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Det er 100 år siden den formelle organiseringen av tannlege-
utdanningen i Norge ble etablert i 1909. I 1959 ble høyskolen 
en del av universitetet i Oslo som et selvstendig fakultet og 
fi kk navnet Det odontologiske fakultet. Det har tatt fl ere gene-
rasjoner å etablere odontologi som et akademisk fag både i 
Norge og i utlandet. For 50 år siden hadde kun et mindretall av 
fakultetets lærere doktorgrad, og situasjonen var den samme på 
mange andre fakultet. Forskningsinnsatsen i alle universitetsfag 
har økt betydelig særlig i løpet av de siste 25 årene, og dette 
kommer pasientene og hele samfunnet til gode i form av vel-
standsutvikling, bedre helse og økt livskvalitet.

I dag fremstår fakultetet som et moderne lærersted for høyere 
utdanning med forskningsbasert undervisning i alle fag ledet av 
personer med professorkompetanse og doktorgrad. Vår over-
ordnede strategi er å forankre odontologien i moderne biologi 
med skolering i generell medisin, slik at det er fl ere ben å stå på 
i tillegg til den viktige operative kliniske treningen.

Kravet til forskningsbasert undervisning er nå altomgripende 
og omfatter utdanning på alle nivåer, men vi må ikke glemme 
at det tar generasjoner å bygge opp kompetanse på et fagfelt. 
Fakultetets professorer har ved sitt pionerarbeid vært med på 
å etablere kliniske spesialdisipliner fra 1930 tallet og oppover, 
og dermed bidratt betydelig til å heve nivået på internasjonal 
odontologi. Behandling av tannkjøttsykdommer knyttes opp 
mot navnet til professor Wærhaug over hele verden, rotfylling 
mot professor Nygård-Østby, og moderne barnetannpleie mot 
professor Toverud. Professor Røllas forskning med veiledning 
av minst 20 doktorgrader på slutten av 1900 tallet var med på å 
danne grunnlaget til moderne fl uor profylakse, som dramatisk 
har forbedret tannhelsen til store deler av verdens befolkning. 
Tannlegehøyskolen var tidlig ute med å etablere egen tannpleie-
utdanning i 1924, som igjen viser at det odontologiske miljøet 
setter forebyggelse av sykdommer i fokus.

Den odontologiske spesialistutdanning fi kk i 2008 en ny ramme 
ved at Helse- og omsorgsdepartementet godkjente regelverket 
til 7 spesialiteter med 3 års fulltids utdanningsprogrammer 

(5 år for kirurgi). Dette vil sikre befolkningen avansert 
odontologisk behandling, men spredning av kompetanse 
til distriktene er fremdeles en stor utfordring slik det alltid 
har vært.

Pr i dag har fakultetet 50 spesialistkandidater under 
utdanning og 40 som holder på med doktorgrad, så 
kompetanseoppbygningen er enorm selv om mye gjenstår 
for å sikre fi nansieringen av spesialistutdanningen og lønn 

til kandidatene. Volumet av denne kompetanseoppbyggingen 
er unik sammenlignet med andre europeiske lærersteder, og 

vil kunne gi tannhelsetjenesten i Norge et kunnskapsløft som 
vil komme pasientene til gode.

fakultetet
50 år !

Det er 
100 år siden den 
formelle organi-

seringen av tannlege-
utdanningen i Norge 

ble etablert i 1909. 

Fakultet i 
dag fremstår som 

et moderne fakultet 
med forskningsbasert 
undervisning i alle fag 
ledet av personer med 
professorkompetanse 

og doktorgrad. 
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I årene fremover vil nye biomaterialer basert på blant annet 
nanoteknologi gi nye muligheter til å erstatte hele tenner eller 
å bygge de opp igjen etter karies og andre skader. Moderne 
molekylærbiologi knyttet til ”life science” vil også åpne opp 
muligheter for biologisk behandling av sykdom som skader 
på pulpa, periodontitt, manglende tenner og kraniofasiale 
utviklingsforstyrrelser. I tillegg tror mange at opp til 40 % av 
fremtidig verdiskapning kan knyttes opp mot de mulighet-
ene anvendelsen av molekylærbiologisk forskning gir. Det 
er derfor med stor glede jeg kan konstatere at noen av våre 
beste forskningsgrupper bidrar med topp forskning innen disse 
feltene.

Nye forskningsutfordringer for fakultetet er knyttet opp 
mot den utøvende tannhelsetjenesten. Myndighetene har 
signalisert at de vil kanalisere penger til dette området, og 
fl ere av våre forskningsgrupper er rede til å samarbeide med 
tannhelsetjenesten om dette til det beste for fremtidig pasient-

behandling.

Jeg er derfor meget stolt over å være leder for et fakultet 
som gir en av de beste tannlegeutdanningene i hele 
Europa, og vil ønske alle ansatte og studenter til lykke 
med 50 års jubileet og at det er 100 års organisert 
tannlegeutdanning. Det blir spennende å se om neste 
jubileum kan bli feiret i nytt bygg for klinisk odontologi 
som er under planlegging etter oppdrag fra Kunnskaps-

departementet.

I årene 
fremover vil nye 

biomaterialer basert på 
blant annet nanoteknologi 

gi nye muligheter til å 
erstatte hele tenner eller å 

bygge de opp igjen etter 
karies og andre 

skader. 

Pål Brodin
Dekan
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I 2009 har vi to jubileer. For det første er det 100 
år siden vi fi kk opprettet den første komplette 
tannlegeskole her i landet. Dertil er det 50 år siden 
undervisningen fant sin endelige plass under 
Universitetet i Oslo som eget fakultet. Det er 
begivenheter som det er all grunn til å markere.

Da Den norske tannlegeforening ble stiftet i 1884, 
ble undervisningssaken den største og viktigste i 
dens første 25 år.

Den første milepel i vår faglige utdanningshistorie 
skjedde i 1893. Den 15. november fant en enkel 
høytidlighet sted i annen etasje i Teatergaten 
18, hjørnegården mot Pilestredet, der Oslo 
tinghus ligger i dag. Her ble Statens poliklinikk 
for tandsykdommer etablert med den hensikt å 
gi undervisning i kirurgi samt plombering.

I 1905 åpnet så tannlegeforeningen et privat 
institutt der studentene fi kk utdanning i prote-

tikkbehandling.

I 1908 ble det innført krav til eksamen artium for 
å få starte tannlegeutdanning. Dermed ble under-
visningssaken igjen satt på dagsordenen. Nå var 
målsetningen å få til en enhetlig utdanning som 
man dessuten mente burde legges til universitetet. 
Stortinget stilte seg positiv til å se på muligheten for 
en slik enhetlig utdanning, men de ville overlate til 
universitetet selv å ta stilling til om de ville overta 
tannlegeundervisningen. Dermed kom saken over i 
en fase hvor et prinsipielt veivalg for tannlege-
utdanningen ble gjort. Den reelle avgjørelsen ble 
truffet av Det medisinske fakultet, som ga saken en 
grundig behandling. Fakultetet nedsatte en komité 
til å utrede saken. Den konkluderte med at tannlege-
undervisningen samt eksamen “legges inn under 
Det medisinske fakultet”. I fakultetstyret så man 
imidlertid annerledes på saken. I innstillingen til 
Det akademiske kollegium fremheves det at tannlege-
utdanningen er en teknisk disiplin som fakultetet 
ikke er kyndige i. Man mener at med den mangl-
ende innsikt som fakultetet besitter “ikke vil føre til 
noget gavn for saken”. Det akademiske kollegium 
slutter seg til innstillingen fra Det medisinske fakultet 
og dermed ender standens ønske om en tilknytning 
til universitetet i denne omgang. Fra denne tid skulle 
det gå hele 50 år før faget fi kk sin rettmessige plass 
ved universitetet.

I mars 1909 kom saken så til Stortinget. Departe-
mentets innstilling gikk ut på å opprette en 3-årig 

Den lange veien 
til universitetet

Det er 100 
år siden den første 

komplette tannlege
skolen ble opprettet

Fra tidlig på 1800-tallet 
hører vi om de første 

tannleger her i 
landet
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selvstendig statlig skole for hele tannlegeutdan-
ningen. Kirke- og utdanningsminister Castberg 
foredrar saken og roser tannlegestanden for sitt 
iherdige arbeid med utdanningssaken og uttryk-
ker sikkerhet for at utdanningen etter hvert blir 
lagt til universitetet. Stortinget fattet deretter 
enstemmig vedtak om å overta ansvaret for hele 
utdanningen av tannleger.

