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     Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

NFR-SØKNADER 
 
Årets NFR-program som er lyst ut og som skal fremme 
klinisk forskning har ført til hektisk søknadsaktivitet ved 
instituttet. Programmets overordnede mål er å øke 
kunnskapsgrunnlaget om forebyggende tiltak, diagnostiske 
metoder, behandlings- og rehabiliteringstiltak gjennom 
kliniske studier. Prosjekter som støttes skal bidra til at 
programmet oppnår målene.  
Hovedprioriteringen til programmet er nasjonale og 
flerregionale kliniske studier. Tannhelse er spesifikt nevnt, 
og innenfor tannhelsetjenesten og primærhelsetjenesten 
for øvrig, vil også mindre studier, uten tilsvarende krav til 
flerregionalt eller nasjonalt design bli prioritert. 
Programmet har ingen tematiske begrensninger innenfor 
feltet klinisk forskning. Alle kliniske forskningsprosjekter 
som innebærer kontrollert utprøving av forebyggende 
tiltak, diagnostiske metoder, behandlings- og 
rehabiliteringstiltak på pasienter, er relevante for 
programmet selv om det vil bli lagt vekt på sykdommer og 
lidelser som representerer betydelige menneskelige 
og/eller økonomiske utfordringer for samfunnet. 
Også for de andre programområdene som er aktuelle for 
IKO er søknadsfristen er 2. juni 2010. Programmet for 
klinisk forskning går inn i en ny programperiode fra 2011 – 
2015. Vi krysser fingrene og håper at søknadene fra IKO 
når fram i konkurransen.  
 
Inge & Tone 
 

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE 
FAKULTETS STUDIEKVALITETSPRIS 2010  
 

 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultets studiekvalitetspris 
for 2010 er besluttet tildelt Praksisstudiet i den 
odontologisk grunnutdanningen v/ professor Kristin Klock 
 
Instituttet gratulerer med prisen som er er på NOK 75 000,- 
og utdeles på studieårets siste fakultetstyremøte. 
 
Følgende begrunnelse er lagt til grunn for tildelingen:  
- Praksisstudiet har vært ledet og utviklet av professor 

Kristin Klock siden 1995, og inngår som en vesentlig 
komponent i den odontologiske grunnutdanningen. 
Studieopplegget består av en serie koordinerte 
undervisningstilbud. Både veiledere og studenter gir 
undervisningen svært god evaluering, og opplegget 
("Bergensmodellen") har dannet modell ved de andre 
lærestedene i Norge.  
 

- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 
har pekt på at praksis inngår som en viktig del av 
utdanningen i profesjonsstudiene, og NOKUT vil 
derfor legge vekt på å styrke kvalitetssikringen av 
praksis i profesjonsstudiene. I Praksisstudiet i den 
odontologisk grunnutdanningen deltar studentenes 
veiledere i Den offentlige tannhelsetjenesten i 
undervisningsseminarer, slik at veiledningen 
kalibreres og kvalitetssikres særlig godt.  
 

- Praksisstudiet i odontologisk grunnutdanning er et 
godt eksempel på samarbeid og koordinasjon mellom 
universitet og offentlig helsetjeneste, og skaper god 
overgang fra grunnutdanningen til yrkesmessig 
praksis. God oppfølging av veiledere, avklarte 
rammer for tjenestens innhold og toveis evaluering 
(student og veileder) er viktige suksesskriterier for en 
vellykket utplassering.  

 

GOD REKRUTTERING TIL 
BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE 
 

 
 
Mens søknadstallene fra Samordna opptak (SO) i 2010 
viser nedgang i antall søkere til de aller fleste helsefagene, 
opplever tannpleiestudiet en økning på 11,5 % i totalt 
antall søkere, mens antall førstevalgssøknader for 
tannpleie øker med hele 20 %. 
 
De ferdige kandidatene blir tannpleiere som er godt 
kvalifisert for helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeid i tett samarbeid med tannleger. Studentene får et 
godt teoretisk grunnlag innen oral helse, og blir trent i 
praktiske ferdigheter som trengs i klinikken. 
 

SMÅFORSK-MIDLER FOR 2010 
 
Ved institutt for klinisk odontologi har tre prosjekter fått 
småforsk-tildeling for 2010 på til sammen NOK 350.000. 
 
De tre som har fått midler er: 
 
- Førsteamanuensis Helene M Tvinnereim:  

Biobanken for melketenner (MoBaTann) er et 
interdisiplinært prosjekt som bruker melketenner som 
biomarkør for miljøeksponering, ernæring og sykdom. 
Hovedmålet er å teste spesifikke etiologiske 
hypoteser ved å estimere forhold mellom eksponering 
og sykdom.  
 

- Førsteamanuensis Marit S. Skeie:  
Studier fra andre land viser at barn med medfødt 
hjertefeil har dårligere oral helse enn friske barn. 
Formålet er å kartlegge den orale helsen hos barn 
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med medfødt hjertefeil, deres tannhelsevaner, og 
kunnskap og holdninger til oral helse blant deres 
foresatte. Å undersøke om tidlig intervensjon, mer 
målrettet informasjon og tettere oppfølging bedrer 
tannhelsen hos barn med medfødte hjertefeil.  
 

- Professor Anders Johansson:  
Å utvärdera behandling av sömnapné med maxillo-
facial oral skinne (snorkeskinne) och tilläggseffekten 
av en sådan behandling på övriga mediciniska 
följsjukdomar/symptom till sömnapnésyndrom. Dessa 
inbegriper förutom diverse sömnforstyrrelser också 
bl.a. högt blodtryck, gastroesophageal reflux, 
enuresis och påverkan av mer kognitiv natur såsom 
koncentrationsvansker och nedsatt livskvalitet. 
 

