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Forord
Denne strategien er utarbeidet høsten 2017 som et styringsverktøy for en økt satsing
på forskning ved Tannhelse Rogalands regionale odontologiske kompetansesenter
(ROK-Tannhelse Rogaland). Det har vært viktig å kommunisere arbeidet med ny
strategi internt i organisasjonen, og både interne og eksterne aktører har bidratt med
innspill i prosessen. Utkast til strategien har vært presentert for ledergruppen i
Tannhelse Rogaland og for spesialisttannklinikken ved kompetansesenteret.
Strategien har også vært på høring internt før den ble fremlagt for styret i januar 2018.
Dette strategidokumentet kan også ses på som et svar til Helse- og
omsorgsdepartementets (HOD) på hvordan ROK-Tannhelse Rogaland vil bidra til
kunnskapsløft på oral helsefeltet. I september 2017 lanserte regjeringen forskningsog innovasjonsstrategien «Sammen om kunnskapsløft for oral helse» for
tannhelsefeltet for 2017-2027 som peker på flere utfordringer på fagfeltet oral helse,
både når det gjelder rekruttering og ekstern finansiering. HODs strategi beskriver også
hvilken rolle de regionale odontologiske kompetansesentrene (ROK) er tiltenkt i
fagutvikling og kvalitetsforbedring av tannhelsetjenesten.
HOD har også varslet at finansieringen av ROKene skal legges om til et resultat/konkurransebasert system som skal reflektere kvaliteten av forskningen drevet ved
de forskjellige kompetansesentrene. De tre forskningsindikatorer som skal legges til
grunn er publisering, avlagte doktorgrader og midler tildelt fra Norges forskningsråd.
Vår strategi inkluderer måltall for disse indikatorene som vil benyttes internt som mål
på forskningsaktivitet og -kvalitet. Strategien for ROK-Rog er ambisiøs, men skal være
realistisk tatt i betraktning potensialet i organisasjonen og regionen.
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Innledning
Kompetansesenteret til Tannhelse Rogaland er relativt sett en ny og liten forskningsinstitusjon. Vår visjon er å bli en ledende nasjonal aktør i fagutvikling og praksisnær
forskning på oral helse, både gjennom kliniske prosjekter og gjennom
folkehelseprosjekter. Dette skal vi oppnå ved å fokusere på høy kvalitet i all forskning
vi deltar i, og dermed være en attraktiv samarbeidspartner for universitet- og
høgskolesektoren (UH-sektoren) og aktører i offentlig sektor. Kompetansesenteret
har fordelen av å være et mellomledd mellom praksisfeltet og UH-sektoren. Dette skal
vi utnytte gjennom praksisnære prosjekter med høy brukermedvirkning og gjennom å
sikre implementering av ny kunnskap i praksis.
Det er opprettet seks regionale odontologiske kompetansesentre (ROK) i Norge, som
skal bidra til å sikre befolkningen tilgang til odontologiske spesialisttjenester i alle
regioner. Sentrene skal også bidra til generell kunnskapsutvikling, forskning,
fagutvikling og systematisk kvalitetsforbedring i den offentlige tannhelsetjenesten.
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) uttaler i forsknings- og
innovasjonsstrategien for tannhelsefeltet (2017-2027) «Sammen om kunnskapsløft
for oral helse» at Kompetansesentrene har en viktig rolle i praksisnær forskning, med
et særskilt ansvar for forskning rettet mot innbyggere med rettigheter til offentlig
finansierte tannhelsetjenester og personer med omfattende tannhelseproblemer.
Kompetansesenteret i Rogaland (ROK-Rog) vil bidra med praksisnær forskning
gjennom to satsingsområder. De to satsingsområdene har forskjellige målsettinger og
forutsetninger for resultatoppnåelse på de tre forskningsindikatorene publisering,
avlagte doktorgrader og midler tildelt fra Norges forskningsråd. Den første satsingen
er klinisk odontologisk forskning som skal sikre kunnskapsbasert praksis i
tannhelsetjenesten. Den andre satsingen er oral folkehelseforskning med fokus på å
forebygge oral sykdom og skade for utsatte grupper og befolkningen for øvrig. De to
satsingene vil presenteres separat, men vil begge jobbe mot en felles visjon om høy
kvalitet i all forskning.
Viktigheten av rekruttering av tannhelsepersonell til forskning er fremhevet i HODs
strategi for tannhelsefeltet. Kun 4 prosent av tannleger uteksaminert de siste årene
har stilling innenfor akademia ifølge HODs strategi, lavest andel av alle
helsetjenesteområdene. I perioden 2009-2013 ble det avlagt 73 doktorgrader
innenfor odontologi. Dette utgjør mindre enn 4 prosent av alle doktorgrader innenfor
fagområdet medisin og helsefag. Det er også kun et fåtall tannpleiere med doktorgrad
i Norge. Vi må ha derfor ha en offensiv og langsiktig rekrutteringsstrategi for å tiltrekke
oss og utvikle forskningstalenter innen de odontologiske fagene.
Forskningsaktiviteten ved Kompetansesenteret finansiere av statlige tilskuddsmidler
på bakgrunn av årlig søknad. Tilskuddsmidlene dekker lønnsutgifter, driftsutgifter
inkludert leie av lokaler og utgifter knyttet til det enkelte forskningsprosjektet. HOD
har vedtatt at kompetansesentrene vil bli målt på evnen til å oppnå
konkurranseutsatte forskningsmidler fra 2020. Vi vil søke eksterne forskningsmidler
for å øke forskningsaktiviteten ved ROK-Tannhelse Rogaland i årene fremover.
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Vi vil utnytte regionale fortrinn for å skape en spennende profil for vårt
kompetansesenter. Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet International
Research Institute of Stavanger (IRIS) har sterke fagmiljøer som muliggjør tverrfaglige
samarbeid, spesielt innen fag som helse, sosial, atferd og økonomi. I tillegg har
regionen lang erfaring og kompetanse på innovasjon. Universitetet i Stavanger
profilerer seg blant annet som et innovativt universitet, i tillegg gir klynger og
innovasjonsnettverk knyttet til helse og velferdsteknologi og smarte-byer muligheter
for samarbeid og utvikling av nye verktøy og løsninger for bedre oral helse.

