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ODONTOLOGISKA FAKULTETEN: STRATEGIER OCH
PRIORITERINGAR 2018-2022
Rektor fattade den 21 november 2016 ett beslut om anvisningar till fakulteterna
inför universitetsbildandet (Dnr. Led 2016/570). Beslutet innebär att fakulteterna
ska ta fram ett förslag på strategiska prioriteringar, med utgångpunkt från Målbild
och målområden för Malmö universitet, samt ett förslag på en fakultetsgemensam
sökstrategi för externa forskningsmedel.
Inledning och bakgrund
Malmö universitet ska ta nästa steg i sin akademiska utveckling och skapa ett
universitet som bedriver långsiktig forskning och utbildning på hög internationell
nivå. I den strategiska planen anges fyra gemensamma målområden:
1. Uppnå balans mellan forskning och utbildning
2. Säkerställa att all utbildning håller hög kvalitet och är forskningsanknuten
3. Skapa sammanhållna och berikande akademiska miljöer som kännetecknas
av en kritisk massa där det bedrivs forskning på hög internationell nivå
4. Utveckla flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom ett
mindre antal tematiska fokusområden relaterade till samhällsutmaningar
Målområdena ska brytas ner i konkreta åtgärder och visa hur fakulteten kan bidra
och uppnå högskolans visioner och mål. Önskvärda förändringar under perioden
kommer att prioriteras utifrån angelägenhet och realiseras utifrån fakultetens
ekonomiska förutsättningar.
Strategierna tar sin utgångspunkt i en verksamhet som är fri från diskriminering och
alla former av trakasserier med ett samarbetsklimat som präglars av respekt och
omtanke i kollegial anda. I verksamhetsplanen är arbetet med likabehandling och
jämställdhetsintegrering prioriterade frågor.
Det strategiska arbetet utgår också ifrån en strävan efter att vara tillgängligt utifrån
olika aspekter, som genus, etnicitet, socioekonomiska förutsättningar och
funktionsnedsättning, för studenter, medarbetare och patienter. Fakulteten arbetar
för en hållbar hälsoutveckling i regionen utifrån ett proaktivt och preventivt
perspektiv.
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Fakultetens prioriteringar och strategier koncentreras i detta dokument till forskning
och utbildning. En stor del av fakultetens verksamhet utgörs därutöver av tandvård
och uppdragsutbildning men berörs inte närmare i detta dokument. Strategierna
redovisas per målområde som inleds med en nulägesbeskrivning följt av
målsättning och avslutningsvis hur fakulteten ska nå de uppsatta målen. Sist i
dokumentet listas en rad konkreta aktiviteter för hur målen kan uppfyllas. En
ekonomisk kalkyl för hur det utökade forskningsanslaget önskas disponeras för att
nå de strategiska målen finns på sidan 11.

1. Balans mellan forskning och utbildning
Nulägesbeskrivning
Odontologiska fakulteten omsatte 2016 totalt 230 128 tkr fördelat på GU 50 702
tkr, UU 19 479 tkr, FO 42 558 tkr och TV 117 389 tkr. Den inbördes relationen
mellan forskning och utbildning i verksamheten vad gäller intäkter är (2016)
utbildning, 54%, och forskning 46%. Inkluderas utbildningstandvården är
fördelningen utbildning, 75%, och forskning 25%. Forskningsintäkterna fördelas på
56% statsanslag och 44% extern finansierade. Den externa finansieringen av
forskningen har under den senaste femårsperioden ökat från 7 225 tkr (2012) till 17
542 tkr (2016) där de största finansiärerna är Region Skåne (7 149 tkr), Övriga
utländska finansiärer (2 831 tkr), Vetenskapsrådet (2 060 tkr) samt Vinnova (1 930
tkr).
Odontologiska fakultetens tandvårdsverksamhet omfattar såväl allmäntandvård vid
studerandekliniker, specialisttandvård inom samtliga åtta odontologiska
specialiteter samt allmäntandvård vid lärarkliniker. Tandvårdsverksamheten utgör
hälften av fakultetens omsättning och är en integrerad del av utbildnings- och
forskningsverksamheten.
Målsättning
 Att fortsatt stärka fakultetens position som ett ledande kunskapscenter,
nationellt och internationellt, för forskning och utbildning inom oral hälsa.