Det bevilges samtidig 24.200 kr til drift av 
skolen. Dette omfatter lønn til 8 lærere samt 
kontorpersonale, husleie og alle andre kostnader.

Navnet ble Statens tannlegeinstitutt og lokaler 
ble leiet i Tordenskiolds gt. 9, tredje etasje. 
Bygningen hadde tidligere vært gardekaserne, 
men var blitt frafl yttet på grunn av dårlige sani-
tære forhold. Her kom undervisningen i gang 
som planlagt høsten 1909, hvert årskull skulle 
være på 12 studenter. Dette skjedde dermed for 
100 år siden og er årsaken til den ene av våre 
feiringer.

Forholdet til universitetet aktualiseres igjen da 
dette feirer 100-års jubileum i 1911. NTF uttaler 
i en adresse håp om at utdanningen snart vil 
fi nne sin plass der, og styret ved Statens tann-
legeinstitutt slutter seg til, men uten at det førte 
frem.

Noe som imidlertid førte frem, var søknad fra 
avdelingsbestyrerne ved instituttet om å få 

professortittel. Søknaden, som i først omgang 
ble avslått, ble støttet av NTF som ba om ny 
behandling, men igjen med avslag. Lærerne rea-
gerte med oppsigelse og det ble en ny omgang, 
hvor saken endte med en seier med “bismak” i 
Stortinget. I innlegg fra representanten Hambro 
leser vi blant annet følgende: “Man har hittil 
kunne streike seg til adskillig i dette landet, 
men jeg tror det kan bli farlig for fremtiden hvis 
man også med streiketrussel skal kunne skaffe 
seg en professortittel”.

Etter en økning av studentopptaket, først til 18 
og så til 30, ble lokalene i Tordenskioldsgate 
ansett som helt utilfredsstillende, og fra starten 
på 1920-tallet ble det igangsatt arbeid med å 
fi nne nye egnede lokaler. Staten hadde sikret 
seg store arealer på Blindern for universitets-
formål, og det ble antatt at instituttets behov 
kunne imøtekommes der. Men staten var fattig 
og noen utbygging på Blindern i offentlig regi 
kom ikke på tale før mange år senere.

Nytt bygg ble det først i 1927 da det etter privat 
initiativ og med privat fi nansiering ble reist et 
bygg i Geitmyrsveien 69 beregnet til å huse 
årskull på 50 studenter.

I 1920 ble det også fremmet forslag om utvid-
else av studietiden til 4 år. Departementet 
sendte forslaget til høring hos Det medisin-
ske fakultet som var meget skeptiske til dette. 

Det ble her hevdet at instituttets oppgave 
måtte være det samme som fakultetets, å 

utdanne personell som var 
kvalifi sert for de daglige, 
vanlige gjøremål, ikke 
sjeldne og vanskelige 
terapeutiske oppgaver, 
gode allmennpraktik-
ere, ikke spesialister 
eller vitenskapsmenn. 
Fakultetet trakk derfor 
i tvil om en så stor 
utvidelse av studietiden 
som til 4 år, halvparten 
av legenes, virkelig 
kunne være nødven-
dig. Og noen utvidelse 
til 4 år ble det da heller 
ikke før i 1938.

måm tte væv re det sa
utd

k
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I 1928 kom en stor statusheving 
for Statens tannlegeinstitutt. 
Dette året ble instituttet gjort 
om til høyskole med navnet 
Norges tannlegehøyskole. 
Dette ble foreslått allerede i 
1923, men man hevdet da at 

instituttet var for lite. I og med 
et nytt bygg med økt kapasitet 

var situasjonen en annen. 
Betydningsfullt var nok også at denne 

endringen ikke kostet staten noe.

Krigen 1940-45 ble en vanskelig tid for tann-
legeutdanningen. Rektor ved høyskolen ved 
krigens start var professor Birger Bergersen som 
i etterkrigstiden ble statsråd for Kirke og utdan-
ningsdepartementet. Han kom raskt på kant 
med nazimyndighetene og ble i 1942 erstattet 
av en tysk tannlege uten akademisk tyngde. Det 
var særlig kravet om at 12 studieplasser skulle 
kunne tildeles frontkjempere og partimedlem-
mer, uten hensyn til normale opptakskriterier, 
som førte til denne situasjonen. Frustrasjonen 
blant lærere og studenter var stor og den ga seg 
ikke før den tyske tannlegen ble fjernet. Dette 
skjedde ved at Norges tannlegehøyskole fra 
den 21. januar 1943 ble lagt inn under Univer-
sitetet i Oslo som det 6. fakultet. Dermed kunne 
fakultetet, i henhold til Universitetsloven, fritt 
velge sin dekanus. Tyskerne oppfattet univer-
sitetet som brysomt med stadige opposisjon og 
motarbeidelse.

Da det så brøt ut brann i universitetets aula 22. 
november 1943 fi kk myndighetene et påskudd 
til å stenge universitetet og gå til arrestasjon 
av studenter og lærere. Dette medførte at det 
i tiden mellom 30. november 1943 og høsten 
1945 ikke fant sted noen form for undervisning.

Ved frigjøringen i 1945 ble det besluttet at all 
lovgivning og de vedtak som stammet fra tyske 
forordninger skulle bortfalle. Dette medførte 
at Det akademiske kollegium fattet vedtak om 
å anse Norges tannlegehøyskoles tilslutning til 
universitetet som eget fakultet, som oppløst.

Slik endte den først perioden som fakultet 
under universitetet.

Da man gjorde opp status i 1945 kunne man 
fastslå at som følge av krigen hadde man mistet 

to årskull. Dette, i tillegg til en markant økning 
i etterspørsel etter tannlegetjenester, medførte 
en uholdbar mangel på tannleger i store deler 
av landet. Flere komiteer ble nedsatt for å fi nne 
frem til løsninger, og ganske snart ble det klart 
at en bedring ikke var mulig uten et omfattende 
byggeprogram. Men statens ressurser var små 
og i prioritering mellom nødvendige tiltak så 
rakk ikke nye bygg til odontologiutdanning 
opp. Først mot slutten av 1950-årene ble situa-
sjonen prekær og Finansdepartementet måtte 
gå med på en plan om å reise en bygningsmasse 
som kunne gi utdanning til 100 studenter pr år.

Norsk forskning hadde i sin alminnelighet dår-
lige kår før 2. verdenskrig, og dette gjaldt i høy 
grad for odontologisk forskning. Det manglet 
nesten fullstendig ressurser. Forandringen kom 
da det ble bestemt at halvparten av inntektene 
fra tippingen skulle gå til forskning. Norges 
almenvitenskapelige forskningsråd ble opprettet 
for å forvalte og fordele midlene. I 1949 ble det 
bestemt å opprette et Odontologisk forsknings-
institutt med fi nansiering fra NAVF. Dette var 

I 
1928 ble 

Norges tann-
legehøyskole 

etablert
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et frittstående institutt som kom til 
å få en avgjørende betydning for 

utviklingen av norsk odontolo-
gisk forskning. Dette skyldtes 
ikke minst at Odontologisk 
forskningsinstitutt var tidlig 
ute med å knytte forbindelse 
med utenlandske forskere og 

institusjoner. I særlig grad skal 
her nevnes National Institute 

of Dental Research som også i 8 
år bidro til fi nansiering av instituttets 

virksomhet. Mange av instituttets stipendiater fi kk 
verdifulle opphold i USA. Dette ga et godt funda-
ment for fast stilling ved Norges tannlegehøyskole, 
og dermed var på mange måter grunnen beredt for 
en sammenslåing med universitetet. Forskning og 
utdanning var nå på et nivå som var akseptabelt 
og 1. september 1959 ble Norges tannlegehøyskole 
formelt til Det odontologiske fakultet. Og dermed er 
vi fremme ved tidspunktet som danner bakgrunnen 
for vår andre feiring:

Det odontologiske fakultet 50 år.

I 1949 
ble det be-

stemt å opprette 
et Odontologisk 

forsknings-
institutt

1. september 
1959 ble Norges 

tannlegehøyskole 
formelt til 

Det odontologiske 
fakultet
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UTDANNING Det odontologiske fakultet i Oslo driver profesjons-
rettet utdanning av tannleger, tannpleiere og spesia-
lister innen 7 fagområder, samt forskerutdanning. 
Tannpleier og tannlege er beskyttede yrkestitler, og 
studentene får autorisasjon til selvstendig yrkes-
utøvelse etter endt utdanning. Fakultetet utdanner 
65 tannleger, 24 tannpleiere samt 12 spesialister 
pr år, i tillegg til 3 – 5 doktorgradskandidater. Det 
odontologiske fakultet har viktige samfunnsopp-
gaver i det å utdanne et tilstrekkelig antall kandi-
dater med den kompetansen det er behov for i 
samfunnet.

