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SAMMANFATTNING
Nationella Forskarskolan i Odontologisk Veten-
skap var den första forskarskolan i odontologi i 
Sverige. Den genomfördes under åren 2009–2014 
i nära samarbete med landets fyra lärosäten. En led-
ningsgrupp med en programansvarig och fyra ko-
ordinatorer från Umeå, Huddinge, Göteborg och 
Malmö samt en representant från landstinget an-
svarade för femårsprogrammet. Två internat ge-
nomfördes per år. 

Av de 20 doktoranderna har 17 disputerat fram 
till dags dato. Avhandlingarna håller alla hög inter-
nationell klass, flertalet med stark klinisk koppling. 
Endast två av de 20 doktoranderna avbröt sina stu-
dier. I en nyligen genomförd enkätundersökning 
– riktad till samtliga doktorander och med 100 
procent svarsfrekvens – ger studenterna en mycket 
positiv bild av forskarskolan, även om vissa kritiska 
synpunkter framförs. Av svaren framgår vidare att 
doktoranderna, efter avlagd doktorsexamen, fram-
gångsrikt tagit sig vidare i sin yrkeskarriär.

FÖRSTA FORSKARSKOLAN 
I ODONTOLOGI – EN STOR SATSNING
Den första satsningen på forskarskolor i vårt land 
genomfördes redan i början av 2000-talet, då reger-
ingen inrättade 16 nationella skolor [1]. Sedan dess 
har det genomförts en rad forskarskolor runt om i 
landet vid olika universitet och högskolor, framför 
allt i medicin och pedagogik, men också i humani-
ora. Tanken är att stärka svensk forskning och att 
rekrytera unga forskare.

För drygt tio år sedan beviljade Vetenskapsrådet 
(VR) ett femårsanslag med 2,4 miljoner/år till pro-
jektet ”Nationella Forskarskolan i Odontologisk 
Vetenskap” (National Graduate School in Odonto-

logical Science) [2]. Detta var den första forskarsko-
lan i odontologi i Sverige, som sedan har följts upp 
av två kliniska forskarskolor med ett annat upplägg 
och finansiering [3].

Forskarskolan i odontologisk vetenskap var en 
stor satsning, inte minst ekonomiskt, dels genom 
att VR bidrog med i storleksordningen 12 miljoner 
kronor (5 x 2,4) för internat, resor och organisa-
tion, dels genom att de fyra lärosätena bekostade 
80–100 procent av de 20 doktorandtjänsterna i 4–5 
år, en kostnad på i storleksordningen 35 miljoner 
kronor (inklusive sociala avgifter). Fakulteterna 
bidrog dessutom med en så kallad ryggsäck för 
doktorandernas forskning med upp till 50 000 SEK/
doktorand/år, det vill säga cirka 5 miljoner. Totalt 
var kostnaden för forskarskolan således runt 50 
miljoner kronor eller 10 miljoner/år.

BAKGRUND OCH VISION
Bakgrunden till att VR 2007 beviljade ett stort forsk-
ningsanslag var ”att svensk odontologisk forskning 
på 80- och 90-talen hade en unik stark ställning in-
ternationellt, men att situationen hade försämrats 

Den första Svenska Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap 
startade 2009 och pågick under fem år. En enkät skickades ut i slutet av 
2017 till samtliga doktorander för att utvärdera utbildningen. Överlag 
gav de en mycket positiv bild av forskarskolan, men endast ett fåtal har 
hittills haft möjlighet att forska vidare efter avlagd doktorsexamen. 
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kraftigt sedan dess” [1]. Visionen med forskarsko-
lan var således att ”framtida odontologiska forska-
re skulle kunna återta Sveriges goda internationella 
position och att forskarskolan skulle generera fors-
kare som kan producera vetenskap av högsta inter-
nationella klass” [1]. En hög ambitionsnivå således.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE I TVÅ STEG
Man beslöt att knyta fem doktorandtjänster till 
varje fakultet. Erfarna forskare vid de fyra lärosä-
tena i Umeå, Huddinge, Göteborg och Malmö fick 
möjlighet att söka och konkurrera om dessa tjäns-
ter. En extern expertgrupp tillsattes, som bedöm-
de och rangordnade de inkomna ansökningarna 
för varje fakultet med ett poängsystem (steg 1). Ef-
ter detta förfarande utannonserades de 20 (4 x 5) 
doktorandtjänsterna inom respektive projekt och 
selekteringen av de sökande skedde sedan i samar-
bete med den nationella styrgruppen och handle-
darna (steg 2). Sjutton av de 20 doktoranderna var 
tandläkare och tre var biomedicinare.

FEM ÅRS STUDIER
Forskarskolan pågick under fem år (2009–2014) 
och omfattade 4–5 års studier (80–100 procent) och 
med möjlighet till 20 procent kliniskt arbete eller un-
dervisning. Efter genomgången forskarutbildning 
var tanken att de disputerade tandläkarna skulle 
beredas möjlighet till specialistutbildning genom 
forskarskolans samarbete med landstingen. Detta 
skedde genom att Sveriges Kommuner och Lands-
ting (SKL) satsade medel på att finansiera ytterliga-
re sex ST-platser att förfogas av forskarskolan. Ef-
ter denna extra satsning från SKL hade lärosätena 
därmed totalt 14 nationella ST-platser.

FORSKARSKOLAN BÖRJAR TA FORM
Forskarskolan började ta form under 2008 och en 
ledningsgrupp etablerades med Ann Wennerberg 
i Malmö som programansvarig. Koordinatorer var 
Ulf Lerner (Umeå), Thomas Modéer (Huddinge), 

Dowen Birkhed (Göteborg) och Gunnel Sven säter 
(Malmö). När Thomas Modéer slutade ersattes han 
först av Anders Gustafsson och sedan av Tülay Yucel-
Lindberg. Landstingens representant i ledningsgrup-
pen var Raimo Pälvärinne (Linköping). Till sin hjälp 
hade forskarskolan en administratör i Malmö (Ulf 
Persson). För att säkerställa ett internationellt per-
spektiv och forskningsnätverk fanns en rådgivande 
grupp knuten till forskarskolan med framgångsrika 
forskare, såsom Anna Stina Syrjänen (Finland), Mo-
gens Kilian (Danmark) samt Anders Ekbom (Sverige).

UPPSTART I SANDHAMN
I september 2009 samlades alla doktorander, hand-
ledare och ledningsgruppen till en kick-off under 
fyra dagar (figur I), som redovisats i Tandläkartid-
ningen [4]. 

Under konferensen fick doktoranderna lyssna på 
många intressanta föredrag av Jon Forssell, Ulf Lek-
holm och Thomas Borén. En annan programpunkt 
under veckan var att handledarna presenterade 
sina forskningsprojekt och gav förslag på lämpliga 
forskarutbildningskurser. Interaktionen mellan led-
ningsgrupp, doktorander och handledare var viktig 
för att alla skulle känna sig delaktiga. Huvudtemat 
för veckan var annars en baskurs i cellbiologi, där 
forskare från Karolinska institutet, Björn Öbrink 
och Klas Wiman, pratade om cellens tillväxt, reg-
lering av cellcykeln, celldifferentiering med mera.

INTERNAT, FORSKARUTBILDNING 
OCH FORSKNING UNDER FEM ÅR
Under 2009–2014 arrangerade forskarskolan två 
sammankomster per år i form av internat med oli-
ka teman:
● Cell biology (Sandhamn 2009)
● Oral biofilms and risk (Malmö 2009)
● Cross-disciplinary course in biomaterials (Gö-
teborg 2010)
● Landstingsforskning – odontologisk forskning ut-
anför fakulteterna (Linköping 2010)

Figur I. I september 2009 
samlades doktoranderna, 
handledarna och lednings
gruppen till en kickoff i 
Sandhamn.

