Referat af generalforsamling i Dansk Pædodontisk Selskab
Torsdag den 12. juni 2014 på Radisson Blu, Odense
Dagsorden:
1)

Valg af dirigent:
Birthe Østergaard blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

2)

Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende efter sidste generalforsamling:
Sven Kreiborg, Formand
Jette Daugaard-Jensen, menigt medlem
Birthe Helweg-Mikkelsen, kasserer
Dorte Haubek, menigt medlem
Hanne Gaard, sekretær
Dansk Pædodontisk Selskab har i dag ca. 200 medlemmer.
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt to bestyrelsesmøder.
I november måned blev der afholdt to case aftener i henholdsvis Aarhus og København.
Arrangementerne fik god feedback. Vi gentager derfor denne ide til efteråret med endnu to
møder. Invitationerne til disse møder sendes ud efter sommerferien. Tovholdere på disse
møder er: Marie- Louise Milvang Nørgaard, Aarhus og Hanne Gaard, København
Fra den 5. juni 2014 til den 8. juni 2014 var der EAPD kongres i Sopot i Polen. Flere af
DPS´s medlemmer deltog.
Marie-Louise Milvang Nørgaard fik tildelt Dansk Pædodontisk Selskabs rejeselegat på
5000,- kr. og præsenterede på kongressen en poster ved en oral præsentation.
Dorte Haubek er counsiller i EAPD, valgt i 2010 for 6 år.
Igennem den sidste periode har det været en livlig debat omkring tandlægers brug af vågen
sedation. Denne debat er opstået i kølvandet på den vejledning, som Sundhedsstyrelsen
udsendte på området i juni 2013. Dansk Pædodontisk Selskab finder emnet yderest vigtigt.
Dansk Pædodontisk Selskab opfordrer til fortsat dialog med Sundhedsstyrelsen om dette
emne og opfordrer alle kommuner til at lave lokale handleplaner for området.
Sundhedsstyrelsen har nu indstillet til ministeriet, at Pædodonti bliver nyt odontologisk
speciale - og det eneste nye odontologiske speciale. Økonomien er stadig en udfordring, og vi
kommer til at væbne os med tålmodighed. Men det må alligevel anses for at være en yderst
positiv udvikling.

DKTE blev afsluttet i august 2013. En del af Selskabets medlemmer har undervist på
uddannelsen, som endnu engang har været fuldt besat.
I foråret 2015 planlægges en nordisk konference om udsatte børn i samarbejde med
DOFT. Konferencen er en opfølgning på konferencen afholdt i Oslo i 2009.
Arbejdsgruppen består af:
Dorte Haubek, Professor i Pædodonti, Århus Universitet
Birgitte Uldum, Københavns Kommune
Pernille Hess, DOFT repræsentant
Hanne Gaard, DPS repræsentant
3)

Aflæggelse af regnskab og meddelelse af decharge
Selskabet har en sund og god økonomi med fortsat mulighed for at tildele støtte til
deltagelse i EAPD-kongresser.
Regnskabet blev godkendt, og kassereren blev meddelt decharge

4)

Vedtagelse af budget og kontingentsatser for aktive og passive medlemmer for det
kommende år
Budgettet blev vedtaget. Kontingent uændret kr. 350,- og ½ pris for seniormedlemmer.

5)

Valg til bestyrelsen
Valgperioden for Dorte Haubek, Jette Daugaard-Jensen og Hanne Gaard udløber.
Bestyrelsen foreslog genvalg af alle tre bestyrelsesmedlemmer. Alle tre blev
genvalgt.

6)

Valg af to kritiske revisorer
Agnethe Quist og Solveig Pedersen blev valgt.

7) Dorte rapporterede fra councillor-mødet ved EAPD-mødet i Sopot, Polen:
Ang. tidsskriftet European Archives of Paediatric Dentistry, så er Springer nu blevet
tidsskriftets publisher, og der arbejdes på, at tidsskriftet skal få en højere impakt faktor (lige nu
IF=0.45). Men da afslag bevirker, at man derefter først kan søge 6 år senere, så er det blevet
besluttet at vente lidt endnu med at søge om impakt faktor.
Tidsskriftets rejection rate er 73%.
Fremadrettet satses på færre case reports og flere systematic reviews.

Der er derudover et ønske om modtagelse af flere artikler fra europæiske lande.
For at have bladet hos Springer, skal EAPD have 500 medlemmer. Lige nu er tallet 480, så der
skal arbejdes for at få flere medlemmer
EAPD’s board vil arbejde for, at pædodonti godkendes som et EU speciale. Der skal være
mindst 11 lande i Europa med et anerkendt speciale i pædodonti for at EAPD kan gå videre med
sagen.
Dorte Haubek har lavet oplæg til bud, indleveret fra Danmark, med henblik på at få et interim
seminar til Danmark med titlen ’Conscious Sedation and Pain Control in Pediatric Dentistry’.
Emnet har international bevågenhed, og på opfordring fra EAPD blev buddet på interim
seminaret udviklet og afleveret. Imidlertid var der også et forslag om, at mødet skulle afholdes
af Nick Lygidakis med lokalisation på Kreta, og efter afstemning blev Kreta valgt til afholdelse
af interim seminaret i 2019.
Planen for kommende EAPD møder er derfor nu:
2015: Bruxelles (interim møde med emnet: Management of early caries lesions in the primary
and young permanent dentition).
2016: Beograd, Serbien (kongres)
2017: Torino, Italien (interim møde)
2018: Lugano, Schweiz (kongres)
2019: Kreta (interim møde)
Der er IAPD kongres i Glasgow, UK i 2015.
Der sporedes imidlertid ved EAPD-mødet en spirende stemning for en workshop blandt de
nordiske lande. Dorte Haubek vil i samspil med nordiske kolleger, med hvem ideen blev drøftet
under EAPD-mødet i Sopot i Polen, afsøge denne mulighed for mødeforum i NOF-regi
(nuværende præsident Anne Marie Lynge Pedersen, Danmark), og yderligere drøfte muligheden
for organiseringen af en nordisk konference om emnet ’Conscious Sedation and Pain Control in
Pediatric Dentistry’.

8) Eventuelt:
Det blev besluttet at al post til medlemmerne fremover udelukkende udsendes pr. e-mail. De
ganske få medlemmer, som ikke har oplyst e-mail, henvises til at orientere sig via hjemmesiden.
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