 Att verka för att öka andelen externa forskningsmedel.
Strategi för att nå målen
För att utveckla en kreativ forskningsmiljö måste forskarna beredas förbättrade
premisser för att bedriva forskning, både vad gäller tid och resurser. En hög kvalitet
i verksamheten är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig om externa
forskningsanslag. För att höja nivån på forskningsansökningarna vill fakulteten
prioritera att avsätta medel för att ge forskare tid för att skriva ansökningar.
Kvalitén i verksamheten stärks genom skapandet av relevanta fora där forskare kan
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mötas i syfte att diskutera forskningsfrågor, metoder och samverkan mellan
forskare. Starka befintliga forskningsmiljöer inom fakulteten måste kunna
prioriteras för en fortsatt gynnsam utveckling. Andra ämnesområden än odontologi,
eller miljöer som bedöms strategiskt viktiga, såväl nationellt som internationellt,
kan behöva ett riktat stöd för att t ex rekrytera forskare och för ett ökat
internationellt utbyte. För att fortsatt stimulera forskare och forskningsproduktionen
bör kvaliteten på publikationer i form av citerings- och impaktbedömningar,
forskningstid samt sökta och erhållna externa medel vara en tydlig del vid
lönesättning (uppnått resultat i verksamheten).
För att vara en attraktiv arbetsgivare prioriteras arbetet med att skapa tydliga
karriärvägar för disputerade forskare t ex forskarassistenttjänster och i detta beakta
jämställdhetsintegrering. Fakulteten vill prioritera en satsning som gör det möjligt
för forskare att ansöka om utökad forskningstid. Detta ska kopplas till för fakulteten
strategiskt viktiga områden, som adresserar samhällsutmaningar. En del utgörs av
den av rektor beslutade ökningen av professorers forskningstid. Vidare vill
fakulteten prioritera ett arbete med att formera strukturer för forskningsmiljöer
bland annat genom att etablera en fakultetsgemensam seminariestruktur med syfte
att bl a stärka metodologisk kompetens. Fakulteten vill också efter hörande av
ämnesansvariga och en uppdaterad kompetensförsörjningsplan möjliggöra riktade
rekryteringar av seniora forskare till fakulteten samt prioritera en satsning på
forskarassistenter och fakultetsdoktorander.
En särskild prioritering är att införliva ett jämställdhetsperspektiv i allt
beslutsfattande samt utveckla styrsystem och kärnverksamheten så att de motverkar
ojämställdhet och inte missgynnar någon på grund av kön eller andra
maktordningar. Det är också prioriterat att kontinuerlig genomlysa verksamhetens
rutiner och dokumentationsprocesser med en kritisk blick på existerande
ojämställdheter.
Den pågående organisationsutvecklingen ska bidra till att ytterligare förbättra
ämnesövergripande samarbete och kvalitet i undervisning, forskning och klinik
samt säkerställa ledarskap inom framtidens tandvård på allmän- och specialistnivå.

2. Forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet
Nulägesbeskrivning
Utbildningarna karaktäriseras av en utmaningsbaserad pedagogik i form av
problembaserad lärande. Den pedagogiska ansatsen för fakultetens tre
professionsutbildningar, tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningen, är
alla problembaserade, där studenterna använder processen som är grunden för
vetenskapligt baserad kunskap – hypotesformulering och hypotesprövning.
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Studenternas eget arbete stöds av föreläsningar/seminarier med erfarna forskare
som bedriver forskning. Parallell färdighetsträning säkrar god alignment mellan
teori och praktik och implementering av evidensbaserad kunskap i klinik. Genom
lärandeaktiviteter inom den vetenskapliga strimman och vid genomförande av
examensarbeten fördjupas och säkerställs forskningsanknytningen i utbildningarna.
Utbildningens innehåll och måluppfyllelse utvärderas kontinuerligt av såväl
studenter som utbildningsansvariga i en process med dialog, rapporter, analyser och
utbildningsinsatser för att säkra och utveckla kvaliteten i utbildningarna.