” Av svaren fram-
går att dokto-
randerna, efter 
avlagd doktors-
examen, fram-
gångsrikt tagit 
sig vidare i sin 
yrkeskarriär.”
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SAMMANFATTAT Missbildningarnas 
etiologi är i många fall fortfarande 
okända. Syftet med Claes-Göran Reibrings 
projekt på Nationella forskarskolan är 
därför att förstå hur vissa signalvägar 
som har betydelse för fosterutvecklingen 
fungerar, framför allt utvecklingen av 
tänder, tunga och gom. 

Utvecklingen av kraniet, tänder samt munhålans 
vävnader kräver noggrant reglerade genuttryck. 
Dessa gener kodar för en rad olika signalmoleky-
ler, både intra- och extracellulära, samt diverse 
strukturella makromolekyler och enzymer.  Den 
exakta tidpunkten för de olika genuttrycken är 
avgörande för att en normal utveckling ska ske 
[1–4].  Därför är dessa processer extremt känsliga 
för mutationer och skadliga miljöfaktorer under 
fosterutvecklingen. 

Man räknar med att en tredjedel av alla med-
födda missbildningar involverar huvud- och an-
siktsområdet [3, 4]. Dessa missbildningar inne-
fattar bland annat läpp-käk-gomspalter, skador 
på framhjärnan och fronto-nasalutskottet (ho-
loprosencephali) samt skelettdysplasier. Dentala 
avvikelser inkluderar avvikelser i antal, form och 
tandstorlek. Även skador i emalj och/eller dentin 
samt tanderuptionsstörningar kan förekomma 
[1, 2]. Missbildningar i huvud-halsområdet inne-
bär ofta ett stort lidande för den enskilde pa-
tienten samt dennes anhöriga. Inte sällan krävs 
också en omfattande vårdinsats för att förbättra 
funktion och estetik. Fördjupade kunskaper om 
utvecklingen av de orofaciala strukturerna som 
tänder, tunga och gom kan öka förståelsen av eti-
ologin bakom missbildningar i dessa vävnader. 
Förhoppningsvis kan vi då också förebygga vissa 
skador samt förbättra vården av dessa patienter.

signalvägar
Cell-cell-signalering innebär att en cell produce-
rar en molekyl som påverkar en annan cell (av 
samma eller annan typ) i närområdet. En mängd 
signalmolekyler styr således fosterutvecklingen. 
I en signalväg ingår vidare en rad olika signal-
proteiner vars funktion är att leda signaler från 
cellreceptorn till cellkärnan. Om signalen störs 
kan detta leda till missbildningar. Olika signalvä-
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gar är sammankopplade med varandra, men på 
vilken nivå och hur interaktionerna sker är ännu 
till stor del okänt [3]. 

Syftet med vårt projekt är därför att förstå hur 
vissa signalvägar som har betydelse för fosterut-
vecklingen fungerar. Vi vill framför allt belysa ut-
vecklingen av tänder, tunga och gom och fokuse-
rar därvid på de signalvägar där Sonic hedgehog 
(Shh), Bone Morphogenetic Protein (Bmp) samt 
Wnt är aktiva. Dessa signalproteiner är viktiga 
inte enbart för fosterutvecklingen utan har ock-
så stor betydelse för tumörutveckling vid can-
cersjukdomar [5–8]. I projektet studeras också 
virusinfektioners inverkan på tandutvecklingen.

Vi använder möss som experimentell modell, 
eftersom fosterutvecklingen hos mus och män-
niska är likartad på ett flertal områden och nivåer. 
Musens genuttryck kan dessutom manipuleras 
både in vivo och in vitro. Med det så kallade Cre/
Lox-systemet kan specifika gener manipuleras. 
Man kan därmed styra både vid vilken tidpunkt 
och i vilken celltyp en specifik gen ska inaktive-
ras [9]. I våra studier används morfologiska, bio-
kemiska och molekylärbiologiska tekniker. Även 
vävnadsodling in vitro utförs.

tandutveckling
Tidigare studier har visat att Shh och Bmp ut-
gör viktiga signalvägar för morfologi och diffe-
rentiering av celler vid tandutvecklingen [10–13]. 
Man vet dock ännu inte genom vilka mekanismer 
dessa proteiner fungerar och hur de interagerar 
med varandra. Således skapades möss där vissa 
Bmp-geners uttryck kan förhindras. Detta inne-
bär att Bmp-signalproteiner som är viktiga för 
tandutvecklingen inte produceras. Vi har funnit 
att detta ger till resultat att mutanternas ame-
loblaster, de emaljbildande cellerna, inte diffe-
rentieras på ett korrekt sätt, vilket i sin tur leder 
till defekt emalj. Vi kommer också att undersöka 
hur Bmp-proteinerna påverkar Shh och andra 
signalvägar. Genom att använda molekylärbio-
logiska markörer undersöker vi mekanismerna 
för hur emaljdefekter uppstår på cell- och mo-
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● Development and regeneration of bones and 
teeth (Umeå 2011)
● Generic skills for odontological research (Bos-
ön 2011)
● Health psychology and pain (Göteborg 2012)
● Infl ammation and immunity (Tuusula 2012)
● Möte med den första kliniska forskarskolan i odon-
tologi (Ystad Saltsjöbad 2013)
● Forskningsrapporter; avslutning (Göteborg 2014)

Dessa tio internat var utmärkta tillfällen för dokto-
randerna att umgås och att utbyta erfarenheter. På 
den egna fakulteten deltog studenterna i de obli-

gatoriska doktorandkurserna och i ämnesspecifi -
ka fördjupningskurser. Detta kursutbud varierade 
vid de olika lärosätena. Parallellt med kurserna ar-
betade doktoranderna med sina forskningsprojekt 

och några passade även på att besöka institu-
tioner utomlands och att presentera sina forsk-

ningsresultat på internationella konferenser.

17 AVHANDLINGAR – ALLA 
AV HÖG INTERNATIONELL KLASS

Den första disputationen inom ramen för forskar-
skolan ägde rum redan i december 2012. Till dags 
dato har 17 disputerat och ytterligare en disputa-
tion är planerad. Endast två av de 20 doktorander-
na avbröt sina studier. De 17 avhandlingarna pre-
senteras i faktaruta 1 (Umeå, Huddinge, Göteborg 
och Malmö). Förutom doktorandernas namn och 
e-postadresser fi nns avhandlingens titel, en länk 
till respektive avhandling (där den kan laddas ner) 
samt handledarnas namn, disputationsdag och opp-
onent. I några nummer av Tandläkartidningen fi ck 
doktoranderna möjlighet att presentera sina forsk-
ningsprojekt. Sju populärvetenskapliga artiklar pu-
blicerades [5–11].

EN ENKÄTUNDERSÖKNING 
GENOMFÖRDES HÖSTEN 2017
Under hösten 2017 utarbetades ett frågeformulär 
i samråd med ledningsgruppen som skickades ut 
via e-post. En doktorand, som avbröt sina studier 

Umeå
● Åsa Nylander (asa.nylander@outlook.com)
Structural and functional studies of 
streptococcal surface adhesins.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2tyfFfJ
Handledare: Karina Persson, Elisabeth Sauer-
Eriksson.
Disputationsdag: 2013-09-12 (opponent: 
Maria Selmer).
● Nelly Romani Vestman (nelly.romani.
vestman@umu.se)
Lactobacillus characterization and eff ects on 
oral biofilm composition.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2tJI6q4
Handledare: Ingegerd Johansson, Anne 
Tanner, Christina Stecksén-Blicks.
Disputationsdag: 2013-12-13 (opponent: Jukka 
H Meurman).
● Carola Höglund Åberg (carola.hoglund.
aberg@umu.se)
Exotoxins of Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans and periodontal 
attachment loss in adolescents.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2N3QKc3
Handledare: Anders Johansson, Dorte 
Haubek, Rolf Claesson.

