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O
FRAMTIDENS MUNHÄLSA BÖRJAR NU!

NATIONELLT FORUM FÖR 
ODONTOLOGISK FORSKNING



Det finns fantastiska möjligheter till bra  
odontologisk forskning i Sverige. Vi är  
skickliga, men vi står också inför utmaningar.  
Därför arrangerar Svenska Tandläkare-Sällskapet  för första gången 
en konferens om forskning. Ambitionen är att kunna bidra till en 
fortsatt spännande utveckling inom vårt gemensamma forsknings-
område. 
Vi är glada över att så många personer med intresse och kompetens 
inom forskning vill medverka i programmet och som delegater. 
Tack för det arbete och engagemang som ni visar genom att vara 
ni deltar.   
Svenska Tandläkare-Sällskapet vill också rikta ett särskilt 
varmt tack till  Malmö Stad för generös gästfrihet. Vi ser nu 
fram mot två spännande och viktiga dagar i Malmö. 

varmt välkomna! 

för första gången 

är odontologisk forskning viktig? kan alla aktörer inom tandvården  
gemensamt samverka för att höja kvaliteten i svensk odontologisk 
forskning? 
Våra två huvudtalare, Professor John Gabbay och Professor Anne Tanner, berör några av forsk-
ningens utmaningar: Vad behöver vi förbättra inom klinisk forskning?  och Från grundforsk-
ning till klinisk behandlingsforskning. 
Konferensen är en mötesplats för etablerade forskare såväl som för forskarstuderande som just 
påbörjat sin forskargärning. Intresserade kliniker har möjlighet att inspireras för att medverka 
i framtida forskning. Politiker, myndigheter, forsknings�nansiärer, beställare, utförare, vårdgi-
vare, näringsliv – alla ges en möjlighet att ta del av hur svensk odontologisk forskning utvecklas 
– där målet är en forskning i världsklass för patientens bästa!

välkommen till en konferens om
Svensk odontologisk forskning!

Gunilla Klingberg
Ordförande 

Svenska Tandläkare-Sällskapet



key note speaker
Odontologia 
En fantastisk bok som har sin 
givna plats i bokhyllan hos  
alla med intresse för odonto- 
login och dess historia. 
Rikt illustrerad och full av spännande 
historia om den mest värdefulla äldre 
litteraturen inom odontologin, ägd  
av Svenska Tandläkare-Sällskapet och 
Karolinska Institutet, förvaltad av  
Hagströmer-biblioteket, inrymt i  
Haga Tingshus 

Odontologia ingår, som nummer 20, i  
Hagströmerbibliotekets skri�serie och 
är sammanställd av Ove Hagelin och 
Deborah Coltham för Svenska  
Tandläkare-Sällskapets räkning.

john gabbay
Emeritus Professor of Public Health at the University of 
Southampton. A�er qualifying in medicine in 1974 he worked 
at the University of Cambridge on the historical and social 
origins of medical knowledge. As a public health physician 
in the 1980s in Oxford and London, he developed an interest 
in the organisation and management of acute health services, 
especially the interface between medicine and management, 
and was involved in the development and evaluation of clini-
cal audit. From 1992 to 2004 he directed the Wessex Institute 
for Health R&D, and (1998-2004) the National Coordinating 
Centre for Health Technology Assessment. His main recent 
research has involved qualitative studies on how knowledge 
enters clinical practice and policy.

Anne Tanner
Anne CR Tanner BDS, PhD, University of London, UK. 
Tanner is a Senior Member of Sta� (Professor) at the Forsyth 
Institute and Associate Clinical Professor at Harvard School 
of Dental Medicine Boston, MA USA. She has over 100 publi-
cations in the microbiology of periodontal infections and 
dental caries. Taxonomy studies led to describing new Campy-
lobacter and Bacteroides species and Tannerella forsythia was 
named for her. Tanner was awarded Medicine hedersdoktor 
from University of Umeå Sweden in 2008, International prize 
from the Swedish Dental Society in 2009 and Doctor of Scien-
ce from Connecticut, USA in 2015. 

