
Protokoll	styrelsemöte	

Cariologiföreningen	2012-03-15	

Närvarande: Pia, Peter,  Charlotte, Torgny 

1. Pia öppnade mötet 

2. Charlotte valdes till justeringsperson 

3. Dagordningen godkändes med tillägget ”remiss nya tandvårdstaxan”, förslag till SBU samt 

mat vid styrelsemöten som övriga frågor. 

4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

5. Riksstämman 2012.  

a. Pia gick igenom vad som hänt sedan senaste mötet. 

b. Symposiet  om ”material och metoder” inom Cariologi ligger som innan. 

Utgångspunkten är att låta 3 föredragshållare berätta om 3 olika aspekter och vårt 

plan är ca 25 minuter per person och sedan plats för några frågor: 

i. ART inom barntandvården (pedodontist från Göteborg) 

ii. Reparera kontra göra om fyllningar (NIOM Jon Dahl) 

iii. Operatörsberoende (Thomas Jacobsen) 

iv. Moderator – Jan van Dijken 

v. (sedan styrelsemötet har Jan och Thomas tackat ja så endast pedodontist 

återstår) 

c. Symposiet tillsammans med Samhällsodontologerna angående ”Världens bästa 

tandvård” är mer osäkert. Inget bestämt är planerat. Tanken är att det skall handla 

om populationsstrategier och innehålla frågor om etik och juridik där det finns 

osäkerheter. Namn som Gunilla Klingberg, Claes Reit, Hannu Hansen nämndes. Pia 

fortsätter att hålla kontakten med samhällsodontologerna. 

d. Lördagsaktiviteten ligger fast med cariologiska patientfall och mentometerknappar. 

Torgny skall skriva en kort sammanfattning av idén som skickas till skolorna vilket 

han skulle gjort men inte gjort. Hans Sandberg är vidtalad och tackat ja till att hålla i 

arrangemanget. 

e. Pia håller i forskarrapporterna (vilket nu också gått ut). 

f. Peter skall hålla i den traditionella lunchen men vi väntar med att bestämma plats 

och tid tills programmet ligger. 

g. Cariologipriset skall delas ut och Torgny tar reda på vem som skall ha det och ber 

dem skicka in resultatet. 

6. Utbildningsplan/Specialisttjänstgöring Cariologi. Pia var på ett möte på Arlanda och man 

enades i stort sett om det mesta utom vad man skall kalla personen och därmed 

utbildningen. Frågan skall tas upp på årsmötet. 

7. Vi gick igenom de olika specialuppgifterna som styrelsemedlemmarna har. 

a. Peter har igång diskussioner om kariesindex med olika personer varav Ulla M-S just 

nu är mest aktiv. Han skall också kontakta Peter C i Malmö då han sitter med i en 

central grupp som utformar T4s epidemiologirapporter. 



b. Charlotte/Kerstin håller på att upprätta en lista med aktuella rubriker för en 

diplomkurs i cariologi. Peter meddelade att det troligen blir Göteborg som skall 

arrangera nästa gång. Han skulle även efterhöra hur de varit upplagda förut. 

c. Torgny/Birgitta har inte arbetat med sommarskolan. 

d. Pia redogjorde för att hon tycker att vi som styrelse skall föreslå föreningen att vi 

lämnar EFCD. Alla var eniga med henne då det varit så lågt intresse. Tas upp på 

årsmötet. 

8. Årsmötet är den 21 augusti där vi fått ca 45 minuter. Vår ambition är att gå ut med kallelsen 

senast i slutet av maj. 

9. Ämneskonferensen 

a. Arbetsgruppen i Malmö inför årskonferensen har begärt en garanti på 20 000:- vilket 

vi i styrelsen beslöt vara ok. Vi vill dock se en budget innan så att vi vet vad som 

planerats. 

b.  Inbetalningarna går denna gång direkt in till föreningen som sedan får ta fakturor 

men som även skall meddela Malmö-gruppen vilka som är anmälda. 

c. Föreningen står för styrelsens kostnader 

10. Övriga frågor 

a. Pia har skickat in till SBU om förslag att det skall ske ett arbete om erosionsskador. 

b. Vi har via tandläkarförbundet fått handlingar om den nya tandvårdsförsäkringen som 

kommer att innebära en hel del förändringar.  

i. Specialisttaxan får riktpriser 

ii. Anpassning till nationella riktlinjer 

iii. Det 3:e steget finns med 

Vi skall svara till tandläkarförbundet som vidareför det. 

c. Maten vid mötena har hittills varit smörgåsar men Charlotte föreslog och vi andra 

biföll att vi kan pröva annat. Charlotte återkommer med överraskningar? 

11. Nästa styrelsemöte den 10 maj 16.45. 

 

 

Torgny Alstad    Justeras: Charlotte Simark Matsson 


