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Forskning och innovation 
utvecklar tandvården
För en kunskapsorganisation som Folktandvården Västra Götaland är forskning oerhört viktigt. Vi  
ligger långt fram inom klinisk forskning som sker på våra kliniker runt om i länet. Att utvärdera 
och införa nya metoder är en framgångsfaktor för oss.

Vår forskning bedrivs i samarbete med institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin på 
Göteborgs universitet. Den ska ge nytta i vår vardag, leda fram till nya behandlingsmetoder och 
utveckla framtidens tandvård. 

Vi stöttar innovativa idéer
Innovation är en ny produkt, tjänst, metod eller process som kommer till nytta inom exempelvis 
tandvården. För att skapa en innovationsfrämjande kultur och göra det enkelt för våra med
arbetare att utveckla innovativa idéer stöttar vi i processen tillsammans med Västra Götalands
regionens innovationsplattform.



Så gör du forskarkarriär
Medverka i klinisk forskning
Delta i behandling av forskningspatienter i projekt som din klinik deltar i.

Kontakta ditt lokala FoU-centrum
Om du har en egen forskningsidé kan du få hjälp med projektplanering och handledning vid 
lokala FoUcentrum i Västra Götalandsregionen. Det finns forskningsmetodikkurser att gå 
innan du startar projektet och forskningsmedel att söka. Här samverkar vi med Närhälsan.

Bli FoU-ombud på klinik
FoUombud är ett uppdrag som innebär att du är ambassadör och processansvarig för 
FoUfrågor i ditt nätverk av tandvårdskliniker.

Kombinera specialisttjänstgöring/forskarutbildning
Nationella STplatser kan användas till kombinationsanställning.

Doktorera
Utlysning av doktorandtjänster sker när större forskningsprojekt behöver en doktorand.
En doktorandtjänst i Folktandvården innebär att du arbetar kliniskt samtidigt som du 
genomgår forskarutbildning. Du skrivs in vid institutionen för odontologi på Göteborgs 
universitet men finansieras av Folktandvården.

Har du en innovativ idé?
Innovationsplattformen
En innovativ idé väcks genom att du ser ett behov av en lösning i din verksamhet och för våra 
patienter. Har du funderat på något som skulle kunna göra arbetet lättare för dig eller förbättra 
patientbehandlingen? Då kan du kontakta Innovationsplattformen som hjälper till att förverkliga 
din idé.

Innovationsfonden
Du som arbetar inom Folktandvården kan ansöka om belopp upp till 1 500 000 kr från Innova
tionsfonden för att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, 
tjänster eller metoder.

Läs mer:
Folktandvården Västra Götaland: vgregion.se/folktandvarden/forskning

Institutionen för odontologi: odontology.gu.se/forskning/
Innovationsplattformen: vgregion.se/ov/innovationsplattformen/