Visjon og målsettinger
•

Vår hovedvisjon er å bli en ledende nasjonal aktør i fagutvikling og praksisnær
forskning på oral helse, både gjennom klinisk odontologisk forskning og
gjennom folkehelseprosjekter med oralt helseperspektiv.

•

Forskning og innovasjon skal være en naturlig integrert del av Tannhelse
Rogalands virke, både i spesialisttannklinikken ved kompetansesenteret og de
øvrige offentlige tannklinikkene.

•

ROK-Rog skal være en attraktiv samarbeidspartner i praksisnær forskning på
oral helse for forskningsinstitusjoner og offentlige aktører

•

ROK-Rog skal arbeide for at oral helse inngår som del av større
helseforskningsprosjekter knyttet til folkehelse, forebygging, utsatte grupper
og klinisk forskning der det er hensiktsmessig.

Måltall for ROK-Tannhelse Rogaland 2018-2022
Fordi vi i dag er en liten forskningsinstitusjon er resultatene forventet å variere en
del fra år til år. Vi har derfor valgt å lage måltall for perioden 2018-2022.
Måleparameter
2017
2018-2022
Rekruttering
Antall forskningsårsverk
2,85
30
Avlagte doktorgrader
0
4
Antall gjesteforskere
0
5
Publisering og formidling
Publiseringspoeng
3,0
15
Antall artikler som gir publiseringspoeng
5
20
Antall artikler i internasjonale journaler
3
10
Antall formidlingsbidrag
x
7
Finansiering
Uttelling i Norges forskningsråd (midler i mill. kr)
0,5
4
Ekstern finansiering – totalt (midler i mill. kr)*
0
4
*Totale eksterne midler inkluderer alle midler unntatt midler gitt som basisbevilgning av
Helsedirektoratet.
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Samarbeidspartnere
ROK-Tannhelse Rogaland skal være attraktiv samarbeidspartner for andre
forskningsinstitusjoner, for nettverk og sentre som arbeider for fag-, teknologi- og
tjenesteutvikling og for offentlige aktører som kommunale helse- og
omsorgstjenester. Slik skal vi sikre høy forskningskvalitet og relevante
problemstillinger. Gjennom gode samarbeidspartnere og utadrettet formidling skal vi
også gjøre forskningen vår kjent og øke bevisstheten om viktigheten av oralt
helseperspektiv inn i andre tverrfaglige prosjekter.

Praksisnær forskning
Forskningsavdelingen ved Kompetansesenteret skal legge til rette for praksisnære
prosjekter knyttet til Tannhelse Rogalands tannklinikker, men også for
forskningsprosjekter i samarbeid med privat tannhelsetjeneste og andre kommunale
aktører. Brukere og praksisnært personell skal inkluderes i prosjektgruppen for å
sikre relevante forskningsspørsmål og implementering av kunnskap i etterkant.

Tverrfaglig forskning
Vi skal bidra til å løse store samfunnsutfordringer med kunnskap og innovasjon med
et oralt helseperspektiv, knyttet til problemstillinger som helse, sosial inkludering og
endret demografi. Dårlig oral helse har svært negative implikasjoner, det kan være
svært smertefullt, hindre sosial fungering og tilstrekkelig ernæring og redusere
livskvaliteten til den enkelte. I tillegg er det knyttet stigmatisering og skam til dårlige
eller manglende tenner. Et oralt helseperspektiv vil derfor være viktig i mange
tverrfaglige prosjekter.