Tannpleier
Tannpleierutdanningen er 3- årig og fører frem til 
graden Bachelor i tannpleie. Studiet har mye kon-
takt med mennesker og praksis vektlegges. Student-
ene får under veiledning arbeide i offentlig og privat 
tannhelsetjeneste, ved sykehjem, i institusjoner, i 
tillegg til omfattende grunnutdanning ved fakultetet.

Arbeidsmulighetene er svært gode og tannpleierne 
er viktige medarbeidere i tannhelseteamet for å 
bedre tannhelsen i befolkningen. Vi har i dag færre 
hull, lever lenger, og beholder fl ere tenner. 
Tannpleiernes oppgaver endres i takt med sykdoms-
profi len i befolkningen. Tannpleierne er kvalifi sert 
til å foreta tannhelsekontroller, undersøke tenner 
og munnhule, ta røntgenbilder og rense tenner og 
tannkjøtt. Det forebyggende og helsefremmende 
tannhelsearbeidet har fokus i utdanningen.

Det er økende etterspørsel etter tannpleiere, og det 
er grunn til å tro det vil foregå en omfordeling av 
arbeidsoppgaver mellom tannleger og tannpleiere slik 
at tannpleieren ivaretar førstelinjerollen i tannhelse-
teamet.

Det odonto-
logiske fakultet 

driver profesjonsrettet 
utdanning av tannleger, 
tannpleiere og spesia-

lister til selvstendig 
yrkesutøvelse.

Tannlege- 
utdanningen er 

5-årig og fører frem 
til graden Master i 

odontologi.

Tannpleier-
utdanningen er 

en 3- årig utdanning 
som fører frem til 
graden Bachelor i 

tannpleie.
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Tannlege
Denne utdanningen er 5-årig og fører frem til 
graden Master i odontologi. Dagens studiepro-
gram er felles med medisin- og ernærings-
studentene i de fi re første fellessemestrene. 
Hovedintensjonen er å vektlegge generell-
medisinske aspekter, tidlig pasientkontakt samt 
vertikalisering. Denne tidlige innføring i med-
isinske og odontologiske basalfag, med senere 
fordypning, skal øke kandidatenes medisinske 
og diagnostiske kompetanse for senere å inte-
grere dette i den kliniske undervisningen. Den 
basale undervisningen foregår ved Domus 
Odontologica på Gaustad i samarbeid med Det 
medisinske fakultet. Personale fra Institutt for 
Oral Biologi, gir 25 % av undervisningen i 
fellessemestrene.

Den kliniske delen av studiet har som mål at 
studentene, etter endt utdanning, selvstendig 
skal kunne yte helsehjelp og autoriseres som 
tannlege etter Helsepersonelloven. Den klini-
ske undervisningen starter i 5. semester med 
propedeutisk undervisning i Geitmyrsveien. 
Studentene har her hver sin arbeidsplass med 
modeller hvor undervisningen simulerer realis-
tiske arbeidsrutiner, korrekt pasientbehandling, 

hygienerutiner og kliniske prosedyrer.

Den kliniske pasientbehandlingen går fra 6. 
til 10. semester på klinikkene i Geitmyrsveien. 
Undervisningen her er vesentlig klinisk under-
visning, forelesninger, seminarer, kurs og PBL-
undervisning. Studentenes arbeid på klinikk-
ene er regulert av Helsepersonelloven hvor 
helsepersonell kan overlate bestemte oppgaver 
til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra 
oppgavens art og hensynet til opplæring. Dette 
forutsetter at studentene er underlagt autorisert 
helsepersonells tilsyn og veiledning.

Undervisningen er forskningsbasert og faglige 
prioriteringer tar hensyn til behov for kompe-
tanse i samfunnet. Pasientbehandlingen foregår 
i moderne klinikker og studentene arbeider 
med elektroniske pasientjournaler som har 
moduler for innsamling av behandlingsdata. 
Det satses på digitalisering av røntgen og 
billedbehandling integrert i den elektroniske 
journalen.

Folks tannhelse blir bedre, og oppgavene til 
tannleger endres. Den teknologiske utviklin-
gen gjør at behandlingstilbudet blir mer kom-
plekst. Munnhulesykdommer og rehabilitering 
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av tenner er den 4. mest resurskrevende syk-
domsbehandling i helsevesenet. I fremtiden 
vil tannleger ha bruk for utvidede kunnskaper 
i allmennmedisin. I planer om et nytt klinisk 
bygg for OD arbeides det med studiemodeller 
som skal imøtekomme et endret kompetanse-
behov i samfunnet.

Spesialist
Det odontologiske fakultet gir spesialistutdan-
ning i endodonti, radiologi, kariologi, kjeve-
ortopedi, oral kirurgi og medisin, oral patologi, 
protetikk, pedodonti samt periodonti. 7 av disse 
spesialiteter er opprettet av Helse- og omsorgs-
departementet, og utdanningen er blant annet 
regulert gjennom departementets lovverk.

Spesialistutdanningen er 3-årig (5 år for kirurgi) 
og følger planene vedtatt av Fakultetsstyret. 
Spesialistutdanningen bygger på masterutdan-
ningen og skal heve kandidatenes teoretiske og 
kliniske kompetanse slik at de kan utrede og 
behandle kompliserte kasus, utøve rådgivnings-
funksjoner, samt delta i undervisning og forsk-
ning. Utdanningene sørger for spesialiserte 
tannhelsetjenester til befolkningen samt 
utdanningsinstitusjonenes og kompetanse-
sentrenes behov for spesialister til undervisning 
og behandling.

Spesialistprogrammet består av et kjernepen-
sum, en fagspesifi kk del samt klinisk utdanning. 
Kjernepensum er vesentlig teoretisk, felles for 
alle spesialitetene, og legger vekt på tverr-
faglighet. Spesialistutdanningen er viktig for 
fagutviklingen i grunnutdanningen, og miljøet 
rundt spesialistutdanningen fungerer som et 
kompetansesenter.

Forsker
Forskerutdanningen fører frem til graden 
philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i 
Oslo.

Målsettingen er rekruttering til vitenskapelige 
stillinger samt bidrag til UiOs mål som et 
ledende forskningsuniversitet. Forskerutdan-
ningen skal gi faglig støtte og veiledning for 
kandidatens avhandling, og gi innsikt i viten-
skapsteoretiske og etiske aspekter og 
forskningsmetoder. Forskerutdanningen skal 
også ivareta forskningens samfunnsinteresser 
knyttet til offentlige og private tannhelse-
tjenester.

Doktorgradsutdanningen er 3 års fulltidsstudier 
og kandidatene tilsettes i stipendiatstillinger 
med 25 % undervisning. Stipendiatperioden blir 
4 år da klinisk forskning er tidkrevende, og gir 
samtidig undervisningserfaring. Kandidatene er 
tilknyttet et forskningsprosjekt med veiledere 
fra et av fakultetets forskningsområder.

Den vitenskapelige avhandling er et selvstendig 
arbeid etter internasjonale standarder for faglig 
nivå, metode og etiske krav. Avhandlingen skal 
gi ny kunnskap på et nivå som kan publiseres 
internasjonalt. En sammenstilling av fl ere 
mindre arbeider kan godtas som avhandling 
dersom det er redegjort for en sammenheng. 
Normalt vil avhandlingen utgjøre minst tre 

Undervisningen 
er forskningsbasert 

og faglige prioriteringer 
tar hensyn til behov for 

kompetanse i 
samfunnet
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artikler publisert i internasjonale tidsskrifter. 
Doktorgradsprøven består av prøveforelesning 
og disputas med offentlig forsvar av avhand-
lingen. Rektor ved UiO kreerer kandidaten til 
philosophiae doctor.

Et utdanningsprogram for dobbeltkompetanse 
er under etablering og skal gi kandidater kvali-
fi sert for klinisk undervisning ved at de har 
både forskningskompetanse og klinisk 
spesialitet.

