Verksamhetsberättelse Svenska Endodontiföreningens styrelse 2020

Svenska Endodontiföreningens styrelse har under 2020 sammanträtt vid fyra digitala
möten då vi vid samtliga varit beslutsmässiga.
Arbetet har i huvudsak behandlat föreningens mål, planering av årligt medlemsmöte
som sedan ställdes in pga pandemin, samt programpunkten under Odontologisk
riksstämma 2020. Medlemsregistret har uppdaterats kontinuerligt. Vi har genom
hemsidan kunnat hantera medlemsfrågor och via mail kunnat skicka ut nyheter och
kallelser. En omvärldsbevakning har skett kontinuerligt under året.
Eftersom den hemsida föreningen har haft under många år inte stödjer nyare
funktioner har styrelsen arbetat med att ta fram en ny. Via ett utskick har
medlemmarna getts möjlighet att skicka in bilder och fotografier som skulle kunna
användas på den nya hemsidan. En uppdaterad loga har tagits fram.
I januari 2020 påbörjades arbetet med att planera årets Odontologisk riksstämma (1213 november) med ett arbetsmöte påkallat av Svenska Tandläkare- Sällskapet.
Svenska Endodontiföreningen kan i år presentera sex forskningsrapporter, varav vi
nominerat en att tävla om bästa forskningsrapport. Rapportordförande är Peggy
Näsman. På grund av pandemin är årets Riksstämma digital och programmet blev
mycket begränsat än vad som planerades initialt. Tävlingen om bästa
forskningsrapport ställdes in och Svenska Tandläkare- Sällskapet valde ut ett fåtal
programpunkter som görs tillgängliga för deltagarna. Glädjande valdes föreningens
förslag ut där vi förutom önskade bidra med kunskapsöverföring även ville passa på
och presentera relativt nya specialistkollegor och en nybliven doktor:
”Hållbar endodonti” arrangeras av: Svenska Endodontiföreningen
Medverkande:
Victoria Dawson, Malmö
Amir Sayrafi, Uppsala
Niklas Tibbelin, Lund
Vid ESE General Assembly 29-30 oktober 2020 representeras föreningen av Helena
Fransson och Maria Pigg.
Föreningen planerade även för en medlemsaktivitet som skulle ske i samband med
Odontologisk riksstämma i Göteborg: Kerstin Galler (University Hospital
Regensburg, Tyskland) och Hal Duncan (University of Dublin, Irland) hade båda
accepterat vår inbjudan att hålla ett program för oss på Konferenscentrum Wallenberg.
Medlemsaktiviteten ställdes in pga pandemin men både Kerstin Galler och Hal
Duncan har låtit meddela att vi gärna få återkomma med ny inbjudan.

Det beslutades tidigare att den finska föreningen skulle arrangera SkandEndo-möte
augusti 2020 i Helsingfors, arrangemanget togs över av norska föreningen eftersom
det europeiska mötet planeras till Helsingfors 8-11 september 2021. Norska
föreningens möte 2020 ställdes in på grund av pandemin och planeras istället att
genomföras i Bergen augusti 2022.
Sveriges studierektorer för tandläkarnas ST-utbildning har inhämtat synpunkter från
styrelsen rörande uppdraget som extern examinator med anledning av Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF FS
2017:77).
På förfrågan från RPO Tandvård Stockholm Gotland har styrelsen nominerat en
kliniskt verksam specialist i region Stockholm för att knytas till ett specialistråd knutet
till RPO Tandvård i Stockholm.

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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