Curriculumkommittéer ser över alignment och måluppfyllnad i relation till
examensmålen samt vid behov föreslås kvalitetshöjande åtgärder. Nya
forskningsresultat inom odontologin implementeras i utbildningarna som en del i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Examensarbete på såväl grundnivå som avancerad nivå är viktigt för att öka
intresset för forskning och forskarutbildning. Utbildningarnas forskningsanknytning
avspeglar sig i den höga kvalitén på examensarbetena på kandidat/magister/masternivå där flera av arbetena också utförs inom ramen för befintliga forskningsprojekt
och regelbundet publiceras i refereegranskade vetenskapliga tidskrifter eller
presenteras vid vetenskapliga konferenser.
Tandläkarförbundet utvärderar regelbundet i vilken grad nyligen examinerade
tandläkare är nöjda med sin utbildning. I den senaste enkäten framkom att
tandläkarstudenter med examen från Malmö i dubbelt så hög grad är intresserade av
fortsatt forskarutbildning jämfört med studenter med examen från landets övriga
lärosäten.
Fakulteten har också inlett ett arbete med att utveckla en treårig
tandhygienistutbildning med kandidatexamen för att stärka den akademiska
förankringen och skapa förutsättningar för en fortsatt forskarkarriär.
Fakulteten har sedan 2001 tillämpat ett alternativt urval vid antagning till
fakultetens utbildningar. Alternativa urvalsgrunder ger förutsättning till breddad
rekrytering genom att erbjuda sökande med behörighet, men ej tillräckliga betyg,
ytterligare en möjlighet att beredas tillträde till utbildning. En profession som
uppvisar mångfald hos utövarna är mer representativ för befolkningen och bör
därmed vara bättre rustad att möta olika vårdbehov i samhället. Sedan 2015 pågår
ett utvecklingsprojekt i samverkan med Psykologiska institutionen vid Lunds
universitet med syftet att utvärdera och utveckla den alternativa urvalsmodellen.
Vid fakulteten finns en enhet, HTA-O (Health Technology Assessment
Odontology), som granskar evidensbaserade beslutsprocesser med fokus på
odontologi och tandvård med syftet att säkra god kvalitet och utvärdering av
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odontologiska/medicinska metoder. HTA-O ingår i ett nätverk bestående av
regionala och lokala enheter i Sverige och är initierat av Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU).
Målsättning
 Att fortsatt säkerställa en forskningsanknuten grundutbildning av högsta
internationella nivå.
 Att leverera professionsutbildningar anpassade till framtidens dynamiska
yrkesroller.
 Att utveckla och profilera tandhygienistutbildningen och knyta denna till
ett forskningsområde
 Stimulera tandhygienister och tandtekniker att gå vidare in i
forskarutbildning.
 Att bli ledande inom högskolepedagogisk forskning inom odontologi
 Att vara en del av universitetets arbete med att främja en hållbar utveckling
(ekonomisk, social och ekologiskt).
 Att öka samverkan med externa aktörer inom ramen för genomförande av
examensarbeten.
 Öka frekvensen publicerade examensarbeten på mastersnivå.
 Fortsatt utvärdera och utveckla den alternativa urvalsmodellen för att
fortsatt främja ett breddat deltagande och öka kvalitén.
Strategi för att nå målen
Måluppfyllelsen förutsätter att resurser avsätts bl a för att bedriva och utveckla
högskolepedagogisk forskning i samverkan med bland annat den
högskolepedagogiska forskningskompetens som bland annat finns vid Malmö
högskola och Högskolan i Kristianstad. I det arbetet ingår även att ta fram underlag
för en fortsatt utveckling av Malmömodellen. Fakulteten vill också bygga upp en
internationell forskningsmiljö kring högskolepedagogik (PBL) och
professionsforskning.
Att framgent driva professionernas utveckling i samverkan med externa aktörer
inom tandvården ses som en viktig del av den framtida kompetensförsörjningen.
För att fortsatt främja ett breddat deltagande inom fakultetens utbildningar bedrivs i
samverkan med Psykologiska institutionen vid Lunds universitet ett
utvecklingsprojekt med syftet att utvärdera och uppdatera den alternativa
urvalsmodellen till fakultetens utbildningar.
För att stärka forskningsanknytningen i grundutbildningen ska frekvensen
examensarbeten med koppling till befintliga forskningsprojekt ökas samt stimulera
initiativ till att genomföra metaanalys/systematiska översikter kopplade till HTA-O
samt utveckla former för ett framtida samarbete med Cochrane Sweden i Lund.