Beställ boken direkt från oss!
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tider Live 1 och 2 Live 3 Live 4
09:00-10:00 registrering/ 

registration
kaffe/coffe

10:00-11:15 inlednings-symposium
opening symposium

11:20-12:15 huvudtalare 
Professor John Gabay
University of Southampton, UK 
research fit for  
practice? getting the 
bite right

12:15-13:30 lunch
13:30-14:45 vad ska man eg ha 

forskning till?  
Tre perspektiv (patienter, 
forskare, forskningsråd)
Why research?  
�ree di�erent perspectives 
(patients, researchers, research 
councils)

work Shop  
Hälsoekonomi och  
registerforskning
Health economy,  
and register based 
research

posters  
Presentations  from PhD 
students attending the 
National Clinical Re-
search Programme for 
PhD students in  
Odontology

14:45-15:15 kaffe
15:15-17:00 forskningsfinansiering 

financing research  
Perspectives from di�erent 
stake holders �nancing dental 
research, and from faculties

work shop  
Grund,translatio-
nell-klinisk forskning
Basic translational – 
clinical research

posters

19:00- till 
sent

mottagning och middag på rådhuset, värdar malmö stad
dinner at the old city hall of malmö, courtesy city of malmö

huvudtalare 
research fit for practice? getting the bite right 
Keynote speaker professor John Gabbays forskning handlar om beslutsfattande och evidens. Han 
har också arbetat med kvalitativ metod. I Malmö kommer han att föreläsa om vad vi behöver 
förbättra i klinisk forskning.

vad ska man egentligen ha forskning till? Tre perspektiv  
Patienterna, samhället och professionerna har ett gemensamt intresse av forskning men tyvärr 
glömmer vi o�a att synliggöra detta. Forskning är viktig för att utveckla tandvården, att få fram 
bättre, säkrare och mer kostnadse�ektiva behandlingar. Föreläsarna kommer att belysa viktiga 
aspekter utifrån sina olika perspektiv.

workshop  
hälsoekonomi och registerforskning  
Vad är hälsoekonomi och varför är det viktigt? Om det nu är så viktigt – varför produceras så lite 
vetenskapliga rapporter om detta i tandvården? Hur kan vi förbättra det? Registerforskning är ett 
halvnytt område där odontologin bara börjat sin bana. Vilka möjligheter �nns det utifrån tillgäng-
liga register? Vad krävs för att utveckla register och registerforskning inom odontologin? Hur går 
det till, vilka tillstånd krävs och hur är tågordningen?

forskningsfinansiering  
Det blir ingen forskning utan �nansiering. Hur ser våra stora och mindre stora �nansiärer på 
odontologisk forskning. Glömmer man bort vikten av oral hälsa i bruset av andra viktiga aspekter 
inom vård och omsorg? Eller är det så att våra ansökningar måste bli bättre? Vad är det viktigaste 
området inom odontologin ur �nansiärernas synvinkel?

workshop 
grund, translationell och klinisk forskning
För ett par år sedan var translationell forskning det stora modeordet när man diskuterade forsk-
ning. Men vad betyder det egentligen och vad kännetecknar translationella forskningsmiljöer? 
Hur kan vi bli bättre på att samarbeta mellan olika forskningsinriktningar? Vad kännetecknar 
framgångsrik forskning där man går från grund till tillämpad/klinisk forskning?  

posters 
Doktorander från det nationella kliniska forskningsprogramet i odontologi presenterar.
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tider live 1 och 2 live 3 live 4
08:30-09:45 huvudtalare 

professor anne tanner,  
forsyth, usa

09:45-10:15 kaffe
10:15-12:00 tandvården i samhället 

dental care in the  
community 
(from the perspective of  
society)

fantastic four
Presentations from four suc-
cessful professors from our 
four faculties/dental schools – 
not talking about their resear-
ch, but about what made them 
successful

posters

12:00-13:15 lunch
13:15-14:30 rekrytering av  

framtidens forskare 
recruiting researchers 
for the future

workshop 
Grant writing
work shop  
Health economy, and  
register based research

posters  

14:00-15:00 kaffe
15:00-16:15 avslutningssymposium

closing symposium –  
will be a debate or discussion – 
what did we achieve and where 
do we go from now….

