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Forord

Strategiplanen for Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør 2015-2021 ble vedtatt av
styret i mars 2016 og beskriver senterets mål, virkemidler samt våre satsingsområder i
perioden.
Strategiplanen er utarbeidet av forskningskoordinator i samarbeid med daglig leder og de
øvrige forskere ved senteret. Vi vil i planperioden arbeide aktivt for å nå våre målsetninger.
Dette vil bli gjort ved å opprettholde et nært og godt samarbeid med den private og den
offentlige tannhelsetjenesten i region Sør samt våre øvrige samarbeidspartnere.

Ewa Hovden
Forskningsleder

Jan Ingve Helvig
Daglig leder
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1. Innledning
Forskningsstrategien presentert her dekker hele fem-årsperioden (2015-2021) og baseres på
de gjeldende nasjonale tiltakene og tematiske satsningsområder. I utarbeidelsen av
forskningsstrategien har vi lagt spesielt vekt på de sentrale føringene gitt i NOU 2005:11 Det
offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Et godt tilbud til de som trenger det mest;
St.meld. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning; Framtidas
tannhelsetjenester; St.meld. 30 (2008-2009) Klima for forskning; St. meld. (2011-2015)
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015); St.meld. 7 (2014-2015); Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning 2015–2024 samt regjeringens satsinger på folkehelsearbeid
og likeverdige helse- og omsorgstjenester, pleie og omsorgstjenester (eldre), psykisk helse
og rus, kunnskapsbasert praksis og mer tverrfaglighet og samarbeid innen odontologisk
forskning.
Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien og dennes fokus
på forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015 -2018) med konkrete tiltak og mål om å
bygge kultur for samarbeid anses som verdifullt. TkS vil ta initiativ til tverrsektoriell og
tverretatlig samhandling og ønsker å være en arena for gode og målrettede
forskningsnettverk for implementering og kunnskapsformidling. En varslet forskningsstrategi
for odontologisk forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet vil også være styrende for
denne overordnede strategi.
Forskningsstrategien skal evalueres og om nødvendig revideres annethvert år.

2. Overordnet forskningsmål
Det overordnede målet er å drive med en regionalt forankret klinisk odontologisk forskning,
samt forskning med folkehelseperspektiv. Forskning ved TkS skal være resultatbevisst og
føre til økt kunnskap og kompetanse i den utøvende tannhelsetjenesten, samtidig som
tannhelsetilbudet i region Sør kvalitetssikres.
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3. Virkemidler
3.1 TkS skal være en pådriver til odontologisk forskning og via jevnlig dialog og faste

møtepunkter med ledelsen i den offentlige tannhelsetjenesten i region Sør
initiere prosjekter som involverer samtlige eierfylker og rekruttere fra
tannhelsetjenesten i regionen til nye forskningsprosjekter.
3.2 TkS skal støtte forskning i regionen ved å bistå med nødvendig

forskningsinfrastruktur som eksempelvis tilgang til faglitteratur, sikker lagring av
forskningsdata, kompetanse i forskningsetikk, søknadsskriving, prosjektdesign,
statistisk analyse etc.
3.3 TkS skal bidra til faglig utvikling av tannhelsepersonell og stimulere den regionale

forskningen gjennom relevante kurs og faglige møter av høy kvalitet samt
tilrettelegge for master- eller doktorgradsstudium for aktuelle kandidater.
3.4 TkS skal bidra til å styrke tverrfaglighet innen odontologisk forskning og annet

helsefaglig arbeid i regionen ved å være en relevant og attraktiv
samarbeidspartner med universiteter, andre kompetansesentre og helsefaglige
forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Tverrfaglige samarbeidsprosjekter
skal prioriteres.
3.5 TkS skal formidle egne forskningsresultater gjennom nasjonal og internasjonal

publisering og ved link gjennom webside og nyhetsbrev som sendes ut til
tannhelsetjenesten i region Sør.

4. Satsningsområder
På bakgrunn av føringer beskrevet i innledningen, mandatet som er gitt av Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD) og ressurser som finnes i region Sør skal
forskningsaktiviteten ved TkS fokuseres rundt fire satsningsområder, se figur 1.
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Figur 1: Fire satsingsområder for forskning ved TkS frem mot 2021

5. Organisering av forskning og forskningsprosjekter
All forskning tilknyttet TkS skal foregå i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter og
følge gjeldende etiske retningslinjer. Medisinsk forskning skal følge Helseforskningsloven og
skal meldes inn til REK (De regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk) og / eller til
datatilsynet. Daglig leder og forskningskoordinator ved TkS skal informeres og godkjenne
prosjekter før prosjektstart. Alle forskere tilknyttet TkS skal følge de interne rutiner for
datasikkerhet.
Hvert prosjekt skal ha en prosjektleder som skal sikre fremdrift og høy faglig kvalitet på
prosjektet. Prosjektleder skal ha de nødvendige forskningskvalifikasjoner og erfaringer.
Resultatene fra ethvert prosjekt skal formidles i form av systematisk rapportering og/eller
nasjonal eller internasjonal publikasjon.

6. Nettverksbygging
Nettverksbygging med ulike institusjoner og partnere skal fremmes i hele femårsperioden.
Samarbeidet med Universitetet i Oslo vil i tiden som kommer styrkes og videreutvikles
gjennom PhD utdanning av kompetansesenterets eksterne og egne kandidater og gjennom
felles forskningsprosjekter.
Kompetansesenteret skal fortsette det eksisterende samarbeidet med Senter for
omsorgsforskning region Sør, Statens Barnehus Kristiansand, Regionalt senter for vold og
posttraumatisk stress (RVST) og selvstendige akademiske ressurspersoner. Samtidig
opprette nytt forskningssamarbeid med andre odontologiske utdanningsinstitusjoner i
Norge (universiteter og høyskoler), de øvrige regionale odontologiske kompetansesentrene
(ROK’ene) samt ØNH og kjevekirurgisk divisjon ved Sørlandet Sykehus.
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7. Finansiering
TkS sin infrastruktur for forskning finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom
Helsedirektoratet. Prosjekter tilknyttet TkS vil kunne finansieres av Helsedirektoratet både
som rammetilskudd gjennom driftsmidler, men også ved å søke Helsedirektoratet sine
ordninger. Prosjekter kan også finansieres eksternt, for eksampel fra relevante offentlige
eller private forskningsfond.

8. Målsetting for forskningsaktiviteter frem mot 2021
8.1 Fullende etableringen av en forskningsseksjon med forskningskoordinator/leder,

flere forskere og en biostatistiker tilknyttet TkS.
8.2 Etablering av en solid og helhetlig infrastruktur for forskning ved utgangen av

strategiperioden.
8.3 Adskillig økning i forskningsaktivitet og resultatproduksjon i form av

publikasjoner fra nivået vi har per juni 2015.
8.4 Økning av antall formaliserte samarbeidspartnere og antall prosjekter med

ekstern finansiering

TkS har ambisjon om å innfri denne målsettingen innen perioden og mener at
forutsetningene ligger vel til rette for å klare det. Det vil samsvare med helsemyndighetenes
mål om forskningsaktiviteten ved de Regionale odontologiske kompetansesentre innen
2021.

