Protokoll styrelsemö te
Cariologifö reningen 2012-01-18
Närvarande: Pia, Kerstin, Birgitta, Charlotte, Torgny
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Pia öppnade mötet
Charlotte valdes till justeringsperson
Dagordningen godkändes med tillägget ”remiss från tandläkarförbundet” som övrig fråga.
Föregående mötesprotokoll fanns inte tillgängligt. Tas upp nästa möte.
Riksstämman 2012.
a. Beslöt att som vanligt arragera forskningsrapporter
b. Beslöt att också arrangera ett symposium själva om ”material och metoder” inom
Cariologi. Utgångspunkten är att låta 3 föredragshållare berätta om 3 olika aspekter
och vårt förslag är:
i. ART inom barntandvården (pedodontist)
ii. Reparera kontra göra om fyllningar (NIOM)
iii. Operatörsberoende (Thomas Jacobsen)
iv. Moderator – Jan van Dijken
c. Vi beslöt också att försöka arrangera ett symposium tillsammans med
Samhällsodontologerna angående ”Världens bästa tandvård”. Pia tar kontakt med
dem för vidare diskussioner.
d. Som lördagsaktivitet beslöt vi föreslå ett publikevenemang med
mentometerknappar. Varje cariologiavdelning på de 4 högskolorna väljer ut en
patient med ett fall som passar väl för en diskussion. För att inte få allt för lika fall
ber vi dem om 2 fall var och sedan väljer vi vilka vi kan använda.De skall vara
lämpliga för att diskutera diagnostik-kausalbehandling-operativ behandling-prognos.
Som moderator föreslogs i första hand Hans Sandberg och i andra hand Dan Ericson.
Torgny skall skriva en kort sammanfattning av idén som skickas till skolorna.
e. Pia åker till Stockholm den 16 mars.
6. Utbildningsplan/Specialisttjänstgöring Cariologi. Anette Oliverby har tagit upp frågan då KI
gjort ett förslag som i stora drag ansluter till det som Malmö Tandvårdshögskola utarbetat.
Pia skall möta representanter från de andra skolorna den 28 februari för ett konsensusmöte.
Inför det skall vi andra styrelseledamöter läsa igenom dokumenten och komma med
eventuella kommentarer.
7. Internetodontologi. Mats Jontell och Anders Molander driver ett projekt där olika
behandlingar inom tandvården beskrivs. Cariologi finns inte med i någon större utsträckning
vilket vi alla tyckte att vi borde. Det skall baseras på de nationella riktlinjerna och vi beslöt att
be Peter dela upp de punkter som inte finns beskrivna idag och fördela dem mellan skolorna.
Det skall då ses som en del i det 3:e uppdraget (kontakt med samhället utanför
universiteten).
8. Vi gick igenom de olika specialuppgifterna som styrelsemedlemmarna har.

a. Pia redogjorde för den rapport Jan Ekstrand skickat in från EFCD. Vi diskuterade
frågan och det är tveksamt om det finns intresse tillräckligt för att stanna kvar inom
föreningen. Tas som vanligt upp på årsmötet.
b. Vad det gäller Torgny och Birgitta så har de inte arbetat vidare med frågan om
sommarskola.
c. Kerstin och Charlotte hade en lista med ämnen för en diplomkurs som diskuterades.
d. Peter var inte med så ingen redovisning av arbetet med kariesindex.
9. Vi har via tandläkarförbundet fått en remiss om nomenklatur inom telemedicin. Vi fann inget
av intresse för vår del och beslöt att inte besvara den.
10. Nästa styrelsemöte den 15 mars 16.30.

Torgny Alstad
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