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Därutöver prioriteras arbetet med att fortsatt stimulera studenter att publicera
examensarbeten eller att presentera resultaten vid nationella och internationella
konferenser samt upprätthålla en tydlig forskningsanknytning i fakultetens
uppdragsutbildningar.
Stimulera tandhygienister och tandtekniker till utbildning på forskarnivå genom att
skapa möjligheter för en generell examen på grund-och avancerad nivå.

3. Sammanhållna och berikande akademiska miljöer
Nulägesbeskrivning
Odontologi är idag ett sammanhållet ämne där forskningen sker utifrån olika
odontologiska frågeställningar och med hjälp av olika metoder och tekniker.
Området innefattar grund- och basforskning som kräver kompetens inom t ex
biokemi, genetik, fysiologi, men också klinisk forskning som förutom odontologisk
klinisk kompetens förutsätter kompetens inom epidemiologi, psykometri,
psykologi, sociologi och medicin. Denna bredd finns idag vid Odontologiska
fakulteten och forskningsämnet odontologi är i sig flervetenskapligt.
Idag finns flera starka forskningsmiljöer inom fakulteten vilket avspeglar sig i en
hög andel publikationer inklusive internationella sampublikationer. Forskningen
vid Odontologiska fakulteten utgår från flera perspektiv där relevanta
samhällsutmaningar beforskas. Exempel på sådana samhällsutmaningar är de stora
skillnader i tandhälsa som beror på socioekonomiska faktorer och under senare år
även genom migration.
En stor del av forskningen bedrivs som klinisk behandlingsforskning med
utgångspunkt i den egna tandvårdsverksamheten, i nära samverkan med
tandvårdens aktörer (offentliga och privata vårdgivare utanför högskolan) samt
företag inom medicinteknik och material. Fakulteten bedriver även
registerforskning genom samverkan med nationella kvalitetsregister och Nationellt
tandhälsoregister.
Fakulteten har även starka miljöer inom grundforskning bland annat relaterat till
biofilm. Det finns två etablerade translationella miljöer vilket är unikt inom Malmö
högskola. Den ena berör grundforskning om mikrobiella biofilmer med klinisk
forskning som kan leverera nya biomarkörer för tandvården. Den andra handlar om
forskning inom implantat där det sker avancerad forskning kring ytor. Kunskapen
från detta förs vidare i kliniska behandlingsstudier där forskargruppen utvärderar
såväl kliniskt utfall av olika implantat men också patientupplevelse och oral
hälsorelaterad livskvalitet.
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Målsättning
 Att ytterligare utveckla vetenskapliga miljöer som kännetecknas av en
kritisk massa där det bedrivs forskning på hög internationell nivå.
 Att utveckla flera internationella och nationella allianser.
 Att öka impaktfaktorer och citeringar för vetenskapliga publikationer.
 Att fakulteten fortsätter att bedriva en högkvalitativ och relevant
patientnära forskning där forskningsresultaten snabbt kan implementeras i
undervisning och klinik.
Strategi för att nå målen
Odontologiska fakulteten har påbörjat ett arbete med syfte att förstärka och
tydliggöra forskningsplattformar där den flervetenskapliga kompetensen synliggörs.
För att behålla positionen som ett produktivt forskningslärosäte krävs dels att
fakulteten kan bereda förutsättningar som gör att forskare vill vara kvar vid
lärosätet, dels att fakulteten bygger och vårdar en långsiktigt hållbar
forskningsmiljö som kan attrahera forskare att söka sig till Malmö. Centrala delar i
detta kommer att det ges tid för forskning, tillgång till välutrustade laboratorier och
forskningskliniker, förutsättningar att samarbeta med externa parter för såväl
klinisk behandlingsforskning som i grundforskning, karriärmöjligheter inom
forskning och stöd för att utveckla forskningsmiljöer. Detta kan gälla stöd i
samband med forskningsansökningar, möjlighet till sam- och medfinansiering, stöd
för koordinering och/eller genomförande av kliniska projekt.