Læringsmiljøet
OD er det nest minste fakultet ved Universitetet 
i Oslo og forholdstallet lærer - student på 1:8, 
er blant de beste. Dette gis av krav til veiledning 
under klinisk undervisning. Nasjonale under-
søkelser viser at våre studenter leder når det 
gjelder studieinnsats. Studiet er krevende, men 
studentene er svært godt fornøyd med valget. 
Det er mange sosiale aktiviteter. 
Studentene har hytte i Nordmarka og et eget 
samlingssted på fakultetet (Odontosaurus-
kiælderen). Blant tradisjonene er årlige 
Geilomøter, 17.mai-frokost, Mastodontballet og 
”skilsmisseballet” etter fellessemestrene. Hvert 
fjerde år samles studenter fra alle nordiske land 
til ”olympiske leker”. Studentene gir også ut et 
eget tidsskrift, ”Tidens Tann”.

Fremtiden
Fakultetet må til enhver tid tilpasse 
innholdet i utdanningene til behov 
og sykdomspanorama i befolkningen. 
Fakultetet forankrer utdanningene 
i den internasjonale utviklingen, og 
sørger for at norske tannleger og tann-
pleiere er i stand til å ivareta nasjonale 
behov. Det planlegges et nytt klinisk 
bygg på oppdrag fra Kunnskaps-
departementet. Utdanning av tann-
leger er blant landets dyreste, ikke 
minst utdanningen av spesialister, og 
fakultetet arbeider med å få forståelse 
for det faktiske kostnadsnivået. 
Spesialistutdanningen er i dag delvis 
fi nansiert, og det gis ikke lønn til 
kandidatene.

Forsker-
utdanningen ved 
OD fører frem til 

graden philosophiae 
doctor (PhD) ved 

Universitetet i 
Oslo.
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Oral biofi lm
De vanligste sykdommene i munnen er hull i 
tennene (tannkaries), tannkjøttsbetennelse 
(gingivitt), og tannløsningssykdom (perio-
dontitt). Alle disse sykdommene utløses av 
tannbelegg. Belegget kalles ofte for oral biofi lm 
og er det vi forsøker å fjerne gjennom tann-
børsting. Biofi lm kan også fi nnes på gebiss og 
kan da gi munnslimhinnebetennelse (stomatitt).

Forskningen innen biofi lm ved fakultetet har tre 
hovedmål:

1. Bestemme hvilke mikrober som fi nnes i oral 
biofi lm og hvor de vandrer

2. Forstå mekanismene bakteriene benytter for 
å danne biofi lm/sykdom og kontrollere 
bakterienes aktivitet ved å hemme bakterie-
kommunikasjon

3. Kontrollere biofi lmveksten på tannover-
fl aten

Hvilke bakterier fi nnes i oral biofi lm?
Tidligere undersøkte man bakterier i biofi lm 
ved dyrking. Ikke alle bakteriene i biofi lm lar 
seg dyrke. Det fi nnes en mengde bakterier her 
som aldri har vært påvist. De har ikke engang 
fått navn slik som dyrkbare bakterier. Ved hjelp 
av moderne genetiske teknikker (PCR, kloning, 
sekvensering og microarray) har vi nå funnet at 
munnhulen inneholder mer enn 700 forskjellige 
bakteriearter hvorav bare halvparten er dyrket. 
Disse bakteriene fi nnes i biofi lm på friske vev 
og i biofi lm som har utløst karies, gingivitt, 
periodontitt eller stomatitt. Spørsmål vi har stilt 
oss er følgende: Er det grunn til å tro at ikke 
dyrkbare bakterier er dårligere til å gi sykdom-
mer i munnhulen enn dyrkbare? Hvordan 
virker antibiotika på ikke dyrkbare bakterier? 
Hva slags forhold er det mellom ikke dyrkbare 
bakterier og vertens celler? Vi har ikke alle svar 
ennå. Så langt er det mye som tyder på at ikke 
dyrkbare bakterier kan spille en viktig rolle for 
utvikling av karies, gingivitt og periodontitt. 
Vårt arbeid med å påvise nye bakterier i biofi lm 
har ført til at en ny bakterieslekt, Olsenella, har 
blitt oppkalt etter professor Ingar Olsen.
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Hender det at munnbakterier forlater 
munnhulen og gir infeksjon andre 
steder i kroppen?

En pasient med periodontitt som rammer hele 
tannsettet, har en sårfl ate i munnen svarende 
til underarmens innside. Bakteriebelegg på en 
slik sårfl ate vil lett kunne komme over i blod-
banene, f.eks. ved tygging eller tannbørsting. 
Dette gir det vi kaller bakteriemi. Vi har vist at 
munnbakterier kan spre seg til hjerte, hjerne, 
lunger og ledd og tror at gjentatte bakteriemier 
over tid vil kunne påvirke åresystemet slik at 
åreforkalkning inntrer. 
Videre har vi funnet at munnbakterier utløser 
dannelse av antistoffer. Disse er forbundet med 
 utvikling av åreforkalkning, 

hjerteinfarkt og hjerne-
slag. Det trengs store 

pasientmaterialer og 
mange bakterie-
prøver for å vise 
at orale bakterier 
er direkte årsak 
til hjerte-karsyk-
dommer. Dette 
samarbeider vi 
med de store 

sykehusene i Oslo-
regionen om for å 

fi nne ut av.

Hvordan danner bakteriene biofi lm?

Biofi lm er den mest naturlige livsformen for 
bakterier. Dental biofi lm er en organisert, tre-
dimensjonal struktur av orale bakterier omgitt 
av et selvprodusert materiale som ”limer” 
bakteriene til tannoverfl aten. De første pioner-
bakteriene fester seg løst og reversibelt, men 
bindingene blir etter hvert sterkere og bakte-
riene deler seg, øker i antall og danner et 
komplekst samfunn. Biofi lmstrukturen tillater 
transport av blant annet næringsstoffer, avfalls-
produkter og ulike signalmolekyler.

Å forstå hvordan biofi lm dannes er avgjørende 
for å kunne kontrollere bakteriene og derved 
forhindre sykdom. I dental biofi lm dannes ulike 

mikromiljøer på grunn 
av lokale variasjoner 
i feks næringstil-
førsel, tilgang 
på oksygen 
og variasjon i 
spyttproduk-
sjon, avhengig av 
våre kostvaner. 
Dette registrerer 
bakteriene, og 
de tilpasser seg de 
varierende forhold ved 
å skru av og på gener etter 
behov. En slik tilpasning krever samordnet reg-
ulering av et stort antall gener. Nyere forskning 
har vist at bakteriene kommuniserer på en slik 
måte at de kan koordinere genreguleringen og 
derved sine aktiviteter. Dette er vesentlig for 
at bakteriene skal overleve i skiftende miljøer, 
men er også viktig for deres evne til å forårsake 
sykdom.

Studier vi har gjort har avslørt at mange orale 
bakterier kommuniserer. De benytter ulike 
kommunikasjonssignaler for å danne biofi lm og 
for å uttrykke sine sykdomsfremkallende egen-
skaper. Noen signaler oppfattes bare av få typer 
bakterier, mens andre signaler er mer univer-
selle. Den pågående forskning innen dette feltet 
øker vår forståelse av de molekylære mekanis-
mer og signalveier for bakterienes biofi lm-
dannelse og sykdomsfremkallende evne. Dette 
åpner nye muligheter for å forebygge bakterielle 
sykdommer.
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Kan vi hindre at bakteriene danner 
biofi lm og forårsaker sykdom?
Når bakterier organiserer seg i biofi lm på 
tenner eller f.eks. på implantater blir de mer 
motstandsdyktige mot antibakterielle stoffer 
og mot vertens immunforsvar enn når de lever 
fritt. Det kan forklare hvorfor mange av våre 
antibakterielle stoffer har dårlig effekt. Konsen-
trasjonen av et stoff som dreper frittfl ytende 
bakterier må økes, gjerne fra ti til tusen ganger 
for å ha tilsvarende effekt på bakterier i biofi lm.

Når vi benytter antibakterielle stoffer, utøves 
et selektivt press på bakteriene. Det fører til at 
naturlig resistente bakterier vil kunne overleve. 
Disse kan spre sine resistense egenskaper til 
andre bakterier. Slik overføring av gener fra en 
bakterie til en annen kan lett skje i en biofi lm 
og i mange bakterier styres dette av kommu-
nikasjon.