Disputationsdag: 2014-01-31 (opponent: 
Andrea Mombelli).
● Ali Kassem (ali.kassem@vgregion.se)
Toll-like receptors and inflammatory bone 
modeling.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2MmRcRe
Handledare: Ulf Lerner, Pernilla Lundberg, 
Pedro Souza.
Disputationsdag: 2015-11-11 (opponent: Tim 
Arnett).

Huddinge
● Nilminie Rathnayake (nilminie.rathnayake@
ki.se)
Salivary biomarkers – diagnostic potential in 
oral and systemic diseases in epidemiological 
surveys. 
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2IsyXaV
Handledare: Anders Gustafsson, Björn Klinge, 
Timo Sorsa, Anna Norhammar.
Disputationsdag: 2014-11-21 (opponent: Jan 
Wennström).
● Maryam Khatibi Shahidi (maryam.dds.
phd@gmail.com)
Peripheral nerve glia as multipotent 
progenitors in craniofacial development. 

Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2KkMjLt
Handledare: Kaj Fried, Igor Adameyko, 
Agneta Karsten.
Disputationsdag: 2015-01-16 (opponent: 
Abigail Tucker).
● Hero Nikdin Awier (hero.nikdin@ki.se)
Stem cells and mineralized tissue: 
Characterization and disease modeling.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2tw2mfO
Handledare: Kaj Fried, Julian Walfridsson, 
Anna Falk.
Disputationsdag: 2015-01-30 (opponent: 
Niels-Bjarne Woods). 
● Haleh Davanian Mohaghegh (haleh.
davanian@ki.se)
Gene expression profiling in periodontitis.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2IvWW93
Handledare: Tülay Yucel-Lindberg, Margaret 
Sällberg Chen, Joakim Lundeberg.
Disputationsdag: 2015-02-27 (opponent: 
Stina Syrjänen).
● Joannis Grigoriadis (joannis.grigoriadis@
ki.se)
Spatial control of biting behavior: To bite and 
not to slip.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2N4Yc6r

Fakta I. Disputationer
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SAMMANFATTAT Vid Forskarskolan i 
odontologisk vetenskap studerar dokto-
rand Maria Carlsson sjukdomen major 
recidiverande aftös stomatit (mRAS) för 
att klargöra om födoämnesallergi kan vara 
en utlösande faktor.

Det finns tre former av recidiverande aftös stoma-
tit (RAS) där major RAS (mRAS), tidigare kallad 
periadentis mucosa necrotica recurrens (PMNR) 
eller Sutton’s disease, utgör den mest handikap-
pande formen. Kliniskt liknar den de båda andra 
formerna minor och herpetiform med skillnaden 
att såren är minst 10 mm i diameter, solitära och 
kan läka med ärrbildning. Ulcerationerna före-
kommer framför allt på insidan av läpparna samt 
i mjuka gommen och tar minst sex veckor att läka. 

mRAS representerar cirka 10 procent av samt-
liga RAS och etiologin är fortfarande okänd [1]. 
Tidigare forskning visar att det kan ligga en fö-
doämneskomponent bakom RAS [2–4]. Orala le-
sioner av den här ulcererande typen är mycket 
smärtsamma för patienten som kan få svårt att 
nutriera sig och än så länge finns endast sym-
tomlindrande behandling i form av exempelvis 
kortikosteroider att tillgå.

Syftet med projektet är att studera mRAS uti-
från kliniska, genetiska och immunologiska pa-
rametrar genom samarbete mellan oral medicin, 
allergologi, klinisk bakteriologi, molekylär bio-
logi och gastroenterologi för att klargöra om en 
eventuell födoämnesallergi kan vara en utlösan-
de faktor. Genetiska faktorer, den orala mikroflo-
ran, näringsämnen och det lokala immunsvaret 
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samspelar förmodligen på ett sätt som leder till 
detta inflammatoriska tillstånd i den orala slem-
hinnan. Mer specifikt så är det den typ av mRAS 
som kliniskt ger en granulomatös-liknande hy-
perplasi som kommer att studeras (figur i). 

kliniska, genetiska och  
immunologiska aspekter
Studien består av flera delar som alla belyser 
mRAS från olika vinklar. 

I den första delstudien ingår det att studera 
mRAS kliniskt med födoämnesallergi som ut-
gångspunkt och att även beakta och inkludera 
andra liknande symtom från mag–tarmkana-
len. Flertalet studier har visat att det finns en 
koppling men ännu inte för den granulomatös-
liknande hyperplastiska formen. Immunförsva-
ret spelar in då den här typen ofta förekommer 
hos hiv/aids-patienter [5] och behandling med 
immunosupprimerande läkemedel, till exempel 
monoklonala antikroppar mot tumor necrosis 
factor alpha (TNF-α), ger ett utmärkt läknings-
resultat [6]. Patienterna kommer att samlas in 
via den oralmedicinska kliniken på odontologen 
samt genom SOMNet som är ett webbaserat fo-
rum för patientfall. All information kommer att 
finnas tillgänglig för samtliga medarbetare i vårt 
vetenskapliga nätverk via MVisualizer, ett pro-
gram framtaget i samarbete med Chalmers [7].

I nästa steg kommer den genetiska aspekten att 
belysas med betoning på NOD2/CARD15-genen, 
som har en koppling till den inflammatoriska 
tarmsjukdomen morbus Chron. Förmodligen har 
genen betydelse för utvecklandet av granuloma-
tösa sjukdomar då 40 procent av Mb Chron-pa-
tienterna har en mutation i någon del av genen 
jämfört med 0,5–20 procent av friska individer 
[8]. Att det finns en genetisk komponent även hos 
patienter med RAS är troligt då det hos mer än 40 
procent av dem finns aftös stomatit hos flera av 
familjemedlemmarna [1], vilket också är associe-
rat med att lesionerna blir svårare och debuterar 
tidigare. Sannolikheten att drabbas är 90 procent 

Figur i. Patient 
med mRAS i 
den labiala 

slemhinnan.

Mekanismen bakom 
mRAS studeras
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gram framtaget i samarbete med Chalmers [7].

I nästa steg kommer den genetiska aspekten att 
NOD2/CARD15-genen, 

som har en koppling till den inflammatoriska 

kortikosteroider att tillgå.
Syftet med projektet är att studera m

från kliniska, genetiska och immunologiska pa
rametrar genom samarbete mellan oral medicin, 
allergologi, klinisk bakteriologi, molekylär bio
logi och gastroenterologi för att klargöra om en 

vetenskapliga nätverk via MVisualizer, ett pro
gram framtaget i samarbete med Chalmers [7].

I nästa steg kommer den genetiska aspekten att 
NOD2/CARD15

som har en koppling till den inflammatoriska 
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En eventuell koppling mellan parodontit och 

hjärt–kärlsjukdom har diskuterats och studerats 

mycket under senare år. Parodontit är den vanli-

gast förekommande inflammatoriska sjukdomen 

[1, 2] och hjärt–kärlsjukdom utgör en folksjuk-

dom med hög sjuk- och dödlighet. En rad risk-

faktorer för hjärt–kärlsjukdom, som rökning, 

hypertoni, förhöjda blodfetter och diabetes, är 

väl kända och kartlagda. Dessa riskfaktorer an-

ses kunna förklara en stor andel, men inte alla, 

sjukdomsfall. Således torde andra potentiella 

riskfaktorer finnas. Kroniska inflammatoriska 

sjukdomar, exempelvis parodontit, har diskute-

rats i detta sammanhang [3]. Tillgängliga under-

sökningar uppvisar många gånger brister i form 

av för små patientgrupper, ofullständig riskfak-

toranalys eller ofullständigt genomförda tandun-

dersökningar. hjärt–kärlsjukdom i sverige

Hjärt–kärlsjukdom orsakar cirka hälften av alla 

dödsfall i Sverige och omkring 12 procent av 

befolkningen lider av hjärt–kärlsjukdom. Ut-

vecklingen har under de senaste 15 åren varit 

gynnsam med en minskande dödlighet, huvud-

sakligen relaterad till en sänkt dödlighet i krans-

kärlssjukdom. Likväl orsakas en tredjedel av 

alla dödsfall fortfarande av hjärtinfarkt [4]. Det 

totala antalet personer som lever med sviter av 

hjärt–kärlsjukdom ökar däremot. Detta sam-

manhänger med en ökad medellivslängd och 

en ökande överlevnad i olika manifestationer av 

hjärt–kärlsjukdom. En betydande andel av de 

personer som tas in på sjukhus för hjärtinfarkt 

Nilminie Rathnayake
tdl, doktorand, institu-

tionen för odontologi, 
Karolinska institutet

E-post: Nilminie.
Rathnayake@ki.se

är under 70 år gamla. Detta innebär att det även 

fortsättningsvis kommer att vara mycket angelä-

get och samhällsekonomiskt väsentligt med en-

ergiska ansträngningar att minska sjukdomens 

förekomst och förtida yttringar.