Strategiska internationella och nationella allianser ska fortsatt utvecklas med målet
att öka frekvensen sampublicering med såväl internationella som nationella
samarbetspartners. Exempel på viktigt samarbete inom klinisk forskning är KOFSYD (Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige) och samarbete med vårdgivare
inom Region Skåne. Det senare är en förutsättning för att erhålla externa
forskningsmedel från OFRS (Odontologisk Forskning i Region Skåne) som utgör
en stor andel av fakultetens externa medel. Ett annat formaliserat internationellt
samarbete finns bland annat inom ramen för Scandinavian Center for Orofacial
Neurosciences (SCON).
Utveckla en strategisk samverkan med forskargrupper vid Medicinska fakulteten
vid Lunds universitet och Skånes Universitetssjukhus.
Fakulteten vill säkerställa kompetensförsörjning vad gäller framtida forskare och
lärare. En viktig del i detta är att utlysa doktorandtjänster samt möjliggöra fortsatt
forskning efter avlagd doktorsexamen genom att inrätta forskarassistenttjänster. En
prioriterad satsning är att skapa förutsättningar för disputerade forskare att ansöka
om tid för att nå docentkompetens. Fakulteten vill även se över möjligheterna till
tidsbegränsade fakultetsfinansierade gästforskartjänster.
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4. Flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor inom områden som
är relevanta för samhället
Nulägesbeskrivning
En av tandvårdens största utmaningar är att bidra till jämlik hälsa. Socialstyrelsen
visar i olika rapporter att tandhälsa hos barn försämras, att äldre och personer med
funktionsnedsättningar och långvarig sjukdom i lägre utsträckning besöker
tandvården och därmed riskerar en sämre tandhälsa. Bland vuxna i landet är det
endast 72% som besökt tandvården de senaste två åren. En orsak till att många
väljer bort tandvård trots besvär är att man inte har råd med kostnaden. På sikt
riskerar detta leda till uppdämda vårdbehov och än större kostnader för såväl
samhället som individen. Bland äldre och personer med funktionsnedsättning ökar
risken för munsjukdomar vilket kräver nya tvärvetenskapliga angreppsmetoder.
Därutöver utgör de senaste två årens migration och flyktingströmmar stora
utmaningar även för tandvården. Tandvården möter idag nya patientgrupper med
helt andra, ofta större och mer komplexa odontologiska vårdbehov jämfört med
tidigare. Den nya gruppen patienter, dvs flyktingar, asylsökande och nyanlända, har
också andra förutsättningar att klara vård beroende på faktorer relaterade till flykt,
psykisk ohälsa, posttraumatisk stress, andra medicinska sjukdomar än vad
tandvården mött tidigare. Dessutom finns stora utmaningar relaterade till regelverk
kring migration och möjligheten för patienter att få ekonomiskt bistånd till
tandvård. Gruppen papperslösa kommer sannolikt att öka vilket ställer
tandvårdspersonal inför nya utmaningar vad gäller yrkesetik och patientsäkerhet.
Här finns flera delar som måste beforskas och där forskning behöver genomföras i
nya tvärprofessionella konstellationer.
En central förutsättning för hållbar tandvård är tillgång till vetenskapligt
beslutsstöd. Odontologiska fakulteten i Malmö har här en ledande ställning genom
den befintliga noden för evidensbaserad tandvård, HTA-O. HTA-O arbetar med
metoder för att identifiera relevanta forskningsfrågor och att definiera s k
kunskapsluckor som behöver beforskas. I regeringens proposition Kunskap i
samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft efterlyses
samverkan mellan hälso- och sjukvården, högskolesektorn och näringslivet och som
ett viktigt led i satsningen på bland annat klinisk forskning. I propositionen förs
fram att ”nätverk och centra bör fungera som nationella noder för specifika
diagnosområden, gärna folksjukdomar, och samla den viktigaste kunskapen inom
området, samordna kontaktnät och utgöra nationella ingångar för externa parter”.
HTA-O-enheten har denna funktion och är därmed en viktig del i svensk klinisk
behandlingsforskning inom odontologin och förstärker tandvårdens möjligheter att
följa övriga hälso- och sjukvården i förändringsarbetet mot en mer kunskapsstyrd
struktur. Enheten är även en samarbetspartner i det nationella HTA-nätverket.
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Fakulteten är också värd för WHO:s globala databas över tandhälsa och har därmed
en unik möjlighet att adressera ojämlikheter i tandhälsa även i ett globalt
perspektiv. Det finns också kompetens rörande registerforskning.
