
Forskningskonferanse 

Betydning av oral helse for generell 
helse – og omvendt! 
Bergen 23-24. november 2021 
 
GERONETT er et tverrfaglig forskningsnettverk for 
eldrehelse med medlemmer fra tannhelsetjenesten, 
helse- og omsorgstjenesten, utdanningsinstitusjoner og 
sykehus.

 

GERONETT arrangerer nå en konferanse med fokus på 
aldring og helse, hvor betydningen for oral helse for 
generell helse fremheves – og omvendt!

Alle som har interesse for forskning relatert til eldrehelse 
og eldretannhelse inviteres til GERONETT – konferansen 
2021. Flere anerkjente nasjonale og internasjonale 
forskere 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.

Temaer for konferansen

• Oral helse hos eldre

• Sammenhengen mellom generell helse og oral helse hos eldre

• Samhandling mellom helsetjenester om den eldre pasienten

• Innovasjon

 
Praktisk informasjon

• Følg lenke til Geronett.no for påmelding og program

• Frist for påmelding: 15. oktober

• 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. 

Professor Olav Gjelsvik 
Universitetet i Oslo

Professor Nicola West 
University of Bristol

Professor Anastassia Kossioni 
University of Athens

Professor Joke Duyck 
Katholieke Universiteit Leuven

Professor Inger Wårdh 
Karolinska Instituttet

https://axacoair.se/go?qB6NJPry


Professor Nicola West er professor i periodonti 
(tannfesteapparatet), fagleder for restorativ 
odontologi og leder for enhet for kliniske 
studier ved School of Oral and Dental Sciences, 
University of Bristol, UK. Her drives det 
forskning på høyt internasjonalt nivå, finansiert 
av industri, EU-midler og andre forskningsfond. 
West vil presentere sin forskning på periodonti 
knyttet til Alzheimers sykdom og hjerte- 
og karsykdommer. I tillegg forsker hun på 
vitenskapelig evaluering av munnhelseprodukter, 
tannslitasje, beinaugmentasjon og periimplantitt.

Anastassia Kossioni er professor i gerontologi 
ved Division of Gerodontology, National and 
Kapodistrian University of Athens. Anastassia 
forsker på gerodontologi (geriatrisk munnhelse) 
og utdanningene knyttet til tannhelsefeltet. 
Hun er president av the European College of 
Gerodontology og medlem av Academic Board 
of the European Geriatric Medicine Society.

Joke Duyck er professor ved Institutt for 
oral helsevitenskap ved KU Leuven (Belgia, 
Flandern). Hun er tannlege (1995), spesialist 
i protetikk (2000) og hun har en doktorgrad i 
medisinsk vitenskap (2000) ved KU Leuven i 
samarbeid med Universitetet i Oslo. Joke Duyck 
er ansvarlig for utdannelse innen gerodontologi 
og flyttbar protetikk ved KU Leuven som også 
er focus for hennes forskning. Hun er medlem 
av styret for det flamske instituttet for oral helse 
og ansvarlig i Flandern for den forebyggende 
munnpleiepolitikken for sårbare eldre.

Professor Inger Wårdh er spesialisttannlege 
i orofacial medisin og førsteamanuensis 
i geriatrisk tannbehandling, men ser på 
seg selv som en folkehelsearbeider. I 
avhandlingen studerte hun holdninger 
til oral omsorg i helsevesen og geriatrisk 
behandling og har mange års klinisk erfaring 
som sykehustannlege. I dag jobber hun med 
undervisning og forskning ved Karolinska 
Instituttet 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.

Betydning av oral helse for generell 
helse – og omvendt!

Professor Olav Gjelsvik har studert nordiske 
språk og litteratur, historie og filosofi ved 
Universitetet i Oslo, og filosofi ved University 
of Oxford hvor han mottok sin D.Phil i 
filosofi i 1986. Han tilbrakte året 1989-90 
ved University of California, Berkeley. Fra 
1991 ble han utnevnt til førsteamanuensis i 
filosofi i Oslo, og ble professor i 1994. Hans 
viktigste forskningsinteresser inkluderer 
filosofi om språk, sinn og vitenskap, og 
generell epistemologi og metafysikk. Han 
har vært direktør for et Center of Excellence 
ved Universitetet i Oslo, sitter for tiden i 
universitetsstyret i Oslo og er medlem av flere 
akademier.



Anastassia Kossioni, professor, Division of Gerodontology, National and 
Kapodistrian University of Athens. Dentistry in the Decade of Healthy Ageing.

 
Åshild Gjellestad, stipendiat, høgskolelektor og sykepleier, VID. 
Helsepersonells utfordringer i møte med motstand fra hjemmeboende 
personer med demens.

 
Lunsj

 
Nicola West, Professor and Head of Restorative Dentistry and Periodontology, 
University of Bristol. Association between periodontitis and Alzheimer´s 
disease: microbes in the human brain and their effect on neuroinflammation 
and symptoms in Alzheimer’s disease.

 
Vibeke Ansteinsson, Forskningsleder/førsteamanuensis, Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter Øst/Institutt for samfunn og helse, UiO. Towards adequate 
oral health care for older home care patients- what are the barriers and the 
facilitators?

 
Pause

 
Eva Hovden, forsker, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Older 
adults experiences with dental health services in Norway.

 
Rune Samdal, jurist og pårørende, Senter for alders- og sykehjemsmedisin, 
UiB. Brukermedvirkning når det gjelder helse- og omsorgstjenester til eldre 
med demenssykdom – et pårørende perspektiv.

 
Middag

10:00-11:00

11:00-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

14:00-14:15

14:15-14:45 

14:45-15:15

18:00

23.  november
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Inger Wårdh, DDS, PhD, Associate professor, Department of Dental Medicine, 
Karolinska institutet. Äldres munhälsa - inte bara tandvårdens ansvar. 

Ernest Obeng Asante, stipendiat, TkMidt. Vitamin D status and cognitive 
function in Norwegian older adults: a prospective cohort of the HUNT Study. 

Pause 

Elisabeth Lind Melbye, seniorforsker, Tannhelsetjenestens kompetansesenter 
Rogaland. Dimensional structure of the OHIP-14 in home-dwelling Norwegians 
aged 70+ 

Anne Thea Tveit Sødal, stipendiat, UiO. Smell, taste and trigeminal disorders 
in a 65 year-old population. 

Lunsj 

Joke Duyk, professor, Institutt for oral helsevitenskap ved KU Leuven. On the 
search for better oral health (care) for frail older persons. The Belgian quest. 

Katrine Gahre Fjeld, Phd, spesialtannlege, UiO. The Oral Care Box. 

Pause 

Olav Gjelsvik, professor filosofi, UiO. Du skal få det du trenger, men du trenger 
ikke så mye.

09:00-10:00

10:00-10:30

10:30-10:45

10:45-11:15

11:15-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

24.  november
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