gemensamma riskfaktorer  

för parodontit och hjärt–kärlsjukdom 

Det finns studier som visar att hjärt–kärlsjuk-

dom är vanligare hos patienter med parodontit 

än hos parodontalt friska individer. Om detta be-

ror på ett orsakssamband eller på gemensamma 

riskfaktorer som leder till en samvariation är 

ännu oklart. Det finns många gemensamma risk-

faktorer, exempelvis rökning [5, 6, 7], ärftlighet 

[8, 9], etnicitet [10], ålder [2], övervikt [11], diabe-

tes mellitus [2, 12], kostfaktorer [13, 14, 15], stress 

[16, 17] och socio-ekonomiska faktorer [18, 19, 

20]. Det är viktigt att man i studier som avser att 

studera eventuella samband, korrigerar för ge-

mensamma riskfaktorer. Detta innebär att man 

med statistiska metoder justerar för betydelsen 

av kända riskfaktorer för båda sjukdomarna och 

därefter ser om det finns ett kvarstående sam-

band. 
likheter i utveckling  

av hjärt–kärlsjukdom och parodontit

Både parodontit och hjärt–kärlsjukdom är av in-

flammatorisk natur och därmed har sjukdomarna 

en besläktad patogenes. Man har insett att syste-

misk inflammation är en riskfaktor av avgörande 

roll för utveckling av ateroskleros [21, 22] och pa-

tienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar 

har en påskyndad aterosklerosutveckling jämfört 

med köns- och åldersmatchade kontrollpatien-

ter [23, 24]. Förutom att påskynda ateroskleros-

utveckling ökar kronisk inflammation risken för  

utveckling av akuta kärlocklusioner [25, 26, 27]. 
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SAMMANFATTAT Många ungdomar är 
bärare av bakterien Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, men endast vissa 
utvecklar parodontal sjukdom. Carola 
Höglund Åberg, doktorand på Nationella 
forskarskolan i odontologisk vetenskap, 
vill ta reda på varför dessa drabbas.

Lokaliserad aggressiv (tidigare kallad juvenil) 
parodontit (lap) kännetecknas av en snabb, ex
tensiv förlust av stödjevävnad huvudsakligen i 
incisiv och molarområden. Den patologiska pro
cessen vid lap är associerad med förekomsten av 
en virulent mikroflora samt en parodontitkäns
lighet hos dessa för övrigt friska individer. Mik
roflorans patogena potential kan variera som ett 
uttryck för diversitet mellan bakteriestammar av 
olika arter ingående i biofilmen.

I relation till parodontitutveckling har stort 
fokus varit riktat på en bakterie vid namn Ag-
gregatibacter actinomycetemcomitans, som fre
kvent förekommer och ofta i höga andelar i 
patologiska tandköttsfickor hos unga individer 
med parodontal fästeförlust. A. actinomycetem-
comitans producerar ett flertal virulensfaktorer, 
bland vilka leukotoxinet är det mest studerade 
[1, 2]. Även andra virulensfaktorer är identifie
rade såsom cytolethal distending toxin (cdt) 
[3], lipopolysacharider (lps), bacteriociner samt 
adhesiner [4]. Både leukotoxinet och cdt har, 
förutom en toxisk effekt på värdens celler, visat 
sig inducera frisättning av signalsubstanser (il
1ß, rankl med flera) med förmåga att inducera 
nedbrytning av tändernas stödjevävnader [2, 3].

Virulens och genetisk variabilitet  
hos A. actinomycetemcomitans studeras

Carola Höglund Åberg
ötdl, parodontolog, 
Tandläkarhögskolan i 
Umeå, Umeå universitet
E-post: carola.hoglund.
aberg@odont.umu.se

Syftet med projektet är att undersöka viru
lensegenskaper och genetisk diversitet hos A. ac-
tinomycetemcomitans i relation till parodontitut
veckling. Särskilt fokus riktas mot förekomsten 
av jp2, en virulent klon av bakteriearten.

I tidigare studier har vår medarbetare i projek
tet, lektor Dorte Haubek, Universitetet i Århus, 
Danmark, påvisat förekomst av den högvirulenta 
A. actinomycetemcomitans av jp2typ hos indi
vider med afrikanskt ursprung [5]. Man har be
räknat att en genmutation av denna bakterieklon 
kan ha ägt rum för cirka 2 400 år sedan i norra 
delen av Afrika [6]. Genom slavhandeln spreds 
den toxiska bakteriestammen ner från Nordaf
rika mot Västafrika och vidare till Förenta sta
terna. Förhållandena i Marocko har studerats i 
ett flertal forskningsstudier och man har påvisat 
en stark korrelation mellan förekomst av den 
högvirulenta bakteriestammen och parodontit
utveckling inom en 2årsperiod hos för övrigt 
friska, unga individer [7]. Inga tidigare liknande 
studier finns från länderna i Västafrika.

I vår pågående forskningsstudie ingår 500 ung
domar i åldern 12–14 år, som undersöktes i både 
allmänna och privata skolor i Accra, Ghana (figur 
i). Studiematerialet insamlades genom mätning 
av parodontal fästeförlust (cal) samt analyser av 
plackprover tagna från tandköttsfickor. Ungdo
marna utfrågades även angående allmänhälsa, 
socioekonomiskt status, tandvårdsvanor, tidiga
re tandvårdserfarenhet samt kostvanor.

Karakteriseringar av det insamlade bakteriolo
giska materialet kommer att ske med både gene
tiska analyser [8] och etablerade odlingstekniker. 
Ungdomarna i kohorten kommer att följas upp 
efter en 2årsperiod för att utvärdera om före
komsten av A. actinomycetemcomitans samt dess 
olika egenskaper kan ha betydelse för utveck
lingen av parodontal fästeförlust.

Hypotesen, som ligger till grund för forsk
ningsprojektet, är att undersöka specifika viru
lensegenskaper hos A. actinomycetemcomitans, 
som kan vara involverade i sjukdomsprocessen 
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cessen vid lap är associerad med förekomsten av 
finnas tillgänglig för samtliga medarbetare i vårt 
vetenskapliga nätverk via MVisualizer, ett pro
gram framtaget i samarbete med Chalmers [7].

