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Kjære kollega 
 
Tildelingen til spesialistutdanningene fra Helsedirektoratet 
kom seint i år, lenge etter at 12 velkvalifiserte 
spesialistkandidater var tatt opp og kommet på plass i 
Årstadveien 19. Det var en overraskelse at bevilgningen var 
redusert i forhold til tidligere år. Dette betyr at IKO mangler 
finansiering fra Helse og Omsorgsdepartementet til 4 
kandidater som igjen får konsekvenser for instituttets 
årsregnskap. Prognosen viser et underskudd på flere 
millioner. Dette er et underskudd vi må bygge ned og det vil bli 
restriksjoner på nytilsettinger og vikarer. Vi har spart tidligere i 
år – og nå må vi spare mere på grunn av den utforutsette 
reduksjon i bevilgning fra Helse- og Omsorgsdepartementet. 
Den positive siden av vår økonomi er at inntjening i 
studentklinikken har vært svært god og har ligget over budsjett 
i helse 2018.  
 

På tampen av året vil jeg minne om medarbeidersamtalen. Alle ansatte ved IKO skal tilbys 
medarbeidersamtaler en gang årlig. Instituttleder har medarbeidersamtaler med alle 
seksjonslederne. Seksjonslederne og overtannlegene deler ansvaret for medarbeidersamtaler 
med alle ansatte på sin seksjon. De som er ansatt i resepsjonen, mottak og på 
kvalifiseringsklinikken har klinikkleder som sin nærmeste leder og skal ha medarbeidersamtaler 
med henne. Administrasjonssjef har medarbeidersamtaler med teknisk og administrativt ansatte. 
Medarbeidersamtalen er frivillig for alle ansatte men alle har et krav på å få årlig tilbud om en slik 
samtale. Jeg vil understreke betydningen av denne samtalen som et styringsverktøy for personlig 
og organisasjonsmessig utvikling.  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 15 – 1. november 2018 

 

 
    

 
Disputas 

Fredag 9. november  
Elisabeth Schilbred Eriksen 
disputerer for PhD-graden ved 
UiB. Se mer under Forskning 

 
 

Fokus på forskning høsten 
2018: 

Fredag 30. november 
Professor Grethe Seppola Tell, 
IGS: «Helseundersøkelsene i 

Hordaland (HUSK) 1992-2020. 
Hva har vi oppnådd og nye 

planer» 
https://husk.w.uib.no/ 
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Brannvernkurs 31.oktober 2018 
 

          
Foto: Jørgen Barth 
 
 

Bybanen kommer til Haukeland 
 
Her finner dere foreløpig faseplan for bygging av bybanestopp ved Haukeland universitetssykehus. 
Kort fortalt: 

• Arbeidene starter etter planen i november og vil pågå i noen år 
• Det vil ha innvirkninger for fotgjengere spesielt 
• Kjøremønster blir lagt om 
• Det blir omlegginger for busstoppene i Haukelandsveien. Busstoppet i nord stenges og busstoppet i sør 

utvides 
 
 

FORSKNING 
 

Bli kjent med 
forskningsrådgiverne! 
 
I høst har det blitt ansatt to nye forskningsrådgivere ved 
fakultetet. Det betyr at hele fire forskningsrådgivere er 
på plass for å hjelpe forskere i kampen om eksterne 
midler.  
De to nyansatte rådgiverne er Michaël Bruno Eric 
Marie, som tidligere har jobbet som forsker ved Institutt 
for biomedisin, og Yves Aubert, som blant annet har 
erfaring fra det private næringslivet. Sammen med 
Amra Grudic-Feta og Ramune Midttveit utgjør de et Det 
medisinske fakultets forskningsrådgiverteam. 
 
Les mer om forskningsrådgiverne her. 
 