Odontologi är som tidigare beskrivits flervetenskapligt. Därtill sker mycket
forskning och handledning i tvärprofessionella forskargrupper tillsammans med t ex
medicinare. Det finns en lång tradition av en väl fungerande forskarutbildning med
relevanta forskarutbildningskurser inom odontologi.
För närvarande finns 58 inskrivna doktorander på Odontologiska fakulteten, varav
38 är externfinansierade främst genom samarbetsavtal med vårdgivarorganisationer
som t ex landsting eller Folktandvård men även genom internationella aktörer.
År 2010 initierade Vetenskapsrådet en samverkan mellan tandvårdens olika aktörer
för att främja odontologisk forskning. Detta resulterade 2013 i starten av en
Nationell klinisk forskarskola i odontologi finansierad av Vetenskapsrådet där sex
doktorander medverkade från Malmö. I en andra omgång finns fem doktorander
från Malmö. För närvarande pågår diskussioner om det finns förutsättningar för att
kunna få till stånd ytterligare en klinisk forskarskola i odontologi. Därutöver
diskuteras även en forskarskola i samverkan med centrumbildningen Biofilms
Research Center for Biointerfaces.
Annan prioriterad samverkan är med vårdgivare i södra Sverige inom ramen för
OFRS. Den regionala forskningsplanen för tandvård är gemensam för Region
Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska fakulteten
Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. Visionen är en odontologisk
forskning av hög nationell och internationell kvalitet som är till nytta för
medborgarna, tandvården och Skånes utveckling.
KOF-SYD (Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige) är ett
forskningssamarbete mellan Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och
folktandvårdsorganisationerna i Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Region
Skåne som syftar till att förstärka och öka den kliniska forskningens genomslag och
identifiera angelägna forskningsfrågor. Samarbetet omfattar för närvarande sju
olika forskningsprojekt.
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har sedan 2013 medverkat som finansiär
i projektet Futurumkliniken – testbädd för framtidens tandvårdsklinik som bedrivs i
nära samarbete mellan fakultet, näringsliv, allmän- och specialisttandvård. Projektet
har finansiering under 2017. En utvärdering pågår och en preliminär rapport
kommer att finnas i början av hösten 2017.
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Målsättning
 Att fortsatt ha en hög kvalitet inom forskarutbildningen i odontologi.
 Att i samverkan med tandvårdens aktörer genomföra en ny Nationell
klinisk forskarskola i odontologi.
 Utveckla en forskarskola i samverkan med centrumbildningen Biofilms
Research Center for Biointerfaces.
 Att profilera forskning inom områden som är relevanta för samhället, t ex
jämlik hälsa lokalt, regionalt, nationellt och internationellt; systematiska
utvärderingar och beslutsstöd för tandvården.
 Att stärka forskningsmiljöer för att stimulera translationell forskning.
 Stärka förutsättningarna för klinisk behandlingsforskning
Strategi för att nå målen
För att säkerställa att fakulteten bibehåller forskningskompetens inom
grundforskning och translationell forskning vill vi planera för en forskarskola i
samverkan med centrumbildningen Biofilms Research Center for Biointerfaces.
För att på motsvarande vis säkra kompetensförsörjning och forskningskompetens
inom klinisk forskning vill fakulteten i samverkan med tandvårdens aktörer
genomföra en ny Nationell klinisk forskarskola i odontologi.
Fakulteten vill prioritera utveckling av verksamheten inom HTA-O med målet att
etablera en långsiktighet i forskningskompetens inom området och att HTA-O ska
vara ledande inom sitt område inom odontologin nationellt och internationellt. Här
ser vi också en möjlighet att utveckla samverkan med Cochrane Sweden i Lund
kring systematiska översikter och metaanalyser.
Vidare vill fakulteten avsätta medel för forskningstid i verksamheten kring WHO
CAPP för att utveckla det internationella samarbetet och ta fram en särskild
forskningsstrategi för området. En viktig del är samverkan med övriga WHO centra
(Globala orala studier) i världen för att tillsammans profilera internationell
epidemiologisk forskning inom odontologin. Här är kopplingen till ämnet
samhällsodontologi särskilt viktig.