I nästa steg kommer den genetiska aspekten att 
-genen, 

som har en koppling till den inflammatoriska som har en koppling till den inflammatoriska 
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som har en koppling till den inflammatoriska 
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Benvävnaden i käkbenet och skelettet byggs 
ständigt om och gammalt ben byts ut mot nytt. 
Detta åstadkoms genom att osteoklaster resor-
berar den benvävnad som behöver ersättas och 
sedan bildar osteoblaster nytt ben i motsvaran-
de omfattning i detta område. Inflammatoriska 
processer, som parodontit, periimplantit och 
artrit, förändrar ombyggnaden av ben lokalt så 
att resorptionsprocessen blir mer omfattande 
än benbildningen, vilket leder till att benmassa 
förloras. På så sätt minskar mängden alveolärt 
ben kring tänder och implantat med parodontit 
och periimplantit och även mängden ben i leder 
hos patienter med artrit. I detta projekt studerar 
vi hur en infektiöst utlöst inflammationsprocess 
kan påverka bencellernas förmåga att resorbera 
ben och bilda nytt ben.
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Toll-receptorer  
och benförlust

SAMMANFATTAT Ali Kassem, doktorand 
på Nationella forskarskolan i odontologisk 
vetenskap, undersöker om bakteriella 
substanser direkt kan påverka vävnads
nedbrytning vid parodontit. 
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Bakteriers betydelse vid nedbrytning  
av parodontal vävnad undersöks

toll-liknande receptorer
I en inflammerad gingiva bildas, dels av in-
vandrade vita blodkroppar och dels av celler 
som normalt finns i parodontiet, till exempel 
fibroblaster och rothinneceller, en mängd olika 
signalsubstanser som kan påverka omgivande 
celler. Många av dessa signalsubstanser är cyto-
kiner, ett slags proteiner som alla celler kan bilda 
och som på ett hormonliknande sätt påverkar 
framför allt närliggande celler. Några cytokiner 
frisätts i stor omfattning till blod, i likhet med 
vanliga hormoner, och påverkar levern att bilda 
akutfas-proteiner och hjärnan att åstadkomma 
feber. Vissa cytokiner, till exempel il-1ß, tnf-α, 
il-6, lif, osm och il-17, har förmåga att lokalt 
aktivera benresorption genom att stimulera 
bildning av rankl (receptor activator of nuclear 
factor kappa B ligand) i osteoblaster, en signal-
molekyl som är nödvändig för att enkärniga mo-
nocyter ska utvecklas till flerkärniga osteoklaster 
(figur i). Denna process hämmas av osteoprote-
gerin (opg), en antagonist till rankl som i stort 
sett alla celler kan bilda.

Sedan cirka tio år tillbaka har man upptäckt att 
celler inte bara kan reagera på signaler från cyto-
kiner och liknande kroppsegna signalsubstanser, 
utan även på molekyler från bakterier via recep-
torer på eller inuti celler. Detta receptorsystem 
kallas Toll-liknande receptorer. Det har stor 
betydelse för hur en infektion kan påverka våra 
vävnader och är en viktig del i vårt medfödda im-
munsystem. 

Toll upptäcktes av tyska forskare (Nüsslein-
Volhard och medarbetare; Nobelpristagare 1995) 
som när de hade muterat en gen hos bananfluga 
fann att den påverkade fosterutvecklingen. Fors-

vid de olika lärosätena. Parallellt med kurserna ar-
betade doktoranderna med sina forskningsprojekt 

17 AVHANDLINGAR – ALLA 
AV HÖG INTERNATIONELL KLASS

Den första disputationen inom ramen för forskar-
skolan ägde rum redan i december 2012. Till dags 
dato har 17 disputerat och ytterligare en disputa-
tion är planerad. Endast två av de 20 doktorander-
na avbröt sina studier. De 17 avhandlingarna pre-

Många ungdomar är 
Aggregatibacter 

, men endast vissa 
utvecklar parodontal sjukdom. Carola 
Höglund Åberg, doktorand på Nationella 
forskarskolan i odontologisk vetenskap, 
vill ta reda på varför dessa drabbas.

Lokaliserad aggressiv (tidigare kallad juvenil) 
) kännetecknas av en snabb, ex

tensiv förlust av stödjevävnad huvudsakligen i 
incisiv och molarområden. Den patologiska pro

A. actinomycetemcomitans studeras

Syftet med projektet är att undersöka viru
lensegenskaper och genetisk diversitet hos 
tinomycetemcomitans i relation till parodontitut
veckling. Särskilt fokus riktas mot förekomsten 
av jp2, en virulent klon av bakteriearten.

I tidigare studier har vår medarbetare i projek
tet, lektor Dorte Haubek, Universitetet i Århus, 
Danmark, påvisat förekomst av den högvirulenta 
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 är associerad med förekomsten av A. actinomycetemcomitans av 
vider med afrikanskt ursprung [5]. Man har be
räknat att en genmutation av denna bakterieklon 
kan ha ägt rum för cirka 2 400 år sedan i norra 
delen av Afrika [6]. Genom slavhandeln spreds 
den toxiska bakteriestammen ner från Nordaf
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I en inflammerad gingiva bildas, dels av in
vandrade vita blodkroppar och dels av celler 
som normalt finns i parodontiet, till exempel 
fibroblaster och rothinneceller, en mängd olika 
signalsubstanser som kan påverka omgivande 
celler. Många av dessa signalsubstanser är cyto
kiner, ett slags proteiner som alla celler kan bilda 
och som på ett hormonliknande sätt påverkar 
framför allt närliggande celler. Några cytokiner 
frisätts i stor omfattning till blod, i likhet med 
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torer på eller inuti celler. Detta receptorsystem 
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vävnader och är en viktig del i vårt medfödda im-
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SAmmANFATTAT I några nummer av 

Tandläkartidningen ska doktoranderna 

på nystartade Nationella forskarskolan 

i odontologisk vetenskap presentera 

sina forskningsprojekt. Först ut är 

Kostas Bougas, som studerar biokemiska 

ytbeläggningars påverkan på implantats 

vävnadsintegration. Trots att implantat 

använts länge inom tandvård är inte 

benbildningsprocessen helt klarlagd. T itanimplantat har länge använts 

inom tandvård och ortopedi men 

trots detta är inte benbildningspro-

cessen runt implantat känd ur alla 

aspekter. Det har föreslagits att en 

biokemisk bindning mellan benvävnaden och 

implantatytan kan åstadkommas genom använd-

ning av så kallade bioaktiva implantat. Teoretiskt 

beskrivs ett »bioaktivt« material besitta egenska-

per att skapa en bindning med levande vävnad [1]. 

Ett implantat med denna förmåga skulle snabbt 

kunna binda sig till vävnaderna med hjälp av bio-

kemiska mekanismer på ett tidigt stadium i ben-

bildningsprocessen.   
Ytmodifieringsmetoder

I syfte att öka benbildningsförmågan kring im-

plantat har det introducerats en rad olika ytmo-

difieringsmetoder. Dit hör exempelvis etsning 

med fluorsyra [2], värme- och alkalibehandling 

[3], anodisering [4], påläggning av kalciumfosfat 

i sol-géler [5] och immobilisering av organiska 

biomolekyler på implantatytan [6]. Dessa tekni-

ker ändrar såväl ytkemin som ytenergin, faktorer 

som båda kan bidra till en ökad benbindnings-

styrka. Förklaringsmekanismen bakom ben-

bildningsprocessen på de olika ytorna är dock 

fortfarande oklar.
En alternativ metod för att förbättra benbild-

ningsförmågan kring implantat kan vara att ab-

sorbera eller fästa olika proteiner på titanytan 

för att förändra ytans förmåga att adsorbera 

plasmaproteiner samt att påverka cellernas sig-

nalvägar direkt efter implantatinstallationen [7]. 

Proteintäckning av en implantatyta förutsätter 
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dock att bindningsstyrkan, löslighetsförmågan, 

integriteten samt livslängden av proteinlagret 

kontrolleras.En väldokumenterad metod som har använts 

på laboratoriet för att simulera initial benbild-

ning på titanytor är sbf-lösningen (från engels-

kans simulated body fluid). sbf är en lösning 

med jonkoncentration som liknar den i blod-

plasman hos människa [8, 9, 10, 11, 12]. Genom att 

inkubera ett biomaterial i sbf kan man studera 

förmågan av materialet att stimulera kalcium-

fosfat(Ca/P)-utfällning på ytan [13]. Studier har 

visat att Ca/P-utfällning simulerar initialstadiet 

av benbildningsprocessen på en implantatyta. I 

en nyligen publicerad översiktsartikel beskrivs 

överensstämmelse mellan apatitbildandet i sbf 

experimentmodellen och benbildning in vivo på 

glaskeramiska material [10]. Det är dock viktigt 

att påpeka att in vivo-situationen är mer kompli-

cerad än sbf-modellen med tanke på proteiner, 

enzymer och andra biologiska faktorer som är 

närvarande i levande vävnader [14].

