Program forskningsmøte for ROKene 27.09-28.09.18
Dag 1: 11:00-17:00
11:00 Velkommen
11:10-11:55 Presentasjon av HODs Forskningsstrategi ved NN (45 min)
Lunsj 12:00-13:00
13:00 – 15:30 Den aldrende befolkning og helseutfordringer Chair: Ellen Berggren
o Hans Johan Breidablik, dr. med spesialist i øre-nese-halssykdommer, i
allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Fagdirektør i Helse Førde HF: «Eldrebølgen i
et samfunnsmedisinsk perspektiv» (45 min)
o Lene Hove, Førsteamanuensis, UiO «Oral helse hos Eldre i Norge» (40 min.)
o Pause 10 min
o «Presentasjon av GERONETT-nettverket» Vibeke Ansteinsson TkØ/Vibeke Bull ROKROG (15 min)
Gerodontologi prosjektpresentasjoner fra kompetansesentrene (2x 20 min)
o Marit Kolberg, ph.d., klinisk ernæringsfysiolog: «Munnhelse og ernæring hos
eldre. HUNT70+»
o Ewa Hovden, forsker TkØ: «Oral helse og tverrfaglig samarbeid sett fra
hjemmetjenestens perspektiv»
o Pause 10 min
15:40 - 17:00 Forskning ved kompetansesentrene (5x15 min) Chair: Nils Oscarsson
Presentasjon av utvalgte prosjekter fra kompetansesentrene
o Paul Sæle, kjeveortoped og stipendiat TkVest: «Oral Helse og livskvalitet blant
pasienter med leppe-kjeve-ganespalte» Pågående studie som omhandler
problemstilling rundt det å være født med en spalte og hvilken innvirkning dette vil
ha på den orale helsen og livskvaliteten.
o Linda Næss, rådgiver, tannhelse Rogaland «Oral helse for innsatte i fengsel»
o Torunn Børsting, stipendiat TkMN: «TRIP Tann. Effekter av mors vitamin-D nivå under
svangerskap og barns orale helse»

o Rasa Skudutyte-Rysstad, forsker TkØ: «Fluorpensling eller fissurforsegling?
Forebygging av karies okklusalt i første molar, en praksisnær intervensjonsstudie i
tannhelsetjenesten»
o Tiril Willumsen, forsker TkSør, professor UiO: «Tannhelse sett fra perspektivet til
mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten». Kvalitative
analyser basert på grounded theory fra 16 informanter fra 3 støttesentre mot incest

Felles middag 19:00
Dag 2: 09.00-12.00
09:00-10:30 HUNT- Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og pågående prosjekter hos
TKNN Chair: Astrid Feuerherm
o Hedda Høvik, forsker TKMN: HUNT4 Tannhelse
o Jørn Andre Jørgensen: Kodeverksprosjektet, Snomed CT
o N Oscarson, B Jönsson, Josefine Halbig, forskere på TkNN: «Pågående prosjekt TKNN
med fokus på de eldres munnhelse i Tromsø7 undersøkelsen»
o Pause 10 min
10:40 – 12:00 Forskningsadministrasjon Chair: Randi Sekkeseter
o Ewa Hovden forsker TKØ: Litteratursøk + Christin info (35 min)
o Nina Kristiansen, redaktør og daglig leder: Forskning.no – hvordan kan ROKene
formidle om sin forskning? (45 min)
Lunsj 12:00-13:00

Takk for nå og vel hjem