För att utveckla forskningsmiljön klinisk odontologi med inriktning jämlik hälsa
vill fakulteten även skapa forskningstid för klinisk forskning som adresserar
aktuella utmaningar.
I samverkan med Vetenskapsrådets enhet för Kliniska studier och de övriga fyra
odontologiska lärosätena stärka infrastrukturen för klinisk behandlingsforskning.
En annan viktig prioritering är att fortsätta att utveckla samverkan med såväl
tandvårdsaktörer som industri. Samarbetet inom KOF-SYD ska utvecklas för att
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öppna upp för fler gemensamma forskningsprojekt. Andra prioriterade delar är att
öka samverkan med medicinska fakulteten i Lund och med hälso- och sjukvården i
Region Skåne. Fakulteten vill även öka forskningssamverkan med
landsting/regioner genom att få fler adjungeringar av tandvårdspersonal till
fakulteten t ex som lektorer. Det bedöms särskilt viktigt att kunna adjungera
tandhygienister.
Givet utfallet av utvärderingen av det Vinnova-finansierade projektet
Futurumkliniken är det viktigt att denna typ av verksamhet ges förutsättningar att
fortsätta som en integrerad del i fakulteten och att den kan få visst stöd för att kunna
öka sin egenfinansiering genom samarbete med industri och näringsliv.

Specificerad listning av hur fakulteten vill disponera ett ökat forskningsanslag
(belopp i tkr)*
2017
Ökad forskningstid för professorer – rektorsbeslut
Inrättande av 2 forskarassistenttjänster med utlysning
snarast (önskar disponera en del av 2018 år medel
under 2017)
Inrättande av 5 doktorandtjänster i odontologi med
utlysning direkt efter sommaren (önskar disponera en
del av 2018 år medel under 2017)
1,5 forskningstjänst knuten till HTA-O/WHO CAPP.
Utlysning under 2017
Forskningstid för att underlätta meritering eller
forskningsansökan (önskar disponera en del av 2018 år
medel under 2017)
Forskningstid för pedagogisk forskning
Summa 2017-2018

461

2018
2 266
1 892

869

4 347

2 432
200

550

550
13 567
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Fakultetsspecifika satsningar
Odontologiska fakulteten har idag en framskjuten roll såväl nationellt som
internationellt inom alla delar av verksamheten. I den senaste rankingen från QS
World University Rankings® hamnar fakulteten på plats 35. Ambitionen är att
förbättra denna placering under perioden och för att nå detta vill fakulteten under
perioden 2018-2022 prioritera följande:
Forskning
 Öka forskningstiden för professorer
 Öka andelen externfinansierade forskningsmedel
 Öka antalet docenter genom att möjliggöra för forskare att ansöka om tid
för forskning och slutföra docenturansökningar
 Arbeta med karriärvägar och säkerställa kompetensförsörjning avseende
disputerade och forskande lärare genom att utlysa forskarassistent- samt
doktorandtjänster
 Öka andelen kvinnliga docenter och professorer
 Profilera forskning kring HTA-O och WHO
 I samverkan med tandvårdens aktörer verka för en fortsättning av Nationell
klinisk forskarskola i odontologi
 I samverkan med centrumbildningen Biofilms Research Center for
Biointerfaces verka för en forskarskola.
Utbildning
 Fortsatt utveckla tandvårdsutbildningarna så att dessa möter framtidens
behov vad gäller innehåll och numerär, med särskilt beaktande av
samhällsutmaningar
 Fortsatt verka för en breddad rekrytering till utbildningarna
 Utveckla det pedagogiska arbetet vid samtliga program genom
utbildningspedagogisk forskning
Samverkan
 Öka samverkan med nationella och internationella forskningspartners
 Öka samverkan med vårdgivare i Södra sjukvårdsregionen kring
utbildning, forskning och tandvård
 Utveckla samverkan med omgivande samhälle, näringsliv och ideell sektor
kring innovation, forskning och utbildning
 Skapa mötesplatser för utbildning och forskning
Tandvård
 Öka antalet patienter i verksamheten vid såväl studentklinik som vid läraroch specialistkliniker
 Utveckla verksamheten till en Universitetstandvårdsklinik som ett nav för
klinisk behandlingsforskning