huvudtalare
Professor Anne Tanner är tandläkare samt mikrobiolog och har forskat om såväl parodontala in-
fektioner som karies. Professor Tanner föreläser om forskning – från grundforskning till klinisk 
behandlingsforskning.

tandvården i samhället 
Vad betyder tandvård och tandhälsa i samhället? Ur ett befolkningsperspektiv – eller de olika per-
spektiv som kan �nnas för olika grupper? Exempel på grupper är våra äldre, våra unga och personer 
med särskilda behov. Vad är viktigt för samhället när det gäller tandvården och vilken forsknings 
behövs för att svara upp mot detta? Och hur kan tandvården i samhället vara med och bidra – bidra 
till att vi får fram ny och bättre kunskap? Vilka kunskapsstöd behöver tandvården? Och varför?

fantastic four 
Fyra kända forskare och personligheter berättar om varför deras forskning blivit framgångsrik. Vad 
�ck dem att börja forska? Fanns det något i miljöer, hos handledare eller annat som bidrog? Vad 
har varit drivkra�erna för dem? Vilka utmaningar för framtiden ser man? Finns det några moln på 
himlen – och i så fall vilka?

rekrytering av framtidens forskare 
Medelåldern är hög bland såväl forskare som lärare/utbildare vid våra lärosäten. Kravet på en tydlig 
forskningsförankring av grundutbildningarna blir allt mer uttalad. Men inte bara våra lärare inom 
utbildningen på grund- och avancerad nivå behöver forskningskunskap/kompetens. Det gäller i hög 
grad även medarbetare som rekryteras för vårdutveckling, på specialistenheter, vårdcentraler mm. 
Hur gör vi då för att attrahera nya personer till forskarbanan? Det �nns forskningsmiljöer som är bra 
på detta – vad gör de som vi kan lära av? Hur tänker lärosäten, stora tandvårds- och primärvårds- 
organisationer strategiskt kring detta?

workshop grant writing 
Vad behövs för att vara framgångsrik när man söker medel? Vad kan man söka anslag för och hos 
vilken �nansiär? Hur utformar jag bäst en ansökan när granskaren sannolikt inte är expert på mitt 
forskningsfält? Vad fäster sig granskare vid i en ansökan? Vilka fallgropar ska man undvika?  
Vad ska man tänka på vid redovisning av anslagen? Sessionen belyser ämnet både ur ett skrivar- och  
granskarperspektiv.
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tord berglundh
Professor på avdelningen för parodontologi, institutionen för odontologi, Sahl-
grenska akademin vid Göteborgs universitet. Biträdande redaktör för läroboken 
Clinical Periodontology and Implant Dentistry och för tidskri�erna Clinical Oral 
Implants Research och Journal of Clinical Periodontology. Medlem av Editorial 
board för Journal of Dental Research. Erhållit �ertal nationella och internationella 
utmärkelser. Producerat över 200 vetenskapliga publikationer inom tandimplantat, 
parodontologi, immunologi, genetik, vävnadsintegrering och regeneration. 

alfheiður astvaldsdóttir 
Tandläkarexamen 1997, Háskóli Íslands. Disputerad från Karolinska Institutet 
2010 och certi�erad i cariologi 2013. Arbetar som universitetsadjunkt/övertandlä-
kare på avdelningen för cariologi, Institutionen för odontologi, KI och som studi-
erektor för Nationella kliniska forkarskolan i Odontologi, KI. Aktuellt forsknings-
område: Applicering och utvärdering av instrument för kariesdiagnostik.

kjell bjerrehorn
Övertandläkare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen SLL.  
Ansvarig för allm./spec. tv. f bou, ST, FoU, ordf SOF och ordf ACT. 

