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Nordisk Odontologisk Förening (NOF) är den skan-
dinaviska divisionen av International Association 
for Dental Research (IADR). NOF är dock äldre än 
moderorganisationen. Vid kommande konferens 
med Continental European Division (CED) av IADR 
i Wien i september 2017 � ras NOF:s 100-årsdag*. 
Vid IADR:s årskongress 2017 i San Francisco var 
det endast det 95:e mötet i huvudorganisationen. 

KORT HISTORIK
Grundades i Göteborg

NOF grundades i januari 1917 i Göteborg av en 
grupp skandinaviska tandläkare, som komplement 
till den skandinaviska tandläkarföreningen (Scan-
dinavian Dental Association). På engelska översat-
tes NOF ursprungligen med Nordic Association for 
Odontology. Det första årsmötet hölls samma år, 
1917, i augusti i Stockholm. Ordförande var svens-
ken Uno Hylin, som också ledde det andra mötet i 
Oslo 1918. Målet med NOF var – och är fortfaran-
de – att främja utvecklingen av odontologisk veten-
skap och tandläkarutbildning. 

Skandinavisk del av IADR
I mars 1969 anslöts NOF till IADR och erkändes 
som den skandinaviska divisionen av IADR, med 
egna sektioner i de nordiska länderna Sverige, Dan-
mark, Norge och Finland. År 1989 anslöts även den 
isländska delen till NOF. På den tiden fungerade or-
ganisationen som en federation av oberoende na-
tionella sektioner, där varje sektion ansvarade för 

ett års rotationscykler för förvaltningen av fören-
ingen. Detta fungerade så länge som NOF bestod 
av en liten grupp forskare.

När organisationen växte till 700 medlemmar 
i slutet av 1980-talet, blev behovet av kontinui-
tet i ledarskapet uppenbart och uppdateringen av 
föreningens stadgar inleddes. År 1995 godkände 
generalförsamlingen enhälligt den nya konstitu-
tionen, enligt vilken styrelsen, med de nationella 
styrelseledamöterna, kassör och generalsekrete-
rare, valdes för en period om fem år. Ordföranden 
valdes vanligtvis från det land där nästa möte skulle 
organiseras.

Informell atmosfär
NOF-mötena präglades redan från början av en 
informell atmosfär. Vetenskaplig kommunikation 
omfattade alla områden inom odontologisk forsk-
ning, vilket gav ett utmärkt tillfälle för forskare i 
Skandinavien att träffas. Mötenas interdiscipli-
nära karaktär möjliggjorde interaktion mellan oli-
ka forskningsområden, som inte lätt uppnåddes 
vid möten som endast ägde rum inom ett speci� kt 
område. Presentationer av unga forskarstuderan-
de har alltid särskilt uppmuntrats vid NOF-möten 
och � era utmärkelser och priser har tilldelats den-
na kategori genom åren.

Nordisk Odontologisk Förening (NOF) bildades för 100 år sedan och 
� rar det vid en konferens i Wien i september. Målet för föreningen är 
att främja utvecklingen av odontologisk vetenskap och tandläkar-
utbildning.

Nordisk Odontologisk 
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*Här kan du läsa mer om konferensen i Wien den 21–23 september 2017: 
http://bit.ly/2t5gQRN
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Under slutet av 1990-talet började medlemsan-
talet i föreningen minska. Det berodde delvis på 
det stora antalet konkurrerande internationella 
möten, delvis på att � era tandläkarutbildningar i 
Skandinavien minskade sitt elevantal eller stängde. 
Även medlemmarnas intresse för att delta i speci-
almöten av olika slag verkade undergräva deras in-
tresse för att komma till NOF-mötena. Det var ofta 
snäva resebudgetar för nordiska universitet, med 
begränsade möjligheter att tilldela resestipendier. 
Detta ledde till en situation där det inte längre var 
meningsfullt att organisera konferenser riktade till 
just NOF-medlemmar. 