Ekstern finansiering
Ekstern finansiering skal bidra til å øke forskningsaktivitet ved kompetansesenteret,
men også sikre høy forskningskvalitet i prosjektene våre. Muligheter for ekstern
finansiering skal vurderes for alle større prosjekter ved Kompetansesenteret.
Konkurransen om midler fra Norges forskningsråd, EUs Horisont 2020 program og
Helse Vest er ofte svært hard. Vi har som mål både å delta som partnere med andre
samarbeidspartnere i større prosjekter, men også lede prosjekter der vi har
kompetansen til det. Vi vil også benytte oss av regionale finansieringsmuligheter som
for eksempel Regionalt forskningsfond Vestlandet.

Publisering og formidling
Kunnskapen vi genererer skal benyttes til å endre praksis og bidra til å drive
forskningsfronten på feltet. Dette skal vi oppnå ved å:
• Ha en implementeringsstrategi for alle prosjekter fra starten av
• Publisere forskningen vår i vitenskapelige journaler
• Være synlige offentligheten gjennom debatter og i politikkutforming

Rekruttering og kompetanse
Det er et viktig mål å inkludere alt tannhelsepersonell i forskningen på
kompetansesenteret, både tannleger, tannlegespesialister, tannpleiere og
tannhelsesekretærer. Dette skal styrke forskningskompetansen og -relevansen, men
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også bidra til kompetanseheving i hele organisasjonen. Tannhelsepersonell med
doktorgrad eller dobbeltkompetanse blir viktig for å sikre forskningskvaliteten i
prosjektene. Tannhelsepersonell skal rekrutteres til forskning gjennom tettere
samarbeid med universitetene som har odontologi, ved å tilby studentoppgaver og
forskningsprosjekter til kandidater spesialistløp eller i dobbelkompetanseløp.
Tannpleiere skal oppfordres til å ta mastergrad gjennom HODs tilskuddsordning. Vi
skal tiltrekke oss forskningstalenter ved å tilby et godt forskningsmiljø og ved å tilby
gode betingelser for forskning.
Videre skal vi bygge opp en forskningsbase med bred og variert kompetanse som kan
som kan bidra i tverrfaglige oral helseforskning, for eksempel innen psykologi,
sosialfag, helsefag, atferd, økonomi, IT og statistikk.
Det er en uttalt målsetting å ha kjønnsbalanse i forskningsavdelingen på
kompetansesenteret. I dag er 6 av 8 med ansettelsesforhold i forskningsavdelingen
kvinner (75%). Det er en sterk overvekt av kvinner i alle stillingskategorier i offentlig
tannhelse. For tannpleiere og tannhelsesekretær er tilnærmet 100% kvinner.

Innovasjon
Vi skal benytte velferdsteknologi og digitalisering til å utvikle innovative løsninger for
praksisfeltet som kan bidra til å bedre oral helse til spesifikke grupper eller
befolkningen som helhet. Vi vil utnytte regionens kompetanse og erfaring på
innovasjon, både ved universitetet og gjennom innovasjonsmiljø som Norwegian
smart Care Cluster (NSCC) og gjennom smartbysatsingen i Stavanger. Effekten av
verktøyene eller tiltakene skal dokumenteres gjennom forskning, og der det er mulig
skal det søkes om innovasjonsprosjekt til Norges forskningsråd eller regionale
forskningsfond.

Internasjonalisering
Vi skal være internasjonalt orientert i forskningen vår gjennom flere kanaler:
• internasjonale samarbeidspartnere skal sikre internasjonalt relevante
problemstillinger
• internasjonal publisering er et kvalitetsstempel som sikrer utbredelsen
av forskningen vår.
• tilstedeværelse og synlighet på internasjonale faglige arenaer som
viktige konferanser vil gi oss tilgang på ny og banebrytende forskning
på feltet.

Infrastruktur
HOD har annonsert at det skal opprettes en nasjonal nettverksgruppe for forskning
og innovasjon på oral helse. Nettverksgruppen skal medvirke til dialog og samarbeid
mellom aktørene på feltet, og bistå departementet i oppfølging av HODs strategi på
tannhelsefeltet. De regionale odontologiske kompetansesentrene har også fått i
oppgave å utrede en modell for samarbeid om forskningsadministrative tjenester.
ROK- Tannhelse Rogaland ønsker å delta aktivt i begge disse initiativene.
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Tematiske satsinger
Vi vil bidra til en bedre tannhelsetjeneste gjennom to tematiske satsinger: 1) klinisk
odontologisk forskning, og 2) oral folkehelseforskning. De to temaene har forskjellige
forutsetninger for rekruttering og ekstern finansiering, og har forskjellige målgrupper
for samarbeid.