 

 
Forskningsrådgiverne, fra venstre til høyre: Yves Aubert, Michaël Bruno 

Eric Marie, Ramune Midttveit, Amra Grudic-Feta 
Opphavsrett: Ingrid Hagerup 
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DISPUTA  
 

Elisabeth Margrethe 
Schilbred Eriksen disputerer 
for PhD-graden ved 
Universitetet i Bergen 
 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
Hovedveileder: førsteamanuensis dr.philos  
                         Sigbjørn Suk Løes 
Medveiledere: professor Kristin Klock, professor 
emeritus Per Johan Wisth, dr.odont. Ketil Moen 
 

  

 
Elisabeth Schilbred Eriksen 

Foto: Jørgen Barth 
Prøveforelesning:  fredag 9. november 2018 kl. 09.15 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Oppgitt emne:  “Behandlingsresultat og prognose ved ortognatisk-kirurgisk behandling av 

skeletalt åpent bitt” 
 
Disputas:  fredag 9. november 2018 kl. 11.15 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Avhandlingens tittel: “Intraoral vertical ramus osteotomy. Objective and subjective treatment outcomes” 
1. opponent:    professor Lars Rasmusson, Göteborgs universitet, Sverige 
2. opponent:   professor  Lisen Vivienne Espeland, Universitetet i Oslo 
3. medlem av komiteen:professor Bodil Kristina Lund, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Anne Nordrehaug Åstrøm 

 
Åpent for alle interesserte 

 
 

Dette semesteret begynner 5 
nye PhD-kandidater ved vårt 
institutt 
 
Anneli Skjold  
PhD-kandidat Anneli Skjold er ferdig utdannet som 
tannlege i juni 2018. Underveis i studiet gikk hun på 
Forskerlinje-programmet parallelt med grunnstudiet. 
Forskerlinjeoppgaven handlet om frakturstyrken hos 
zirkonia kroner med ulike design og kronetykkelser. 
Etter endt studie, gikk hun rett over til PhD programmet 
og fortsetter å undersøke dentale helkeramiske kroner 
og hvilke faktorer som påvirker deres kliniske suksess. 
 
Ulrik Leidland Opsahl  
Østlending, flyttet til Bergen først i studietiden og nå 
tilbake i august. Ferdig utdannet tannlege i 2014. Har 
siden da jobbet som allmennpraktiserende tannlege i 
Lørenskog, og siden 2016 hatt en bistilling ved 
Søvnsenteret på Haukeland Universitetssykehus. Jeg 
har begynt på et dobbelkompetanseløp i protetikk, der 
jeg begynte parallelt med spesialistutdanning og PhD. 
PhD-prosjektet heter "Akustisk pharyngometri for å 
forbedre behandling med apnéskinner". Vi skal 
undersøke om et apparat som kan måle volumet i øvre 
luftveier med akustikk kan forbedre behandling av 
obstruktiv søvnapné ved at apnéskinnen fremstilles i 

This semester 5 new PhD 
candidates are joining our 
department 
 
Anneli Skjold 
Newly graduated as a dentist, PhD candidate Anneli 
Skjold participated in the Research line program during 
her undergraduate program at UiB. Her Research line 
project was about the fracture strength of the zirconia 
crowns with different designs and crown thicknesses. In 
her PhD project she continues to study  all-ceramic 
crowns and focus on the factors that affect their clinical 
success." 
 
Ulrik Leidland Opsahl  
Ulrik is from the Oslo-region, but migrated to Bergen for 
the first time when he began his dentistry-studies, which 
he completed in 2014. He has worked as a general dentist 
in Lørenskog, Oslo since then, and has since 2016 also 
worked in a 20 % position at the Center for Sleep 
Medicine, Haukeland University Hospital. He has started a 
double competence-education in prosthodontics, where 
he will do the specialist- and PhD-education 
simultaneously. The PhD-project has the working title 
"Acoustic pharyngometry to improve oral appliance 
therapy", where we will use an apparatus that can 
measure the volume of the upper airway using acoustics, 
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den posisjonen av underkjeven som gir best stabilitet 
av øvre luftveier under en obstruktiv apné. 
 

to determine which position of the mandible that stabilizes 
the upper airway the most, during an obstructive apnea. 
 