Det har publicerats ett antal studier där man 

har använt bovin serum albumin (bsa) i olika 

koncentrationer i sbf-lösningar. Resultaten från 

dessa studier talar för att mängden bsa påverkar 

Ca/P-kärnbildningsförmågan i sbf-lösningen 

med hänsyn till dess utseende, komposition och 

kristallstruktur [15, 11, 16]. Detta är av stort in-

tresse eftersom det har hypotetiserats att adsorp-

tion av proteiner möjligen bidrar till att ändra 

cellernas beteende och därför kan tillsättning av 

proteinadsorption anses spela en fundamental 

roll i cellbeteendet [17]. Det har spekulerats att 

proteinadsorption kan vara ett bioaktivitetsmått 

för en implantatyta. 
HypotesHypotesen i föreliggande forskningsprojekt är att 

implantatytor belagda med vissa proteiner skulle 

uppvisa en snabbare inläkning under initiala läk-

ningsstadiet än motsvarande icke proteinbelagda 
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” I några nummer 
av Tandläkar-
tidningen fick 
doktoranderna 
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forsknings-
projekt.” 

Dessa gener kodar för en rad olika signalmoleky-
ler, både intra- och extracellulära, samt diverse 
strukturella makromolekyler och enzymer.  Den 
exakta tidpunkten för de olika genuttrycken är 
avgörande för att en normal utveckling ska ske 
[1–4].  Därför är dessa processer extremt känsliga 
för mutationer och skadliga miljöfaktorer under 
fosterutvecklingen. 

Claes-Göran Reibring
tdl, fil mag, doktorand, 
avd för oral biokemi, 
Institutionen för odon
to

rar därvid på de signalvägar där Sonic hedgehog 
(Shh), Bone Morphogenetic Protein (Bmp) samt 
Wnt är aktiva. Dessa signalproteiner är viktiga 
inte enbart för fosterutvecklingen utan har ock
så stor betydelse för tumörutveckling vid can
cersjukdomar [5–8]. I projektet studeras också 
virusinfektioners inverkan på tandutvecklingen.

Vi använder möss som experimentell modell, 
eftersom fosterutvecklingen hos mus och män
niska är likartad på ett flertal områden och nivåer. 
Musens genuttryck kan dessutom manipuleras 

. Med det så kallade 
-systemet kan specifika gener manipuleras. 

Man kan därmed styra både vid vilken tidpunkt 
och i vilken celltyp en specifik gen ska inaktive
ras [9]. I våra studier används morfologiska, bio
kemiska och molekylärbiologiska tekniker. Även 

Tidigare studier har visat att Shh och Bmp ut
gör viktiga signalvägar för morfologi och diffe
rentiering av celler vid tandutvecklingen [10–13]. 
Man vet dock ännu inte genom vilka mekanismer 
dessa proteiner fungerar och hur de interagerar 
med varandra. Således skapades möss där vissa 
Bmp-geners uttryck kan förhindras. Detta inne
bär att Bmp-signalproteiner som är viktiga för 
tandutvecklingen inte produceras. Vi har funnit 
att detta ger till resultat att mutanternas ame
loblaster, de emaljbildande cellerna, inte diffe
rentieras på ett korrekt sätt, vilket i sin tur leder 
till defekt emalj. Vi kommer också att undersöka 
hur Bmp-proteinerna påverkar Shh och andra 
signalvägar. Genom att använda molekylärbio
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SAMMANFATTAT Andreas Dawson, dok

torand på forskarskolan i odontologisk 

vetenskap, studerar mekanismerna som 

bidrar till kronisk käkmuskelsmärta. I 

studien ingår även en utvärdering av den 

smärtlindrande effekten av beteende

terapi.

Kronisk käkmuskelsmärta, så kallad myofasciell 

temporomandibulär dysfunktion (m-tmd), kän-

netecknas av smärta vid tuggning, begränsad 

tuggfunktion och gapsvårigheter. Den leder ofta 

till nedsatt daglig funktion och minskad livskva-

litet. Förekomsten i befolkningen är ungefär tio 

procent och man har funnit att det är vanligare 

bland kvinnor än män [1]. I dag saknas det kun-

skap om de underliggande mekanismerna till 

kronisk muskelsmärta, likaså varför det är van-

ligare bland kvinnor.  

Syftet med projektet är att få ökad kunskap 

om de mekanismer som bidrar till m
uskelsmär-

tan, samt att i en randomiserad studie utvärdera 

den smärtlindrande effekten av beteendeterapi. 

Hypotesen som ligger till grund för forsknings-

projektet är att tandpressning orsakar en fri-

sättning av serotonin i tuggmuskulaturen, som 

både bidrar till och underhåller m-tmd. Denna 

perifera frisättning påverkas av både östrogen 

och kortisol. Om hypotesen stämmer bör speci-

fik terapi inriktad på att minska överbelastning i 

tuggsystemet leda till att halten av intramusku-

lärt serotonin reduceras och därigenom också 

smärtlindring.

förhöjda serotoninhalter

Tandpressning och stress är vanligare bland m-

tmd-patienter än bland friska individer [2]. Ett 

antagande är att tuggmuskulaturen blir överbe-

lastad vid tandpressning och att blodcirkulatio-

nen störs till fö
ljd av detta. Muskelvävnadens sy-

resättning kan reduceras till fö
ljd av ischemiska 

förändringar i blodcirkulationen. En frisättning 

av inflammatoriska mediatorer, såsom seroto-

nin, kan ske som ett resultat av detta. Serotonin 

är förenat med en ökad smärtkänslighet [3, 4]. m-

tmd-patienter har just förhöjda serotoninhalter 

i massetermusklerna, jämfört med friska indivi-

Mekanismer och effekt av behandling

Godkänd för publicering 3 december 2009

der [5]. Serotonin är en transmittorsubstans som 

finns både i det centrala (cns) och i det perifera 

nervsystemet. Den finns dessutom i blodet i fri 

form eller är bunden till blodplättar. I cns har 

serotonin en smärtlindrande effekt, medan sero-

tonin i perifer vävnad leder till en ökad smärt-

känslighet. 

Kortisol är ett stresshormon som frisätts från 

binjurebarken vid stress eller orosmoment. Akut 

stress kan resultera i att man blir mer smärttålig, 

analgesi, medan en kronisk stress kan leda till en 

ökad känslighet för smärta, hyperalgesi. Studier 

har funnit att kvinnor med m-tmd har högre 

kortisolhalt jämfört med friska individer [6].

smärtan varierar under menstruationscykeln

Studier har visat att smärtintensiteten hos 

kvinnor med m-tmd varierar under menstrua-

tionscykelns olika faser. Ett samband föreligger 

mellan smärtintensitet och fluktuationer av öst-

rogenhalten. Vid låg östrogenhalt är smärtinten-

siteten som högst, likaså vid snabba förändringar 

i östrogennivån [7]. Det har visats att könshor-

monet östrogen interagerar med frisättningen av 

kortisol och serotonin i cns [8, 9]. 