natalija buza-vidas
Disputerat i stamcellsbiologi vid Stamcellscentrum, Lunds Universitet, 2007  ”Cy-
tokine regulation of hematopoietic stem cells and lymphopoiesis”. Fortsatt forsk-
ning inom hematopoetisk stamcellsbiologi. Postdoks vid Oxfords, Edinburghs och 
Köpenhamns universitet. Arbetar sedan 2014 som forskningshandläggare, Malmö 
högskola, med fokus på att ge stöd till forskare i extern forsknings�nansiering 
inklusive granskning av forskningsansökningar.

göran dahllöf
Professor vid Karolinska Institutet, institutionen för odontologi, avdelningen 
för barn- och ungdomstandvård. Forskning inriktad mot klinisk odontologisk 
behandlingsforskning. 

tomas davidsson
�omas Davidson är docent i utvärdering och hälsoekonomi vid Linköpings Uni-
versitet. Forskar inom applicerad hälsoekonomi, på senare år till stor del inriktat 
mot åtgärder inom odontologi. 

kaj fried
Leg Tandläkare 1978 sedan 2001 proferssor i neurovetensakp vid Karolinska 
Institutet. Är sedan lång tid verksam inom undervisning och forskning vid Ka-
rolinska Institutet. Hans forskning rör utveckling och funktion av känselnerver, 
framför allt inom det kraniofaciala området. Han har bl.a. under lång tid studerat 
molekylära mekanismer som förändrar nervers retbarhet e�er skador. Under se-
nare tid har hans fokus mer och mer legat på det perifera nervsystemets betydelse 
för dental och kraniofacial utvecklingsbiologi.

anders gustafsson
Dekan för forskarutbildning och professor i parodontologi vid Karolinska Insti-
tutet. Genomförde såväl sin grundutbildning till tandläkare som avlade doktors-
examen vid Karolinska Institutet. Hans forskning handlar i huvudsak om sam-
bandet mellan parodontit, tandlossning, och andra sjukdomar i kroppen, främst 
hjärtkärlsjukdom och diabetes. Han har publicerat över 70 vetenskapliga artiklar 
inom parodontologi och in�ammation. 
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ingegerd johansson
Professor i kariologi vid Umeå universitet. Hon har verkat som lärare i kariologi 
men har sin forskningsverksamhet som spänner över kariologi och nutritionsepi-
demiologi. Hon är PI för det internationella GLIDE konsortiet med fokus på ge-
ner-tänder och orala mikrobiomet. Hon har publicerat 245 vetenskapliga artiklar 
inom områdena karies och nutrition och har suttit i bedömningskommitter i både 
FORTES (tidigare FAS) och VR samt är VRs representant i styrelsen för Patenme-
delsfonden för Odotontologisk profylaxforskning. 

björn klinge
Dekanus vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Professor och över-
tandläkare i parodontologi vid fakulteten i Malmö och Karolinska Institutet. 
Programdirektor för Nationella kliniska forskarskolan i odontologi, KI. Tandlä-
karexamen vid dåvarande Tandläkarhögskolan i Malmö. Forskarutbildning delvis 
i USA, delvis i Malmö. Specialistutbildad i Malmö och på käkkirurgiska kliniken 
i Halmstad. 

maria larsson
Docent vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Leg. sjukgymnast. 
Hon arbetar som samordnande forsknings- och utvecklingschef för FoU primärvård 
i Västra Götalandsregionen, samt ordförande i det Lokala FoU-rådet för Göteborg 
och södra Bohuslän.
FoU primärvård, Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att nå en forskning 
och utveckling i världsklass med fokus på nyttiggörande för patienter och befolk-
ning. 

stefan lindgren
Professor vid Lunds Universitet och vice ordf i Svenska Läkaresällskapet. 