  Jannika Paulamäki. 
I come from Finland from a city called Tampere. I 
graduated last year from Tampere University of 
Technology with a degree as Master of Science in 
Bioengineering, I majored in tissue engineering. For my 
Master’s Thesis, I worked in the Adult Stem cell group of 
Susanna Miettinen at University of Tampere and therefore 
I have background in stem cell culturing and cell 
mechanotransduction. For my PhD project in Bergen I will 
be focusing on 3D-bioprinting in regards to bone tissue 
engineering. 
 
Neha Rana  
Neha has Masters in Biochemistry (India) with two years 
research experience in molecular and cellular biology from 
India. Previously engaged in parallel with research here at 
here at IKO and at Gades institute, Daniela Costea's lab, 
Haukeland hospital since March'18.  Her PhD project aims 
to assess the safety and efficiency of the Mesenchymal 
stem cell therapy in bone regeneration. Focus will be in 
studying immune cell regulation by the therapy after 
surgery via liquid biopsy and single cell analysis.' 
 
Shuntaro Yamada 
I am Shuntaro Yamada, a Japanese dentist. I obtained 
D.D.S. in Japan in 2013, and following to 3 years of 
clinical practice mainly focusing on periodontal treatment, 
I took a master’s program in Regenerative Dentistry at 
King’s College London, which kindled my interest in 
developing research in bioengineering in dentistry. I will 
be working on mandibular reconstruction using stem cells 
and 3D printed scaffold.  
 
 
 
 

  

Pris til IKOs 
forskerlinjestudent 
 
Frampeik er forskerlinjestudentene (på medisin- og 
odontologistudiet) sin egen forskningskonferanse. På 
denne konferansen gis man mulighet til å presentere 
prosjektet sitt og samtidig få konstruktive 
tilbakemeldinger av vitenskapelig karakter. 
Konferansen arrangeres hvert år og i år var det Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som var 
vertskap. Det var ca 90 påmeldte fra hele landet – og 
IKOs forskerlinjestudent Ghajanaa Mukilvannan vant 
prisen for beste posterpresentasjon med prosjektet: A 
Study of Edentate Patients with Implant-Retained 
Overdentures 8-12 Years after Insertion. (Veiledere 
Christian Schriwer, Gunhild Strand og Harald 
Gjengedal). 
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PERSONAL 
 
 

Ledige stillinger ved UiB 
 
Her er link til ledig-stilling-siden til UiB:http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib med linker videre til 
utlyst stilling på www.jobbnorge.no. 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

E-post til husøkonom 
 
Alle e-poster til husøkonomkontoret skal skje på husokonom@odont.uib.no 
Da blir de lest uansett hvem som er på jobb på husøkonomkontoret. 
 
 

Influensavaksine 
 
IKO vil dekke influensavaksine for alle ansatte som har økter i klinikken, dvs.  har pasientkontakt. 
Det blir ikke fellesvaksinering, men kostnaden for vaksinering blir refundert – bruk refusjonsskjema i PAGA. Ved 
spørsmål om bruk av refusjonsskjemaet, ta kontakt med Randi Hansen, Ann Lisbeth Garnes eller Signe Solberg 
(alle i 3. etasje). 
 
 

VELFERD 
 

UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud, som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer 
om UiBs velferdstilbud. 
  
 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2018 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 7. november 
Onsdag 12. desember 

Mandag 12. november 
Onsdag 5. desember 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 29. november 
 

Programutvalget 
Fredag 7. desember 
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NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
Fremtidens fakultet 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
 
HMS-portalen 
 
Nye doktorgrader ved UiB 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet på Facebook 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. Herunder også PAGA 
 
PAGA - personalportalen 
 
IT-hjelp -  Hjelpeside for IT hvor studenter og ansatte kan finne informasjon og bidra 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne de nye profilmalene til UiB 
 
PowerPoiont-maler – finner du her 
 
 

 
Bidrag til Tannløst og fast kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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