Klinisk odontologisk forskning
Vi skal drive klinisk forskning og innovasjon som skal bidra både til bedre
pasientbehandling
og
til
kompetansehevning
i
tannhelsetjenesten.
Spesialisttannklinikken på kompetansesenteret har kompetanse og infrastruktur til å
utføre en rekke orale prosedyrer inkludert tannbehandling i narkose, og avanserte
kasus blir henvist hit fra hele regionen. Dette gir store muligheter til fagutvikling.
Tannhelse Rogaland har i tillegg 38 andre klinikker har ansvar for pasienter som enten
har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller etter Stortingets budsjettvedtak og
departementets retningslinjer fastsatt i rundskriv. Dette gir oss unike muligheter for
datainnsamling og design av store, solide forskningsprosjekter. Målet er at forskning
og innovasjon skal bli en integrert del av regionenes tannklinikker. Vi vil legge til rette
for dette ved å tilby administrativ forskningsstøtte i prosjekter, holde forskningskurs,
tilby interne forskingsmidler og integrere forskningsutdanning i klinikken. Praksisnær
forskning skal føre til kunnskapsbasert praksisendring og kompetanseheving for hele
regionen.
De viktigste samarbeidspartnerne innen klinisk forskning vil være nasjonale og
internasjonale universitet eller høyskoler med odontologi eller tannpleie, Nordisk
institutt for odontologiske materialer (NIOM), Nasjonalt kompetansesenter for oral
helse ved sjeldne diagnoser (TAKO-senteret) ved Lovisenberg diakonale sykehus,
Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG) ved Uni Research Helse,
universitetssykehus og andre regionale odontologiske kompetansesenter. Langsiktige
planer for rekruttering inkluderer å legge til rette for klinisk trening under veiledning
som del av spesialistutdanningen (modell er under utredning), gi støtte gjennom
utdanningsfond til tannhelsepersonell i forskerutdanning og tilby studentoppgaver for
tannhelsepersonell i forskerutdanning. Det er høy konkurranse om de
konkurranseutsatte midlene i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammene.
På kort sikt er vårt mål å delta med arbeidspakker i søknader sammen med andre
aktører om forskningsmidler. Målsettingen i løpet av strategiperioden er å være
modne til selv å lede slike prosjekter.

Oral folkehelseforskning
Den andre satsingen er oral folkehelseforskning med fokus på å forebygge oral
sykdom og skade for utsatte grupper og befolkningen for øvrig. Målet er å frembringe
kunnskap og tiltak som fører til helsefremmende atferd for enkeltindivider, bidrar til
systemendringer på institusjons- eller organisasjonsnivå eller bidrar til nye offentlige
retningslinjer. Vi vil produsere intervensjonsforskning og atferdsforskning med
spesielt fokus på eldre og særlig utsatte grupper.
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ROK-Tannhelse Rogaland må utnytte regionale fortrinn for å spisse forskningen og gi
kompetansesenteret et særpreg. På UiS og IRIS er det nasjonalt og internasjonalt
anerkjente miljø innen atferd og intervensjonsforskning, sosialt arbeid og kvalitet og
sikkerhet i helse og omsorgstjenesten. Regionen er også kjent for å være sterke på
innovasjon, både på universitetet, i klynger og i næringslivet. Vi vil utnytte triple-helix
samarbeidet i ARENA-klyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), som er en klynge
som fokuserer på innovasjon, forskning og næringsutvikling innen velferdsteknologi
spesielt knyttet til et aktivt sunt liv i alderdom. Samarbeid med kommunale helse- og
omsorgstjenester blir helt sentralt både for å sikre nødvendig brukerinvolvering, og
for å legge til rette for implementering fra starten av.
Denne type prosjekter er naturlig tverrfaglige med behov for kompetanse innen
sosiale fag, helse, statistikk og IT, og både kvalitativ- og kvantitativ forskning. Dette
gjør det mulig å rekruttere fra flere fagfelt, og vi vil samarbeide med internasjonalt
anerkjente miljøer på UiS om samfunnsvitenskapelige stipendiatstillinger innen våre
tema. Vi har også som mål å bygge bred veilederkompetanse på ROK-Rog på sikt. HOD
strategien etterlyser også flere tannpleiere med ph.d. Vi vil jobbe for å få til offentlig
sektor-ph.d., med mål om å rekruttere tannpleier i egen organisasjon. Vi vil også
rekruttere forskerstillinger for eksempel forsker II stillinger fra UiS, som skal bidra til å
sikre kvalitet i forskning og bidra til kompetanseheving.
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