Gemensamma möten
Det sista speci� ka NOF-mötet hölls i Köpenhamn 
2001. Därefter inriktades NOF på gemensamma 
möten, särskilt tillsammans med den större grup-
peringen CED, men även tillsammans med IADR: 
s brittiska och irländska divisioner. Från detta sam-
arbete uppstod Pan-European Federation (PEF) in-
klusive NOF, CED, brittiska, irländska och isra-
elis ka divisioner. PEF:s första möte hölls i Cardi�  
2002. Senare utvecklades PEF som den europeis-
ka regionen (PER) inom IADR. PER är nu en av de 
fem IADR-regionerna och formellt legal enligt bel-
gisk lag. PER möten har organiserats vartannat el-
ler vart tredje år och samlar mellan 700 och 1 000 
deltagare.

Under 2000-talet har våra baltiska kolleger an-
slutit sig till NOF. År 2002 gick Estland med, och 
därefter blev Lettland medlem 2012 och Litauen 
2015. 2016 hade NOF 250 medlemmar och är nu 
en blomstrande och aktiv organisation. Konceptet 
med gemensamma möten med de andra IADR-
avdelningarna i Europa verkar fungera mycket bra.

EGEN VETENSKAPLIG TIDSKRIFT
NOF:s egen vetenskapliga tidskrift är ännu äldre 
än NOF. 1885 startade den som en opretentiös tid-
skrift kallad ”Skandinavisk Tidsskrift för Tandlae-
ger”, skriven på danska. Tidningen överlevde dock 
bara i två år och följdes av en annan periodisk tid-
skrift kallad ”Skandinavisk Tidskrift för Tandlä-
kare” och publicerades då i Sverige. Överlevnaden 
av denna tidskrift var också kort, bara tre år. Sedan 
kom ”Odontologisk Tidskrift”. I en ledare skrev re-
daktören E Sjöberg att han såg det som en utmaning 
med en ny tidskrift med syftet att publicera origi-
nalartiklar från skandinaviska författare. ”Odon-
tologisk Tidskrift” publicerades från 1893 till 1969.

År 1970 flyttade redaktionen och förlaget till 
Köpenhamn. Tidningen � ck en ansiktslyftning, 
och döptes om till ”Scandinavian Journal of Den-

tal Research”. Det meddelades att alla artiklar i 
framtida utgåvor nu skulle publiceras på engelska 
och därigenom skapa ett internationellt forum för 
nordisk odontologisk forskning. 

År 1993 � rades 100-årsjubileet av tidskriften, då 
med professor Jens Jörgen Pindborg som redak-
tör. I det speciella numret för att � ra tidskriftens 
100-årsjubileum skrev Pindborg: ”Denna utgåva 
illustrerar mycket väl de stora framstegen inom 
odontologisk forskning under de senaste åren. De 
senaste decennierna har vi bevittnat en dramatisk 
förändring av tandvårdens omfattning. Tandvår-
den rör sig nu mot ett mer överordnat begrepp om 
oral hälsa och är på väg att bli en integrerad del av 
medicinen.” I dag, 25 år senare, kan vi se att denna 
förutsägelse verkligen har blivit sann. 

År 1995 övertog Anders Linde uppdraget som re-
daktör och tidskriftens namn ändrades ännu en gång 
och blev nu ”European Journal of Oral Sciences”. 
Denna titel återspeglade bättre en vetenskapligt mer 
överordnad internationell karaktär. Under Anders 
Lindes ledning skedde också en förändring från att 
hantera manuskript på papper till online-hantering. 
I dag är tidskriften en känd tvärvetenskaplig tid-
skrift som ägnas åt alla vetenskapliga discipliner 
avseende tandvård och oral hälsa. Sedan 2016 är 
Vibeke Baelum från Århus i Danmark redaktör. 

ÖNSKAN INFÖR FRAMTIDEN
2016–2017 var professor Jukka Meurman från Hel-
singfors universitet ordförande i IADR. Hans inled-
ningstal presenterades vid IADR:s årsmöte i Seoul, 
Sydkorea, och fokuserade på det allt viktigare om-
rådet ”etik inom forskningen”. 

Avslutningsvis önskar vi NOF det bästa för de 
kommande 100 åren, med många aktiva medlem-
mar och en blomstrande vetenskaplig framtid. ●

” NOF grundades i januari 1917 i Göteborg av en grupp skandinaviska 
tandläkare, som komplement till den skandinaviska tandläkarföreningen.”
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