bengt-olof nilsson
Leg. tandläkare och professor i Fysiologi, Medicinska Fakulteten, Lund Universitet. 
Biträdande prefekt och ansvarig för forskarutbildning vid Institutionen för Experi-
mentell Medicinsk Vetenskap. Studerar bland annat signalvägar för vitamin D och 
östrogen i relation till dessa hormoners positiva hälsoe�ekter samt e�ekter av den 
humana antimikrobiella peptiden cathelicidin (LL-37) på värdcellers funktion och 
viabilitet med målsättning att utröna om hämning av cellviabilitet orsakad av LL-37 
kan driva vävnadsdestruktion vid in�ammatoriska sjukdomar såsom parodontit. 

pernilla lundberg
Examinerad som tandläkare vid Umeå Universitet 1990 och doktorerade år 2000 
med avhandling ”�e Neuropeptide VIP as regulator of bone cell functions”. E�er en 
post-doc vid Garvan Institute of Medical Research, Sydney, återvände hon till Umeå 
Universitet, blev specialist i parodontologi 2011 och är sedan 2007 lektor vid avdel-
ningen för Molekylär parodontologi. Hennes forskargrupp studerar mekanismer 
för vävnadsnedbrytning vid in�ammatoriska tillstånd med fokus på parodontit och 
periimplantit. 

barbro hjärpe
Tandläkare sedan 1978, med lång klinisk erfarenhet, chefskap och utbildningsfrå-
gor. Ansvarat för tandvårdsförsäkringsfrågor inom en folktandvårdsorganisation 
i drygt 10 år. Deltog i expertgruppen för genomförandet av tandvårdsstödet 2008 
och i arbetsgruppen som tog fram ersättningsregler och åtgärdslista för högkost-
nadsskyddet.  I dag föredragande för föreskri�sarbetet vid TLV, tandvårds- och 
läkemedelsverket, den myndighet som föreskriver och ansvarar för regelverket för 
högkostnadsskyddet inom det statliga tandvårdsstödet. 

stella jacobsson
Arbetar som forskningssekreterare på forskningsrådet Forte. Har tidigare arbetat 
som projektledare på SBU med vetenskapliga kunskapsluckor i hälso- och sjuk-
vården. Har bland annat lett ett projekt med att prioritera kunskapsluckor utifrån 
brukares perspektiv. Har en magisterexamen i molekylärbiologi och en doktors- 
examen i medicin. 
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bengt sjödin 
Tidigare tandvårdsdirektör i Örebro och har dessförinnan arbetat som lektor 
vid Malmöfakulteten, verksamhetschef vid Odontologiska institutionen KI och 
Tandläkarhögskolan Umeå. Arbetar idag som handledare vid specialistutbild-
ningen i Umeå och har studierektorsfunktion för den Nationella kliniska forskar-
skolan i odontologi 

kerstin tham
Professor i arbetsterapi Karolinska Institutet. Rektor för Malmö högskola.

mats ulfendahl
Professor experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Institutet, där han un-
der åtta år var föreståndare för Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning. 
Under åren 2010-2015 var han huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Veten-
skapsrådet och ansvarade där för bl.a. Sveriges arbete inom Joint Programming-ini-
tiativet kring antimikrobiell resistens samt att genomföra regeringens satsningar på 
klinisk forskning. Ulfendahl är medlem i den nationella styrgruppen för ALF-avta-
let samt ordförande för Svenska Läkaresällskapets delegation för forskning. 

mats trulsson
Professor och övertandläkare i oral protetik samt prefekt vid Institutionen för 
Odontologi, Karolinska Institutet. Tandläkarutbildning och forskarutbildning vid 
Umeå universitet. Specialistutbildning vid karolinska Institutet. Bedriver för närva-
rande klinisk och experimentell forskning med inriktning mot hjärnans reglering 
av tuggfunktionen samt hur protetisk terapi påverkar sensoriska och motoriska 
funktioner.

ulrikke voss
Postdoc at Lund University. Ulrikke has been involved with academic leadership 
since her PhD studies when she chaired the PhD student union at the faculty of 
Medicine. She is currently sitting in the Women In Great Sciences (WINGS) and 
Future Faculty steering committees, and is the chair of National Junior Faculty. NJF 
is an umbrella organisation representing young researchers at six of Sweden's strong 
research and education Institutions and Universities. �e mission is to facilitate the 
communication between young researchers and decision makers.

