly 2016-09-13 i Bryssel hade ingen i styrelsen möjlighet att delta. ESE 2019
kommer att äga rum i Wien, Österrike 12-14 september 2017.
Skandinaviska endodontimötet, SkandEndo 23-25 augusti 2018 i Stockholm är under planering.
Mötet kommer att hållas på Djurönäset; Djurhamn. Planeringsgruppen består av Olle Henningson,
Johan Ohlin, Michael Ahlquist, Malin Brundin, Luis Chávez de Paz och Nelly Romani Vestman.
Ordförande i Skandinaviska endodontiföreningen är Malin Brundin
Under året har vi löpande behandlat uppkomna medlemsärenden och synpunkter på diverse direktiv
från olika departement samt kontakt ärenden med ESE.
Svenska Endodontiföreningensstyrelse 2017-11-14
Charlotte Ulin Ordf

Olle Henningsson Sekreterare

Johan Ohlin Ledamot

Malin Brundin Vice Ordförande

Martin Lindberg Kassör