Den senere tids utvikling og spredning av 
multiresistente bakteriestammer og hyppige 
forekomst av behandlingsresistente biofi lm-
infeksjoner øker behovet for nye måter å 
bekjempe  infeksjoner på. Muligheten for å 
interferere med kommunikasjonen i orale bak-
terier representerer en interessant mulighet for 
å forebygge orale og generelle biofi lmsykdom-
mer i fremtiden. Tanken er å fi nne molekyler 
som ligner på bakterienes signalmolekyler slik 
at de kan konkurrere med disse og hemme 
kommunikasjonen. Ved en slik styring av bak-
terienes aktivitet vil vi ikke drepe bakteriene, 
men skru av gener som bidrar til biofi lmdan-
nelse og sykdom. Vi har syntetisert enkelte 
molekyler som på denne måten reduserer 

biofi lmdannelse. Imidlertid mangler vi fortsatt 
informasjon om de molekylære mekanismene.

Kan vi unngå at biofi lm utvikler seg på 
tannoverfl aten?
Nei, det beste vi kan oppnå er å kontrollere bio-
fi lmveksten. Dette kan gjøres ved regelmessig, 
grundig mekanisk fjerning av biofi lmen. Effekt-
en av tannrengjøring er imidlertid begrenset. 
Man har derfor i mer enn hundre år forsøkt å 
tilføre tannkrem og munnskyllevæsker ulike 
midler for å lette fjerningen av biofi lmen. Dette 
har hovedsakelig vært antibakterielle stoffer. 
Fremgang innen biologisk forskning, spesielt 
innen molekylærbiologi, gjør det mulig å prøve 
ut mer moderne tilnærminger, feks stoffer som 
vil hindre tilhefting av bakterier til tannover-
fl aten, ulike enzymer, antibakterielle peptider 
og antistoffer. Mens enkelte laboratorieforsøk 
har vist lovende resultater, har kliniske forsøk 
vært skuffende. Grunnen er at disse ideene ble 
utviklet uten å ta hensyn til en viktig forutset-
ning: bakteriene i biofi lmene påvirkes av disse 
stoffene maksimalt 3 minutter per døgn mens i 
løpet av de gjenværende 1437 minuttene har de 
tid til å vokse og formere seg. Det er derfor bare 
et fåtall kjemiske stoffer med forlenget antibak-
teriell virketid, feks klorheksidin som reduserer 
biofi lmdannelse i nevneverdig 
grad.

Vi har i løpet av de 
siste 10 år utviklet 
orale biofi lm-
modeller som 
inneholder mange 
ulike munnbakterier. 
Vi kan dermed 
studere tilnærminger 
til biofi lmkontroll under 
mer realistiske betingelser 
enn tidligere da enkelte
bakteriearter ble undersøkt frittfl ytende i 
reagensrør. Resultater i modellen vår stemmer 
godt overens med biofi lmhemmende effekt av 
munnskyllevæsker i kliniske forsøk, og vi har 
vist at strukturen og diffusjonsegenskapene i 
biofi lmene kan forandres slik at de blir mindre 
sykdomsfremkallende.
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Biomaterialer

Biomaterialer kan defi neres som kunstige materialer 
som skal erstatte en kroppsdel eller kroppsfunksjon 
og som skal kunne fungere sammen med det leve-
nde vevet uten å gi negative reaksjoner. Tannleger 
benytter i stor grad forskjellige typer biomaterialer i 
behandlingen  av pasienter. Tannfyllingsmaterialer 
og protesematerialer er de biomaterialer som i klart 
størst utstrekning har vært benyttet og som frem-
deles benyttes av tannlegene. Dette er en gruppe 
materialer som spenner vidt fra metaller som gull og 
gull legeringer, cobolt-krom og titan til forskjellige 
typer komposittmaterialer, keram- og akryl-
materialer. Materialene har med andre ord svært 
forskjellige egenskaper og oppbygging, men alle skal 
fungere i kroppen eller i munnhulen. Fyllingsmateri-
alene skal enten kunne plasseres direkte i en kavitet 
i tannen og så herde på stedet eller kunne prefab-
rikkeres i et laboratorium og så deretter plasseres 
i en kavitet eller på en tann som krone eller bro.
Det stilles store krav til disse biomaterialene. De 
skal være vevsvennlige, kunne tilpasses med svært 
stor nøyaktighet, være stabile og kunne fungere i 
munnhulen over mange år uten å degraderes av 
mekanisk slitasje eller ved at de oppløses i munn-
hulens miljø. Munnhulen er et fuktig miljø med 
bakterier, elektrolytter og sving-
ende pH verdier i tillegg til at 
materialene utsettes kontinu-
erlig for tyggekrefter som kan 
være betydelige hos en del pasi-
enter. Rotfyllingsmaterialer skal 
fylle rotkanalen etter at nerven 
(pulpa) er fjernet. Her stilles det 
store krav til at materialene skal 
kunne plasseres nøyaktig og ha 
minimal kontraksjon slik at de 
permanent fyller ut rotkanalen 
og hindrer lekkasje. Det er også 
her et stort krav til biokompati-
bilitet.

Tannimplantater
I de siste tiår er det blitt en ny 
bruk av biomaterialer i kroppen 
ved at man har tatt i bruk tann-
implantater som erstatning for 
tapte tenner. Dette har intro-
dusert nye problemstillinger og 

Biomaterialer ogBiomaterialer og
vevsregenerasjonvevsregenerasjon
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biomaterialforskningen har derfor blitt konsen-
trert om utfordringen disse skaper. Tann-
implantatene skal festes i benet uten bruk av 
sementer og skal penetrere gjennom munn-
slimhinnen inn i munnhulen hvor de skal være 
pilarer for og motta krefter fra tyggetrykket til 
kroner og broer som festes til disse. I tillegg til 
kjente utfordringer for odontologiske biomateri-
aler står vi ovenfor en rekke nye. 
Tannimplantatene skal på samme tid ha stor 
styrke, være fl eksible slik at de så nært om 
mulig har samme bevegelse som benet de er 
forankret i og ha såkalt biokompatibilitet. Det 
betyr at materialene ikke skal gi en negativ 
avstøtningsreaksjon i benet eller bløtvevet, men 
derimot få benet og bencellene til å gro fast i 
implantatet slik at det blir fast forankret i benet, 
såkalt osseointegrert. Denne bindingen av benet 
til implantatmaterialet skal helst gå hurtig og 
være stabil over mange år slik at implantatet 
kan fungere som støtte for broer og kroner uten 
at de løsner og uten at det utvikles infeksjoner.

Vevsregenerasjon
Biomaterialforskningen ved Det odontologiske 
fakultetet har de senere år fokusert på å løse 
problemstillinger knyttet til tannimplantater 
med mål om at implantatene skal få forbedret 
kvalitet slik at tannlegene skal kunne tilby bedre 
og mer forutsigbar behandling av pasientene. 
En felles betegnelse for de fl este prosjektene 
er vevsregenerasjon. I mange av prosjektene 
arbeides det med å bedre tilhelingen av ben 
omkring implantatene slik at benet vokser 
hurtig og binder seg til implantatoverfl aten. 
Dette kan gjøres ved hjelp av kjemisk modifi -
kasjon av implantatoverfl aten, 
forandring av overfl atens ruhet 
på mikro og nano nivå eller 
ved binding av forskjellige 
bioaktive molekyler. Biomaterial 
forskning ved Det odontologiske 
fakultet har hatt stor aktivitet i mange år 
og foregår vesentlig ved Klinisk forsknings-
laboratorium og dyreforsøkene utføres på 
Folkehelsa eller Norges Veterinærhøyskoles 
avdeling for smådyr. Forskningsmiljøet har et 
betydelig internasjonalt nettverk med 
samarbeidspartnere både innen universitetets 
forskningsmiljø og industri. Dette har ført til 

store samarbeidsprosjekter med implantat
produsenter og ledende forskningsgrupper 
ved universitetsmiljøer i Sverige, Tyskland, 
Frankrike, Spania og USA. 
Ledende internasjonale implantatforetak 
benytter i dag teknologi som er utviklet ved 
Det odontologiske fakultet. Miljøet har også 
deltatt i fl ere EU støttede prosjekter i samarbeid 
med andre europeiske forskningsmiljøer og ble 
selv tildelt betydelig forskningsstøtte fra EUs 5 
rammeprogram på totalt 23 mill NOK. Som et 
bevis for høy aktivitet og nyskaping innen dette 
fagområdet ble miljøet også tildelt Birkelands 
Innovasjonspris for 2008.

