Verksamhetsberättelse Svenska Endodontiföreningens styrelse 2018
Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2018 sammanträtt vid fyra telefonmöten, då vi vid
samtliga varit beslutsmässiga.
Arbetet har i huvudsak behandlat föreningens mål, planering av årligt medlemsmöte, samt
programpunkter under Odontologisk riksstämma 2018. Medlemsregistret har uppdaterats
kontinuerligt. Vi har genom hemsidan kunnat hantera medlemsfrågor samt lägga ut nyheter och
kallelser. En omvärldsbevakning har skett kontinuerligt.
I januari 2018 påbörjades arbetet med att planera årets Odontologisk riksstämma med ett
arbetsmöte påkallat av Svenska Tandläkare- Sällskapet där Martin Lindberg deltog. Svenska
Endodontiföreningen kan i år presentera åtta forskningsrapporter, varav vi nominerat Eva Wolf med
medarbetare att tävla om bästa forskningsrapport. Föreningen arrangerar även en programpunkt på
Riksstämman ”När tanden försvinner – etiologi, diagnostik och behandling av rotresorptioner” som vi
tror är ett ämne som intresserar både våra egna medlemmar, men även allmänpraktiker. För
programpunkten ansvarar:
Maria Pigg (sammankallande), universitetslektor/övertandläkare/docent, Avd för endodonti, Malmö
universitet
Julia Davies, professor, Avd för oral biologi, Malmö universitet
Nelly Romani Vestman, övertandläkare/PhD, Västerbottens läns landsting
Henrik Lund, universitetslektor/övertandläkare vid Avd. f. Oral och Maxillofacial radiologi,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Under året har vi efter att ha blivit kontaktade av Socialstyrelsen arbetat med de nya nationella
riktlinjerna för tandvård. Den 26 mars deltog ordföranden i en hearing på Socialstyrelsen. De nya
nationella riktlinjerna är tänkta att vara till för ledning och styrning och kommer att inkludera fler
grupper än de nuvarande nationella riktlinjerna, bland annat kommer barn- och ungdomstandvård
att ingå. Styrelsen fann det oroande att man initialt inte tänkt behålla och uppdatera de nuvarande
nationella riktlinjerna och påtalade detta skriftligen till Socialstyrelsen. Flera andra intressenter
visade sig också kritiska och Socialstyrelsen har nu tänkt om och planerar att behålla och uppdatera
de befintliga nationella riktlinjerna samt arbeta med de nya som är tänkt att vara till hjälp för ledning
och styrning. Styrelsen har varit i tät kontakt med projektledningen på Socialstyrelsen och har lämnat
in förslag på tillstånd- och åtgärdspar som vi bedömt är angelägna inom vår profession. Då vi inom
styrelsen har kontakter vid alla fakulteter utom Göteborg, och vi önskar en bred förankring, har dessa
förslag även kommunicerats med ämnesföreträdaren på Sahlgrenska institutionen, Thomas Kvist.
Vid ESE General Assembly 2018-10-25 i Amsterdam kommer ordförande samt medlem Maria Pigg att
representera föreningen. The 19th Biennial Congress of ESE kommer att äga rum i Wien 11-14
september 2019.
Skandinaviska endodontimötet, SkandEndo 25-27 augusti på Djurönäset blev ett välbesökt möte, ett
möte som arrangerades av större delarna av Svenska endodontiföreningens styrelse med Malin
Brundin som värd. Vid föreningsmötet beslutades att Finland kommer att arrangera nästa
SkandEndo-möte 27-29 augusti 2020 i Helsingfors (http://skandendo2020.fi/index.html).

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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