Kunskap om hur kortisol, östrogen och tand-

pressning förhåller sig till den perifera frisätt-

ningen av serotonin saknas i dag. För att studera 

om tandpressning resulterar i just en frisättning 

av serotonin i tuggmuskulaturen och om denna 

påverkas av östrogen och kortisol kommer en ex-

perimentell tandpressningsmodell att användas 

i forskningsprojektet (figur i). I tandpressnings-

övningen kommer tuggmuskulaturen att akti-

veras genom isometrisk kontraktion. Tidigare 

studier har visat att denna modell resulterar i en 

smärta i tuggmuskulaturen [10]. Troligen är det 

så att denna muskelsmärta uppkommer till fö
ljd 

av en ischemi. För att undersöka frisättningen av 

serotonin efter tandpressning kommer mikro-

dialys att användas, som är en vedertagen metod 

för att studera biokemiska förlopp i masseter-

muskeln (figur ii). 
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Första forskarskolan – så gick det sedan

redan under första året, deltog inte. Resultaten ba-
seras sålunda på 19 enkäter, som samtliga dokto-
randerna besvarade under september–december 
2017, det vill säga svarsfrekvensen är 100 procent. 
Formuläret bestod av 13 öppna frågor (se nedan). 
Överlag var svaren mycket positiva, även om det 
framfördes en del kritik, till exempel när det gäller 
integreringen mellan forskarskolan och forskarskar-
utbildningen vid respektive lärosäte och möjlighe-
ten att få en ST-tjänst (se fråga 4, 12 och 13). Ned-
an redovisas de 13 frågorna, sammanfattningar av 
svaren samt en del citat.

Fråga 1. Har du kombinerat forskarutbildningen med 
specialistutbildning eller annan verksamhet? 
Två doktorander var redan färdiga specialister när 
forskarskolan startade. Flertalet tandläkare kombi-
nerade inte sin forskarutbildning med specialistut-
bildning under de fem år som forskarskolan pågick, 
men arbetade däremot kliniskt eller med undervis-
ning (cirka 20 procent).

Fråga 2. Hur ser din karriär ut efter avlagd doktors-
examen? Vad arbetar du med i dag?
Fem har fått en ST-tjänst. Fem arbetar som speci-
alister i dag (varav en utomlands) och en som all-
mäntandläkare. En doktorand har utbildat sig till 

sjukhusgenetiker och en till biomedicinsk analy-
tiker. Två är eller har nyligen varit föräldralediga.

Fråga 3. Har du fortsatt att forska efter avlagd dok-
torsexamen? Om ja, i vilken omfattning? 
Flertalet av doktoranderna har inte haft möjlighet 
att bedriva forskning efter examen, men har fort-
satt med att färdigställa sina manuskript. Några 
forskar 10–20 procent inom ramen för sin tjänst. 
En har fått en postdoktjänst på halvtid.

Fråga 4. Hur fungerade integreringen mellan fors-
karskolans utbildning och forskarutbildningen vid 
ditt lärosäte? 
Svaren varierade mycket från ”väldigt bra” till ”re-
lativt dåligt”. Flertalet av svaren var dock positiva. 
En av doktoranderna uttryckte sig på följande sätt: 
”Frågan är om det var någon samordning? Men det 
blev bra ändå.”

Fråga 5. Tycker du att internaten bidrog till din veten-
skapliga utbildning? 
17 av de 19 doktoranderna svarade ”ja”, ”definitivt” 
eller ”absolut” på denna fråga. En svarade på föl-
jande sätt: ”Ja, jag tycker många kurser var väl ar-
rangerade och uppskattar mycket allt vi fick ta del 
av, vilket var ett privilegium. Sedan kan inte alla kur-

Handledare: Mats Trulsson, Krister Svensson.
Disputationsdag: 2016-12-16 (opponent: 
Antoon De Laat).

Göteborg
● Olivier Carcuac (olivier.carcuac@gu.se)
Peri-implantitis and periodontitis – 
Experimental and clinical studies.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2KpCM2t
Handledare: Tord Berglundh, Ingemar 
Abrahamsson, Gunnar Dahlén.
Disputationsdag: 2015-04-15 (opponent: 
Frank Schwarz).
● Charlotte Andrén Andås (charlotte.andren-
andas@odontologi.gu.se)
A new payment model in Swedish dental care.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/1MGszZe
Handledare: Magnus Hakeberg, Anna-Lena 
Östberg.
Disputationsdag: 2015-11-27 (opponent: Eeva 
Widström).
● Maria Bankvall (maria.bankvall@
odontologi.gu.se)
Recurrent Aphthous Stomatitis – A 
study, with emphasis on host genetics, 
oral microbiota composition, and 

immunoregulatory networks. 
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2o49Qkt
Handledare: Sofia Östman, Mats Jontell.
Disputationsdag: 2017-02-03 (opponent: 
Martin Thornhill).
● Anna Oldin (anna.oldin@vgregion.se)
Traumatic dental injuries and general 
unintentional injuries in children and 
adolescents in the Swedish BITA study. 
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2KprgY4
Handledare: Agneta Robertsson, Jörgen G 
Norén, Jesper Lundgren.
Disputationsdag: 2017-02-09 (opponent: 
Claes-Göran Crossner).

Malmö
● Kostas Bougas (kostas.bougas@vgregion.
se)
On the influence of biochemical coating on 
implant bone incorporation.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2IvO43a
Handledare: Ann Wennerberg, Viktoria 
Franke Stenport, Pentti Tengvall.
Disputationsdag: 2012-12-12 (opponent: Tord 
Berglundh). 
● Andreas Dawson (andreas.dawson@

regionostergotland.se)
Experimental tooth clenching: a model for 
studying mechanisms of muscle pain. 
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2lBaeYX
Handledare: Thomas List, Malin Ernberg, 
Peter Svensson.
Disputationsdag: 2013-04-05 (opponent: 
Antoon De Laat).
● Marjan Dorkhan (mdorkhan@icloud.com)
Effect of surface characteristics on cellular 
adherence and activity.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2tyUnOM
Handledare: Julia Davies, Gunnel Svesatter, 
Ann Wennerberg.
Disputationsdag: 2014-04-04 (opponent: 
Pentti Tengvall).
● Anna Senneby (anna.senneby@mah.se)
Re-evaluation of methods to identify 
individuals with increased risk of caries.
Länk till avhandlingen: https://bit.ly/2Mrp2oo
Handledare: Madeleine Rohlin, Gunnel 
Svensäter, Nils-Eric Sahlin.
Disputationsdag: 2017-06-14 (opponent: 
Peter Lingström).

Fakta I. Disputationer

” Till dags dato har 17 disputerat och ytterligare en disputation är planerad.”
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Forskning

ser passa alla givetvis.” En annan skrev: ”Jag anser 
att internaten och de olika temana vi hade stärkte 
mig som forskare inom tandvården.”

Fråga 6. Var internaten huvudsakligen av värde ur so-
cial synvinkel? 
Åtta av 19 svarade enbart ”ja” och fyra enbart ”nej” 
på frågan. Några utvecklade sina svar och ett löd: 
”Jag tycker att internaten har varit fantastiska ur so-
cial synvinkel och jag har lärt känna männi skor som 
jag annars förmodligen aldrig hade träffat. För mig 
har det varit den stora behållningen av internaten. 
Samtidigt förstår jag att man inte kan åka iväg på 
internat endast för att nätverka utan att det också 
måste finnas en utbildningsdel.”

Fråga 7. Har du något kvarvarande nationellt nätverk 
som initierades genom forskarskolan? 
Åtta svarade ”nej” på frågan. Flertalet av doktoran-
derna håller dock kontakt med kollegerna på sitt 
eget lärosäte. Nätverken ger intrycket av att vara 
mer av social karaktär. 

Fråga 8. Har du något internationellt nätverk? 
Svaren på denna fråga överensstämmer mycket 
med fråga 7. Det är dock något fler som har ett in-
ternationellt nätverk än nationellt och att samver-
kan är mer fokuserad på forskning. En av dokto-
randerna har nätverk i Europa, men även i USA 
och delar av Asien.

Fråga 9. Vid vilka internationella konferenser presen-
terade du dina fynd? 
Så gott som samtliga doktorander presenterade sin 
forskning på en eller flera konferenser; den vanli-
gaste var IADR (International Association for Den-
tal Research). Många deltog dessutom på ämnesre-
laterade konferenser, såsom IADT (International 
Association of Dental Traumatology), EADMFR 
(European Academy of DentoMaxilloFacial Ra-
diology), ECTS (European Calcified Tissue Socie-
ty), EAOM (European Association of Oral Medici-
ne) med flera.