Forsknings-
miljøet har et 

betydelig inter-
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Kraniofacial biologi,
diagnostikk og
behandling

Det odontologiske fakultet har et spesielt ansvar 
for å ivareta den delen av grunnforskningen som er 
relatert til odontologisk basalkunnskap og odonto-
logisk praksis. Følgelig står tannen sentralt i 
fakultetets forskning.

Kraniofacial biologi, diagnostikk 
og behandling
Men tannen kan ikke sees isolert fra det miljøet den 
utvikles og fungerer i, dvs. hode/kranium – tygge-
organ – munnhule/svelg, og for den saks skyld 
– resten av kroppen. Forskningsområdet omfatter 
studiet av kraniets og ansiktets utvikling, herunder 
tenner, kjever, gane, tunge, muskler, spyttkjertler, 
slimhinne m/smaksløker og tonsiller (lymfatiske 
organer). For å kunne oppdage avvik fra det 
normale er det viktig å kjenne den normale 
utviklingen, og her er kunnskap om den normale 
morfologien (strukturen) og den underliggende 

molekylære og genetiske status på ulike utviklings-
trinn av grunnleggende betydning.

Tannen er forskningsmessig en god modell for å 
studere organutvikling og resultater herfra har over-
føringsverdi til annen organutvikling. Det samme 
kan sies om utviklingen av spyttkjertler, som også er 
et forskningstema ved fakultetet.

God saliva sekresjon er viktig for oral helse og 
velvære. Saliva bidrar til å fukte munnslimhinne og 
tenner slik at funksjoner som spising, svelging og 
tale forløper normalt. Videre fortynnes maten slik at 
smaksstoffer kan påvirke smaksløkene på tungen, 
enzymer kan tilsettes maten og fordøyelsen kan 
starte allerede i munnhulen. Tannemaljen beskyttes 
av salivas innhold av salter og buffere som kan mot-
virke syreangrep. Under normale forhold tenker en 
knapt over salivas tilstedeværelse. Annerledes er det 
når salivaproduksjonen er redusert, enten ved 
medikamentell behandling eller grunnet ulike 
sykdommer eller behandlingsregimer.

De senere års forskning har bidratt til økt forståelse 
for det fysiologiske grunnlaget for salivasekresjon. 
Det er bl.a. funnet fl ere typer vannkanaler (aqua-
poriner) i spyttkjertelepitel. Feil i aquaporinuttrykk 
er nå knyttet til en rekke sykdommer, bl.a. Sjögrens 
syndrom. Ved fakultetet forskes det på uttrykk av 
aquaporiner i embryonale spyttkjertler fra mus. Ved 
å drive frem spyttkjertler tatt fra musefostre, vil vi 
studere hvordan utviklingen av kjertelen blir 
påvirket av vannkanalene.
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Sår i munnslimhinnen heler raskt og ofte uten 
arr. Én av grunnene til dette er at munnslim-
hinnen er dekket av saliva (spytt). Saliva inne-
holder en rekke stoffer med kjent virkning mot 
infeksjon med bakterier og sopp, og fravær av 
infeksjon fremmer ukomplisert tilheling. I 
tillegg blir det frigjort fl ere stoffer (peptider) 
som har fremmende virkning på sårtilhelingen. 
Ved fakultetet har forskerne undersøkt slike 
peptider. Det ble funnet at peptidene blir 
produserte av spyttkjertler og til dels av selve 
munnslimhinnen. Virkningen på slimhinne-
celler i kultur ble undersøkt og det ble funnet at 
peptidene øker celledelingshastighet og celle-
migrasjon, og muligens også kan utsette 
celledød i cellene – fenomener som er gunstige 
ved sårtilheling. Bruk av peptidene som behand-
ling kan fremskynde sårtilheling og kanskje 
særlig hjelpe til ved kroniske sår i munnhulen 
og på andre epiteloverfl ater. Utfordringen i 
forskningsfeltet fremover er å oppnå grunn-
leggende forståelse av sårtilheling. I tillegg til at 
dette vil gi nye behandlingsmuligheter vil dette 
videreføre forståelse av cancerbiologi.

Multidisiplinær forskning
Mennesket har bare to tannsett og disse skal 
vare i mange år. Laverestående dyr, f.eks. kryp-
dyr, amfi bier og fi sk, har svakere tenner, men 
dette kompenseres ved at det stadig dannes 
nye tenner gjennom hele livet. Forskningen 
skal skaffe kunnskap om hvilke faktorer som er 
viktig for å få utviklet en normal og funksjons-
dyktig tann og hva som kan gjøres for å bevare 
dens funksjonsdyktighet hele livet. Forskningen 
skal også klargjøre hvilke faktorer og mekan-
ismer, f.eks. genfeil og sykdom, som er ansvarlig 
for forstyrrelser i tannutviklingen. En tann har 
en komplisert utviklingshistorie med et kom-
plekst samspill mellom ulike vevstyper og med 
et nettverk av styrende gener som oppviser 
komplekse ekspresjonsmønstre i tid og rom 
(når og hvor de er aktive, samt grad av aktivitet).

Moderne forskning på tannutvikling krever en 
multidisiplinær tilnærming hvor kompetanse 
innen molekylærbiologi, biokjemi, immunologi, 
genetikk, morfologi og klinikk utvirker et 
fruktbart samspill. Forskere ved fakultetet har 
etablert en oversikt over hvilke gener 

(av ca. 30.000) som er særlig aktive - eller 
inaktive - på ulike stadier i tannutviklingen hos 
mus. Bioinformatikk (informasjon i databanker 
om sammenhenger mellom gener og ulike bio-
logiske funksjoner) gir en pekepinn om hvilke 
biokjemiske og cellulære funksjoner som er 
forbundet med det observerte genekspresjons-
mønsteret. En benytter metoder for å påvise i 
hvilke celler utvalgte gener er aktive og også om 
de proteiner som genene koder for er til stede. 
Hos mus som mangler bestemte gener studeres 
genfeilens innvirkning på genekspresjons-
mønsteret under tannutviklingen og også 
effekten genfeilen har på den ferdige tann. 
Videre studeres regulatoriske mekanismer som 
kontrollerer når og hvor gener brukes, f.eks. 
var forskere ved fakultetet de første som kartla 
forekomst av mikroRNA molekyler under 
utvikling av tannanlegg og spyttkjertler

Genetiske analyser
En rekke syndromer som skyldes genfeil 
omfatter også forstyrret tannutvikling. I Norge 
har vi et sentralt kompetansesenter for disse 
pasientene, nemlig TAKO-senteret. Tenner fra 
pasienter med forstyrret tannutvikling er under-
tiden tilgjengelig for nærmere undersøkelser, 
dvs. tannens morfologi og tannvevenes struktur. 
Forstyrrelser i tannen kan relateres til genetiske 
analyser slik at en kan få innsikt i mulige 
mekanismer for hvordan observerte avvik har 
oppstått og i neste omgang 
hvordan de eventuelt kan 
forebygges. Studier på mus 
med genfeil som gir opp-
hav til tilstander som 
ligner syndromer hos 
mennesket, kan gi økt 
innsikt i og forståelse 
av de underliggende 
mekanismer i syndrom-
utviklingen, dette gjelder 
f.eks. Prader-Willy syndromet.

Til slutt skal også nevnes forskning på ansikts- 
og kjevevekst (kjeveortopedi) samt forskning på 
utvikling av lymfatiske organer som tonsiller og 
thymus (immunologi).

Forstyrrelser 
i tannen kan 
relateres til 
genetiske 
analyser
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Forskning på helsefremmende og forebyggende virk-
somhet er tverrfaglig, og omfatter epidemiologisk-, 
tannhelsetjeneste- og intervensjonsforskning.

Nye strategier for forebygging og 
behandling
Karies er fremdeles den dominerende sykdommen i 
munnhulen i Norge, selv om forebyggende virksom-
het har bidratt til en betydelig bedring i tannhelsen 
i befolkningen. Alvorlighetsgraden er redusert, men 
sykdommen rammer fremdeles svært mange. 
Grupper av innvandrere, rusmisbrukere, personer 
med sykdom og tannbehandlingsfrykt, samt andre 

med lav sosioøkonomisk status har fremdeles store 
tannhelseproblemer. En slik endring i sykdoms-
fordeling krever nye strategier for forebygging 
og behandling, og både individuelle faktorer 
og samfunnsforhold påvirker utbredelsen av 
sykdom. Et viktig forskningsaspekt er sosial 
ulikhet og forskning på årsaker til slike sosiale 

forskjeller i tannhelse. Utforming av optimale 
forebyggende tiltak og behandling av individer 

med mye tannsykdom vil kunne gi stor samfunns-
økonomisk og individuell gevinst.