mats nilsson
Magister i Folkhälsovetenskap, PhD., Statistiker/Epidemiolog. Arbetar med kli-
nisk forskning på Futurum, Region Jönköpings Län. Undervisar och handleder 
doktorander och ST-läkare i statistik och epidemiologi. Sitter i ledningsgruppen 
för kvalitetsregistret PID-Care (primär immunbrist), forskar om PROM (patient 
reported outcome measures) och PREM (patient reported experienced measures) 
i samarbete med RCSO (Registercentrum Sydost i Linköping). Har under lång tid 
samarbetat med forskare inom odontologi i Umeå, Jönköping och Göteborg.

stig  nyman
Ordförande i Handikappförbunden. Tidigare landstingsråd, KD, i Stockholms 
läns landsting, SLL, i 19 år. Har bl.a. varit ordförande i Tandvårdsnämnden i SLL 
1992-1994. Ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd 2008-2014. Ordfö-
rande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i SLL 1999-2002, biträdande �nans- 
landstingsråd 2007-2010 med ansvar bl.a. för FoUU, ordförande i landstingets 
FoUU-beredning 2011-2014. 

bent petersen
Tandläkare och specialist i ortodonti. Tidigare klinikchef och tandvårdsdirektör 
i Bohuslandstinget. Sedan 2007 tandvårds- och utvecklingschef i Västra Göta-
landsregionen. Ordförande i Sveriges Folktandvårdsförening sedan 2013.
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middagsmottagning på malmö rådhus
Välkommen att på måndag kväll inta en gemensam middag på Malmö Rådhus, en byggnad 
med anor från 1546. I Rådhuset har allt från gycklare och taskspelare till stadens fyra socie-
teter huserat genom tiderna. Här har alla samhällsklasser möts och festat. Soaréer, konserter 
och gillen är förutom bröllop och kungliga högtidsdagar några av de tillställningar som gått 
av stapeln i salar som inspirerats av slottet Versaille. 

Malmö stad står som värd för denna härliga trerättersmiddag. Om väggar kunde tala, skulle 
här �nnas massor att berätta. Och på måndag kväll är det vår tur att få njuta av dess prakt 
och låta väggarna få nya historier att föra vidare!

sofia wallström 
Generaldirektör sedan 2013 på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Hon 
har även regeringens uppdrag att utreda hur ökad följsamhet till nationella kun-
skapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås. Har tidigare arbetat som länsråd 
på Länsstyrelsen i Västmanlands län, utrett prissättning, tillgänglighet och mark-
nadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Har lång erfarenhet 
av olika tjänster vid Finansdepartementet och Socialdepartementet då som ansva-
rig för tandvårdsreformen 2008 och omregleringen av apoteksmarknaden 2009. 

barbro westerholm
Barbro Westerholm är läkare, har bland annat varit adjungerad professor i lä-
kemedelsepidemiologi Karolinska institutet, generaldirektör Socialstyrelsen, 
medicinsk chef Apoteksbolaget AB, förbundsordförande för SPF Seniorerna samt 
ledamot av forskningsetiska kommittéer. Hon är nu riksdagsledamot för Libera-
lerna med ansvar för socialpolitiska frågor, är ledamot av Socialutskottet. 

ann wennerberg
Utexaminerad tandläkare vid Göteborgs Universitet 1979, doktorerade 1996 med 
en avhandling “On surface roughness and implant incorporation”, blev specialist 
i protetik 1997 och professor i oral protetik 2002, Göteborgs Universitet. Sedan 
2008 professor och avdelningsföreståndare vid avdelningen för oral protetik, 
odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Hennes forskning är inriktad mot 
implantat och biomaterial. Ann Wennerberg har publicerat över 240 vetenskapliga 
artiklar i internationell press. 

håkan westerblad
Professor i cellulär muskelfysiologi, KI. Forskningen fokuseras nu på mekanismer 
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