Fråga 10. Har du i dag några egna forskningsanslag 
eller är du medsökande på några anslag? Om ja, i så 
fall vilka? 
Hälften har svaret ”nej” på denna fråga. Fyra har 
fått så kallat TUA-medel. Någon har fått medel från 
industrin, Tandläkare-Sällskapet eller andra fon-
der. Flera doktorander svarade att de är med på 
sina handledares forskningsanslag.

Fråga 11. Vad var det bästa med forskarskolan? 
Många svarade med några enkla ord, såsom ”in-
ternaten”, ”nätverken”, ”deltagarna/studenter-
na”, ”lärarna”, ”stämningen”, ”gott finansiellt 
stöd”, ”insynen i andra ämnesområden”, ”den 
sociala biten”. Några utvecklade sitt svar och här 
ges tre exempel: 
● ”Forskarskolan har varit ett bra sätt att få träffa 

doktorander från andra forskningsgrupper runt 
om i Sverige och även i Finland. Mycket uppskat-
tat arbete från styrgruppen för att organisera väl 
genomförda och trevliga internat samt samla ihop 
doktorander från alla fakulteter.”

● ”Att få möjligheten att ingå i den här typen av 
satsningar. Då forskarskolan startade var detta 
en unik satsning och det var en känsla som smit-
tade av sig och sporrade mig att jobba hårt med 
mitt projekt.” 

● ”Att få lära känna så många nya personer som 
jag annars inte hade fått möjligheten att träffa, 
både doktorander och handledare. Att få nätver-
ka och diskutera forskning med personer med 
så många olika kompetenser och på olika akade-
misk nivå tror jag är mycket värdefullt och ett re-
cept för framgång och implementeras ofta på de 
mest framgångsrika internationella universite-
ten.”

Fråga 12. Vilka problem upplevde du med forskarskolan? 
Av de 19 doktoranderna svarade fem ”inga pro-
blem”, medan fyra inte besvarade frågan alls. Fem 
utryckte stor besvikelse och frustration över att det 
var oklart med ST-tjänsterna (som de var utlovade 
när forskarskolan startade). Två tyckte att kursut-
budet inte var helt relevant, varav en skrev: ”Om 
ambitionen var att alla doktorander skulle delta och 
njuta av internaten, hade det varit av värde att rik-
ta dom till frågeställningar som berörde alla dok-
torander (statistik, skriva ansökan för anslag med 
mera).” En student tog upp ekonomin: ”Viss infor-
mationsbrist rådde om vad man kunde förvänta sig 
i form av bidrag (’ryggsäcken’, kurser, resor utom-
lands et cetera). Jag tror man skulle varit rak från 
början om vad som fanns och hur man sökte detta 
och hur urvalet då gick till.” 

Fråga 13. Övriga synpunkter. 
Drygt hälften av doktoranderna svarade inte på den-
na fråga. Några tog upp samma kritiska synpunkter 
som i fråga 12, det vill säga om kursutbudet och om 
problemen med ST-tjänsterna. Flera poängterade 
betydelse av att bilda nätverk och de hade önskat 
mer information om detta när forskarskolan star-
tade. En positiv kommentar från en doktorand löd: 
”Jag är tacksam för att jag fått möjligheten att delta 
i forskarskolan. Jag har viss kontakt med flera från 
forskarskolan via sociala medier och jag har fått 
lära mig mycket mer än om jag varit ensam dokto-
rand på min fakultet.” 

” Ett viktigt inslag i forskarskolan har varit ett tiotal 
internat med olika teman och där doktoranderna har 
haft möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. ”

Dowen Birkhed: Uppföljning av Svenska Nationella Forskarskolan i Odontologisk 
Vetenskap 2009–2014. Referentgranskad – accepterad för publicering 14 april 2018. 
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RESULTAT
Den första Svenska Nationella Forskarskolan i 
Odontologisk Vetenskap startade 2009 och pågick 
under fem år fram till 2014. En ledningsgrupp be-
stående av en programansvarig och representan-
ter från fakulteterna i Umeå, Huddinge, Göteborg 
och Malmö samt en representant från landsting-
et, ansvarade för verksamheten. Kostnaden för 
hela femårsprojektet var cirka 50 miljoner kronor, 
med stöd dels från Vetenskapsrådet, dels från de 
fyra fakulteterna. 

Bland ett stort antal sökande 2008 valdes 20 pro-
jekt ut, fem vid varje fakultet, som rangordnades 
av en extern expertgrupp. Många erfarna forskare 
handledde de 20 doktoranderna, och fram till dags 
datum har 17 disputerat. Ett viktigt inslag i fors-
karskolan har varit ett tiotal internat (två per år) 
med olika teman och där doktoranderna har haft 
möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Pa-
rallellt med forskarskolan deltog doktoranderna 
i den ordinarie forskarutbildningen vid sina res-
pektive fakulteter.

En enkät med 14 öppna frågor skickades ut via e-
post i slutet av 2017 till samtliga doktorander, med 
undantag för en doktorand som avbröt sina studier 
redan under första året. Svarsfrekvensen bland 
de resterande 19 doktoranderna var 100 procent. 
Överlag gav studenterna en mycket positiv bild av 
forskarskolan, även om vissa kritiska synpunkter 
framförs. Av svaren framgår vidare att doktoran-
derna, efter avlagd doktorsexamen, framgångsrikt 
tagit sig vidare i sina yrkeskarriärer.

Endast ett fåtal av studenterna har dock hittills 
haft begränsad möjlighet att forska vidare efter 
avlagd doktorsexamen. Det är därför svårt att 
bedöma om det högt uppsatta målet med forskar-
skolan kommer att kunna infrias, det vill säga att 
framtida odontologiska forskare ska återta Sveri-
ges goda internationella position. Däremot kom-
mer förhoppningsvis de 18 doktoranderna, som 
alla fått en gedigen utbildning i forskarskolan, att 
bidra till att återta den starka ställning som svensk 
odontologisk forskning hade på 80- och 90-talen.

OMNÄMNANDE
Författaren vill rikta ett stort tack till såväl lednings-
gruppen som till doktoranderna för stöd och upp-
muntran att genomföra denna uppföljning av den 
Svenska Nationella Forskarskolan i Odontologisk 
Vetenskap.

ENGLISH SUMMARY
The National Graduate School in Odontological Science 
2009–2014 – a follow up study.
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The ”National Graduate School in Odontological 
Science” was the first school of this kind in Sweden. 
The program ran for five years, from 2009 to 2014, 

in collaboration with the four dental faculties. The 
management consisted of a Program Director and 
four coordinators from the Dental Schools in Umeå, 
Stockholm, Göteborg and Malmö plus one repre-
sentative from the County Council.

Two courses, of approximately one week, were 
arranged across Sweden every year on topics that 
included cell biology, oral biofilms and risk, a cross-
disciplinary course in biomaterials, development 
and regeneration of bones and teeth, generic skills 
for odontological research, health psychology, pain 
and inflammation, and immunity. These courses 
were an excellent opportunity for the students to 
meet and learn from each other.

To date, 17 of the 20 students have now finished 
their doctoral studies. Only two of the original 20 
students interrupted their studies. All PhD theses 
were on a high international level and mostly rela-
ted to clinical research. 

A follow-up study was carried out between Sep-
tember and December 2017, with a questionnaire of 
13 open questions sent to all students. The response 
rate was 100 percent. All students were very posi-
tive to the Graduate School experience, especially 
regarding the social network, even if some critical 
comments were given regarding courses and the 
economy. Moreover, after finishing their PhD’s 
the students have successfully progressed in their 
careers. l

” Förhoppningsvis kommer doktoranderna att  
bidra till att återta den starka ställning som svensk 
odontologisk forskning hade på 80- och 90-talen.”

Första forskarskolan – så gick det sedan