Dette forskningsområdet tar sikte på å utvikle 
kunnskap om forsvarlige og effektive metoder for 
å gjennomføre forebygging og behandling av orale 
sykdommer både nasjonalt og internasjonalt. 
Forskningsområdet er tverrfaglig og en målsetting er 
å frembringe kunnskap som kan bidra til å beskrive, 
forklare og påvirke faktorer som er relevant for 
tannhelsen. Stikkord for sentrale satsninger innen 
dette feltet er epidemiologi, helsetjenesteforskning, 
atferdsforskning, utvikling av forebyggingsmetoder, 
tannbehandlingsvegring og risikogrupper.

Pågående prosjekter
Prosjekter omfatter identifi sering av barn med risiko 
for å utvikle alvorlig tannsykdom, studier av syre-
skader på tenner hos ungdom, undersøkelse av 
kreftbehandlings påvirkning av tannhelse hos voksne, 
kartlegging av tannhelsesituasjonen hos personer 
med sjeldne medisinske sykdommer, utvikling 
av kariesforebyggende strategier rettet mot 
innvandrerbarn, samt problematikk knyttet til 
emaljeforstyrrelser og fl uorose.

Doktorgradsstipendiater tilknyttet forskningsfeltet 
studerer oral helse relatert til livskvalitet hos 

Helsefremmende og Helsefremmende og 
forebyggende forebyggende 
virksomhetvirksomhet
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voksne (Trøndelag), tannhelseatferd hos 
småbarn (Akershus) og tester teorier for moti-
vasjon av pasienter til atferdsendring med 
hensyn til tannhelse. Studier i tannhelse-
tjenesten omfatter kriterier for fyllingsbe-
handling, holdbarhet av tannfyllingsmateri-
aler, lengde på kontrollintervaller, pasienters 
tilfredshet med tannlegenes behandling og 
tannhelsepersonells utnyttelse av egen 
kompetanse.

Pågående prosjekt innebærer samarbeid med 
Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus, 
Oslo, Hordaland og Nord-Trøndelag, med 
Folkehelseinstituttet, TAKO-senteret, helse
myndighetene i Sverige og Finland, samt 
universitetene i Bergen, København, Tromsø 
og USA. Gruppens medlemmer deltar med sin 
kompetanse i prosjekter som innebærer 
samarbeid med fakultetets forskningsområder 
innen biofi lm, kraniofacial biologi og bio-
materialer.
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Ved Det odontologiske fakultet, og spesielt ved 
Institutt for klinisk odontologi (IKO) foregår det 
mye spennende og avansert klinisk forskning. 
Forskningen er organisert under de ulike tematiske 
forskningsområdene ved fakultetet og tar ofte 
utgangspunkt i konkrete kliniske problemstillinger. 
Denne kliniske forskningen vil ofte ha betydning for 
den praktiserende tannleges daglige virksomhet og 
sikrer at pasientene får den beste behandling som 
er mulig. Det odontologiske fakultet har som uttalt 
mål at undervisningen og den kliniske virksomhet 
skal være forskningsbasert, og at forskningen skal 
være ledende i Europa. Det legges derfor vekt på at 
forskningen er internasjonalt forankret gjennom 
forpliktende forskningssamarbeid med internasjonalt 
anerkjente forskere. Noe av den kliniske forsknings-
aktivitet omtales nedenfor.

KVIT-prosjektet – 
Kvalitet i tannhelsetjenesten

Det har etter 2004 ikke vært tillatt å benytte amal-
gam som tannfyllingsmateriale på grunn av innholdet 
av kvikksølv. Plastfyllingsmaterialer (kompositt) 
benyttes derfor stadig mer og utgjør i dag ca 80 % 
av alle tannfyllinger som blir lagt i Norge. Det er 
hevdet at disse komposittfyllingene holder omtrent 
like godt som tidligere amalgamfyllinger gjorde. 
Imidlertid vet en ikke nok om komposittfyllingenes 
holdbarhet, spesielt i tyggebelastede områder.

KVIT-prosjektet ble startet i 2001 for å undersøke 
holdbarheten av hvite fyllingsmaterialer i tyggebe-
lastede områder av munnen. Tannleger i Hordaland 
har deltatt, og har i perioden 2001-2004 lagt 4030 
fyllinger på 1912 pasienter. Pasientene er behandlet 
etter tannklinikkenes normale prosedyrer, og tann-
legene fi kk selv velge fyllingsmateriale. Fyllingene 
skal evalueres og eventuelle årsaker til omgjøring 
registreres.

Parallelt foregår det en tilsvarende undersøkelse i 
Danmark. Vurdering av de samlede data fra 
Danmark og Norge vil gi tannleger et bedre grunn-
lag for riktig valg av både behandlingsteknikk og 
fyllingsmateriale, og dermed bidra til en kvalitets-
forbedring av tannbehandlingen som igjen kommer 
pasientene til gode.
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Forskning omkring erosjonsskader – 
syreskader på tenner
Hull i tennene (karies) er velkjent. Det fi nnes 
imidlertid andre måter tenner kan skades på 
som tanngnissing, hard tannbørsting og erosj-
onsskader. Erosjonsskader eller syreskader er 
tap av tannsubstans forårsaket av langvarig 
påvirkning av syrer fra for eksempel mat, 
drikke, magesyre eller syredamp.

Forekomsten av syreskader på tenner synes å 
være økende. Studier fra andre land viser 
sprikende data, og det foreligger ingen tall fra 
Norge. For å få en oversikt over omfanget av 
syreskader i Norge, er det ved fakultetet satt i 
gang en klinisk studie blant 18-åringer i Oslo. 
Målet er å kartlegge omfang og årsaker til 
syreskader hos ungdom.

Den viktigste behandlingen er å fi nne årsak til 
problemene og hindre videre utvikling. Hvis 
årsaken er ukjent eller vanskelig å eliminere, 
kan skadene utvikles til å bli svært alvorlig, noe 
som vil kreve omfattende behandling.

I klinikken i dag har vi ingen fore-
byggende midler mot syreskader. 

En del laboratoriestudier 
har vist at fl uor kan styrke 
tannemaljen og dermed gi 
en beskyttende effekt. 
I en doktoravhandling ved 
Institutt for klinisk odont-
ologi ble ulike fl uorforbind-

elser analysert i laboratoriet, 
med en klinisk tilnærming. Det 

ble vist at fl uorforbindelser 
som brukes mot karies har 
liten eller ingen beskyttende 
effekt mot syreskader, mens 
derimot en ny forbindelse har 
vist lovende effekt. Det trengs 
imidlertid fl ere studier, spesielt 

kliniske.

Avansert radiologisk 
diagnostikk og forskning

Avansert radiologisk diagnostikk har 
gjennomgått en revolusjonerende ut-

vikling. Avdeling for kjeve- og ansiktsrad-
iologi ved Det odontologiske fakultet, var 

tidlig ute med å anvende avansert datateknologi 
for røntgenundersøkelse av tenner, kjever 
og ansikt. Slike undersøkelser kan være 
avgjørende for å stille en riktig diagnose, noe 
som er en forutsetning for at behandling kan 
gjennomføres tilfredsstillende. Den første 
computertomografi  (CT) 
skanneren kom på 
plass ved fakultetet 
i 1992, som en av 
de aller første på 
en odontologisk 
institusjon i 
verden. En ny 
og mer avansert 
CT skanner ble 
installert i 2004. 
Med skanneren 
kan det utføres 
avanserte røntgen-
undersøkelser med tynne 
snitt, eksempelvis gjennom bihuler. Radiologisk 
avdeling ved fakultetet mottar mange henvis-
ninger fra tannleger og leger. Det undersøkes 
ulike typer svulster og svulstlignende tilstander, 
godartede og ondartede, og det henvises også 
for ansikts- og kjevesmerter, leddsykdommer, 
kjevevekstforstyrrelser, tann- og kjeveskader, 
tannfrembruddsforstyrrelser og kjeveinfeksjoner. 
Ved manglende tenner og implantatbehandling 
undersøkes kjevebeinets dimensjon for å fi nne 
ut om det er plass til å sette inn implantater. 
Forhold til anatomiske strukturer som nerve-
kanaler kartlegges for å unngå komplikasjoner, 
samt kontroll om implantatene er festet 

Forekomsten 
av syreskader på 

tenner synes å 
være økende

Fakultetet 
var tidlig ute 

med å anvende 
avansert datateknologi 

for røntgenundersøkelse 
av tenner, kjever 

og ansikt

27
Moderne klinisk forskning

b
s
li
ef
de
vis
imi

klini

Avan
diagno

Avansert r
gjennomgått

vikling. Avdeli
iologi ved Det o



undersøkes, og skader etter bruk 
av visse typer medikamenter, bl.a. 
brukt i behandling av beinskjørhet, 
utredes radiologisk. Flere av 
prosjektene er samarbeidsprosjekter 
med Oslo Universitetssykehus eller 
TAKO-senteret.

