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Odontologisk Institut (OI)

Odontologisk Institut er Danmarks ældste og største tandlægeskole, hvis kerneopgave er uddannelse af tandlæger samt forskning og formidling af odontologiske og fagligt relaterede problemstillinger. Den overordnede målsætning for forskningen er at fremme sundheden i befolkningen ved at
optimere forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme i det orale og kraniofaciale område
samt at sikre at ikke blot tandlægeuddannelsen, men også at specialtandlægeuddannelsen i Ortodonti og efteruddannelsesaktiviteter gennemføres på et forskningsmæssigt grundlag.
Instituttet er organiseret i en kliniksektion, 2 faglige sektioner, en administration samt specialtandlægeuddannelsen i Ortodonti. Instituttet råder over klinik-, laboratorie- og værkstedsfaciliteter og udøver diagnostik og højt specialiserede behandlinger af patienter med komplekse og alvorlige lidelser.

Strategiske mål 2018-2023

Forskning


Immunologi/mikrobiologi i relation til
tænder, pulpa, parodontium, mundslimhinder og spytkirtler



Kraniofacial udvikling, orofacial funktion og smerte



Forebyggelse og oral rehabilitering

Uddannelser


Odontologi



Specialtandlæge i Ortodonti

Nøgletal (2018)
Publikationer (2017):
Peer reviewed





Tilvejebringe ny viden inden for individbaseret forebyggelse, diagnostik og behandling af
sygdomme i mundhulen og det omgivende væv og strukturer
Styrke og udvikle læring og formidling
Styrke og optimere vilkårene og rammerne for et godt forsknings-, undervisnings- og arbejdsmiljø

Handleplaner 2019

139

Personale (årsværk):
Forskere (VIP)

30

Undervisere (DVIP)

30

Teknisk/administrativt personale (TAP)

90

Specialtandlægestuderende

12

Ph.d.-studerende

8

Økonomi (2018)

Forskning

Forbedre og tydeliggøre karriere- og talentudviklingsveje for unge forskere

Forskningssatsning: Individbaseret forebyggelse, diagnostik og behandling af orale/kraniofaciale sygdomme

Styrke udnyttelsen af knowhow og ressourcer, inkl. databaser og biobanker

Omsætning (mio. kr.)

Uddannelse

Fremme læringsmiljøer med forskningsinddragelse (bacheloropgaver og kandidatspecialer)

Fremme formidling af forskningsresultater, herunder styrke formidlingskompetencer

Etablere systematisk efteruddannelse for deltidsansatte kliniske undervisere
Samarbejde, samfundsengagement og outreach

Øge samarbejdet med eksterne parter med fokus på den orale sundhed

Etablere fælles ph.d.-forskerprogram med Retsmedicinsk Institut

Etablere et europæisk partnerskab om sundhedstjenesteforskning
Medarbejdere, administration og rammer

Styrke strukturer der fremmer medinddragelse og medbestemmelse

Indføre GRUS for at styrke lokale samarbejdsrelationer og engagement

Skabe tid og rum til uformelle relationer og lave aktiviteter på tværs af faggrupper
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