Velkommen til GERONETT’s
forskningskonferanse
Bergen 23-24. november 2021
Betydning av oral helse for generell helse – og omvendt!
GERONETT er et tverrfaglig forskningsnettverk for eldrehelse med medlemmer fra tannhelsetjenesten,
helse- og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner og sykehus.
Vi ønsker å bidra til økt samarbeid mellom oral helse i andre helsetjenesteområder. Derfor arrangerer
GERONETT en konferanse med fokus på aldring og helse, hvor betydningen for oral helse for generell helse
fremheves – og omvendt!
GERONETT inviterer derfor alle som har interesse for forskning relatert til eldrehelse og eldretannhelse til
GERONETT – konferansen 2021. Det kommer flere anerkjente nasjonale og internasjonale forskere som
bidrar med sin kompetanse den 23. og 24. november. I tillegg vil vi åpne opp for presentasjon av pågående
forskning fra deltakerne, både muntlig presentasjon og posterpresentasjon.

Foreløpige temaer for konferansen
•

Oral helse hos eldre

•

Sammenhengen mellom generell helse og oral helse hos eldre

•

Samhandling mellom helsetjenester om den eldre pasienten

•

Innovasjon og digitalisering

Endelig versjon av programmet vil komme senere.

Praktisk informasjon
•

Klikk her for påmelding

•

Frist for abstrakt: 20. august

•

Sted: Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen i Bergen

•

Pris: Konferansen dekkes av GERONETT, med unntak av overnatting.
Deltakere som ikke møter vil bli fakturert for kost-pris.

Presentasjon av foredragsholdere

Professor Olav Gjelsvik har studert nordiske språk og

Professor Nicola West er professor i periodonti

litteratur, historie og filosofi ved Universitetet i Oslo,

(tannfesteapparatet), fagleder for restorativ

og filosofi ved University of Oxford hvor han mottok

odontologi og leder for enhet for kliniske

sin D.Phil i filosofi i 1986. Han tilbrakte året 1989-90

studier ved School of Oral and Dental Sciences,

ved University of California, Berkeley. Fra 1991 ble han

University of Bristol, UK. Her drives det forskning

utnevnt til førsteamanuensis i filosofi i Oslo, og ble

på høyt internasjonalt nivå, finansiert av

professor i 1994. Hans viktigste forskningsinteresser

industri, EU-midler og andre forskningsfond.

inkluderer filosofi om språk, sinn og vitenskap, og

West vil presentere sin forskning på periodonti

generell epistemologi og metafysikk. Han har vært

knyttet til Alzheimers sykdom og hjerte- og

direktør for et Center of Excellence ved Universitetet

karsykdommer. I tillegg forsker hun på vitenskapelig

i Oslo, sitter for tiden i universitetsstyret i Oslo og er

evaluering av munnhelseprodukter, tannslitasje,

medlem av flere akademier.

beinaugmentasjon og periimplantitt.

Professor Inger Wårdh er spesialisttannlege i

Anastassia Kossioni er professor i gerontologi

orofacial medisin og førsteamanuensis i geriatrisk

ved Division of Gerodontology, National and

tannbehandling, men ser på seg selv som en

Kapodistrian University of Athens. Anastassia

folkehelsearbeider. I avhandlingen studerte hun

forsker på gerodontologi (geriatrisk munnhelse)

holdninger til oral omsorg i helsevesen og geriatrisk

og utdanningene knyttet til tannhelsefeltet.

behandling og har mange års klinisk erfaring

Hun er president av the European College of

som sykehustannlege. I dag jobber hun med

Gerodontology og medlem av Academic Board of

undervisning og forskning ved Karolinska Instituttet

the European Geriatric Medicine Society.

for tann- og tannhygieniststudenter, men også for
logopeder og leger. Hun er nestleder i den svenske
foreningen for orofacial medisin, SOM, og medlem
av den svenske tannlegeforeningens etiske komité.

GERONETT ble etablert av de seks odontologiske kompetansesentrene i 2018, og finansieres av midler fra
Norges forskningsråd (NFR) evt. Forskningsrådet. Målgruppen til det tverrfaglige forskningsnettverket er
forskere innen aldring og helse, både oral helse og generell helse.