SIKO - senter for inter-
disiplinær kraniofacial 
forskning, diagnostikk og 
behandling
SIKO ble etablert i 2006 og utgjør 
følgende 5 enheter,

ortognatisk kirurgi som består 
av kjeveortopedi og kjevekirurgi 
ved Ullevål Universitetssykehus

eksperttjenesten for barn og 
ungdom som består av kjeveor-
topedi, pedodonti og adferdsfag, 
protetikk og oral kirurgi

eksperttjenesten for voksne som 
består av protetikk, endodonti, 
periodonti, oral kirurgi og 
kjeveortopedi

Juvenil idiopatisk artritt som 
består av kjeve- og ansiktsra-
diologi, oral kirurgi, pedodonti, 
kjeveortopedi, samt revmatolo-
gisk avdeling ved Rikshospitalet

Gerodontologi som består av 
Gerodontolog, protetiker, kario-
log, periodontist, geriatriker og 
mikrobiolog

Disse 5 enheter utøver en klar ”rikshospital-
funksjon” i odontologi ved fakultetet i Oslo.

SIKOs mål skal være å etablere et klinisk 
og forskningsmessig toppsenter innen odon-
tologi, med vekt på tverrfaglighet. Det er en 
meget høy aktivitet med veiledning av Ph.D- 
og spesialistkandidater, i tillegg til nær 600 
pasientkonsultasjoner i året hvor det er bedt 
om  spesialistutredning. Det er også etablert 
et utstrakt samarbeid til det nyopprettede 
Molecular-Life-Science senteret ved UiO, Oslo 
Universitetssykehus (Ullevål, Rikshospitalet og 
Radiumhospitalet), samt andre internasjonale 
forskergrupper.

tilfredsstillende i beinet etter operasjonen.

Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi har 
gjennom mange år samarbeidet med Riks-
hospitalet og Oslo Universitetssykehus, om 
magnetisk resonanstomografi  (MR), som kan 
være et nødvendig supplement til CT under-
søkelser i den diagnostiske pasientutredningen.

Flere forskningsprosjekter foregår ved Radio-
logisk avdeling. Det samarbeides med Statens 
Strålevern om mulighetene for å redusere 
strålebelastningen ved avansert radiologisk 
diagnostikk. Vanligvis kan det utføres under-
søkelser med langt mindre strålebelastning 
enn det man vanligvis gjør på medisinske 
institusjoner.  Pasienter med ansiktssmerter 
undersøkes, og en følger forandringer over 
tid i kjeveleddene etter kirurgisk behandling 
og etter injeksjonsbehandling. Sammen med 
amerikanske og japanske forskere arbeides 
det med et klassifi kasjons- og graderingssys-
tem for ”prolaps og slitasjegikt” i kjeveledd. I 
et prosjekt følges pasienter med barneleddgikt 
over nærmere 30 år, for å studere forandringer 
i ansiktsskjelettet. Pasienter med skader i 
kjeveskjelettet etter strålebehandling 
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Siden etableringen av SIKO er det i gruppen for 
ortognatisk kirurgi (kjeveortopedi og kirurgi) 
publisert 12 vitenskaplige artikler i internasjonale 
tidsskrift og 9 presentasjoner ved internasjonale 
kongresser. Det er videre produsert 2 doktorgrader 
og en internasjonal mastergradsavhandling, i 
tillegg til diverse prosjekter for spesialistkandidater 
og studenter.

Flere av pasientene som utredes ved SIKO tilbys 
nå behandling ved IKO (Institutt for klinisk odont-
ologi) ved opprettelse av spesialisttannlegestillinger. 
Pasientkategoriene kan omfatte traumer, multiple 
agenesier, mineraliseringsforstyrrelser, utviklings-
forstyrrelser, samt tumores, odontomer og 
cyster. Dette er kasus hvor behandling ofte vil være 
langvarig grunnet kompleksiteten, noe som også 
krever tverr-faglighet med involvering av de fl este 
spesialister tilknyttet SIKO. 

I 2008 har det vært diskusjons – og planleggings-
møter, klinisk konsultasjonstjenester, innsamling av 
klinisk forskningsmateriale, forskningsveiledning av 
stipendiater, studenter og spesialistkandidater, samt 
undervisning.

Fakultetet arbeider nå for at JIA gruppa (juvenil 
idiopatisk artritt) skal danne et europeisk klinisk og 
forskningsmessig nettverk og utnytte mulighetene i 
EUs 7. rammeprogram og helseprogram. 
Pasienttilgangen har vist god økning etter at sam-
arbeidet med Oslo Universitetssykehus ble styrket. 
Henvisninger kommer også fra tannhelsetjenesten 
for øvrig og andre spesialister, noe som viser et 
udekket behov for en tverrfaglig eksperttjeneste for 
komplekse pasientkasus.

Utredning og behandling av slike pasientgrupper 
utgjør et unikt materiale for forskningsprosjekter 
som å undersøke langtidsstabilitet etter ulike og 
omfattende kirurgiske inngrep i ansiktsregionen, 
samt bløtvevsreaksjoner etter inngrep. Det har også 
vært fokusert på langtidsresultatet med hensyn til 
funksjonelle forhold som f. eks nerveskader.

På denne måten håper en å kunne si noe om 
effekten av en kombinert kjeveortopedisk og 
kirurgisk behandling og mulige forandring i 
munnhule og svelg etter slike inngrep.

SIKOs 
mål skal være å 

etablere et klinisk 
og forskningsmessig 

toppsenter innen odont-
ologi, med vekt på 

tverrfaglighet
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Molecular Life Science (MLS) er et tverrfakultært 
område som involverer det matematisk-naturviten-
skapelige (MN), medisinske (MED) og odontologiske 
(OD) fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO)

Kunnskapsbehov og forskningstema
MLS har utviklet seg på tvers av eksisterende 
disiplininndeling ved UiO. Det er et fagområde 
ingen eier, men som mange enheter er involvert i. 
Det representerer en av UiO’s sterke profi ler 
(4 Sentre for fremragende forskning (SFFs)). Det 
er vedtatt (9.9.2008) at MN, MED og OD sammen 
skal skape et koordinerende styringsorgan, 
MLS@UiO for virksomheten. Dette er gjort for å 
sikre optimal utnyttelse av kompetanse, god ressurs-
bruk, felles fasiliteter, strategiske utstyrsinvesteringer 
og tverrfakultær undervisning. 
Hensikten er også å fremme kvalitet og fornying 
innen forskning og å styrke UiO’s posisjon som 
internasjonalt forskningsuniversitet innen fag-
området. Det er videre hensikten at MLS skal 
fungere som et aktivt samarbeidsorgan der fakultets-
ledelsen ved MN, MED og OD spiller inn og 
henter ut strategiske vurderinger av verdi også for 
fakultetenes eget arbeid innen fagområdet. 
MLS@UiO vil kunne bli et viktig instrument for et 
konstruktivt samspill innen fagområdet hvor alle tre 
fakulteter har interesser og muligheter. 
Stikkord for oppgavene innen forskningsstrategi er:

  fornyelse – være pådriver for å fremme nye 
sentrale forskningstemaer og teknologier

  holde i hevd prosedyrer som sikrer at kvalitet 
ivaretas og gis forrang

  disponere såkornsmidler i form av stipendiater og 
postdocs til å fremme strategiske valg

  disponere såkornsmidler i form av støtte til 
kongresser og møter, gjesteforskere, kurs etc.

MLS studerer det molekylære grunnlag for livs-
prosesser. Derved kan det påvirke måten vi tenker 
på om viktige sider av natur og samfunn. 
Mulighetene er mange og lovende, spesielt innen 
medisin, landbruk, oppdrett, miljø og matsikkerhet. 
Etiske sider er også viktige. Her er det mange 
muligheter for samarbeid med andre tverrfakultære 
områder som nå er etablert ved UiO.

MOLECULAR 
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