Vi gratulerer de tre prosjektene som fikk støtte og ønsker 
lykke til! 
 

TILDELING TIL ODONTOLOGISK FORSKNING 
 
Det ble i februar i år utlyst midler til odontologisk forskning 
ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 
Følgende fem prosjekter fikk tildelt midler:  
 
- Anne Isine Bolstad IKO kr. 75 000,- Etiology and 

pathogenesis of aggressive periodontitis 
 

- Ellen Berggren IBM kr. 100 000,- To observe if 
lymphangiogenesis takes place in inflamed pulp and 
during development of chronical apical periodontitis. 
 

- Michaela R. Cimpman IKO kr. 100 000,- Biomaterials: 
Responses to nanoparticles from implants 
 

- Daniela E. Costea GADE kr. 100 000,- 
 Characterization of oral cancer stroma - validation of 
its molecular signature as prognostic factor and for 
therapeutic intervention 
 

- Anne N Åstrøm IKO kr. 75 000,- Oral health 
promotion among adolescents in Tanzania: A school- 
and health system -based approach 

 
Vi gratulerer de fem prosjektene som fikk støtte og ønsker 
lykke til  
 

NYHETER FRA BRUSSEL 
 
Helga Nowotny er ny sjef for styret i Det europeisk e 
forskningsrådet (ERC ) 
Den nye sjefen som vi i Bergen også kjenner som medlem 
av Holbergkomiteen har tatt over roret etter at den forrige 
ERC president uventet trakk seg i januar. 
 
Oral helse i EU 
Kommisjonens avdeling med ansvar for helse har fått 
utarbeidet en undersøkelse om statusen på oral 
helse blant EU landenes innbyggere. Undersøkelsen 
bygger på en metode utarbeidet av prosjektet 
European Global Oral Health Indicators Development.  
Prosjektet hadde norsk deltakelse her fra instituttet. 
Undersøkelsen viser at et mindretall av EUs befolkning har 
alle sine naturlige tenner og at en av tre har minst tyve av 
disse på plass. Les mer her: 
http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/conditi
ons/oral_health/index_en.htm#fragment1 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Skal_utvikle_glo
bale_retningslinjer_for_redelighet/1253955270925?WT.mc
_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk 
 
 

KONFERANSER, KURS, SEMINARER 
 
HVA ER FAGLIG LEDELSE? 
 
Forum for vitenskap og demokrati ved Universitet i Bergen 
inviterer alle interesserte til åpent debattmøte. 
Tid: Fredag 28 mai kl 1415 - 1600 
Sted: Maos lille røde, Det Akademiske Kvarter 
 
Professor ved Geofysisk Institutt Peter M. Haugan, som 
også er ansatt instituttleder og valgt representant for de 
fast vitenskapelig ansatte i Universitetsstyret, har kastet en 
brannfakkel inn i debatten om fremtiden til Universitet i 
Bergen. I et leserbrev til UiBs internavis På Høyden 19 
mars 2010 - Et veivalg for universitetsstrategien - hevder 
han at faglig ledelse vil være avgjørende for universitetets 
fremtid som forskingsuniversitet. En rekke av de reformene 
som har skjedd ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultetet, kan stå som modell. Disse reformene er også i 
tråd med utredninger og anbefalinger som opp gjennom 
årene har kommet fra Forskningsrådet. Haugan hevder at 
de endringene UiB innførte fra 2008, som var mye 
diskutert under siste rektorvalg som tiltak for det kollegiale 
demokratiet, vil hindre en faglig utvikling som kan fremme 
UiB som forskingsuniversitet. I konkurranse med andre vil 
UiB tape fordi vi har en handlingslammet faglig ledelse. 
Haugan inviterer igjen til debatt om dette. 
 
Program: 
Innledning ved Peter M. Haugan 
Kommentarinnlegg fra: 
Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen  
Knut Holtan Sørensen 
Leif Manger 
 
Møteleder er Gro Th. Lie, professor ved HEMIL-instituttet, 
Det psykologiske fakultet og valgt representant for de 
vitenskapelig ansatte i styret for UiB. 
 
 
FORMIDLINGSSEMINAR 
 
ONSDAG 16. JUNI 09.00-13.00 I EGGET, 
STUDENTSENTERET  
Tidligere rektor ved Universitetet i Bergen, professor Ole 
Didrik Lærum ble 70 år i april i år. I anledning 70-års 
jubileet arrangeres det et formidlingsseminar 16. juni. 
Møteleder er Lise May Spissøy. 
 
 Lærum har ikke bare utmerket seg som forsker, 
universitetslærer og universitetsleder. Han er også en 
fremragende og svært allsidig forskningsformidler. 
 
 
COST-MØTE FREDAG 28. MAI 
 
Det skal være et informasjonsmøte om COST 
(Cooperation in Science and Technology) programmer og 
COST Actions 
Fredag den 28.05.2010 fra kl 14 på VilVite, 
Konferanserom A 
Registrering innen 21.mai til Alois.Pichler@uni.no 
Link to programme: http://wab.aksis.uib.no/wab_cost-a32-
Bergen2010.pdf. 
 
Vil dere vite mer om COST, kontakt forskningskonsulent 
June-Vibecke K Indrevik. 
 
 
NATIONAL WORKSHOP: ERC STARTING GRANTS 
 
The Research Council of Norway and the University 
of Oslo will arrange a national workshop for 
researchers from Norwegian institutions who plan to 
apply for FP7 ERC Starting Grants: 
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Date :June 15. 2010, Time: 09:00 – 15:30 
Location: University of Oslo, Eilert Sundts 
building: Block A, Aud 2, Blindern 
 
Starting Grants is one of the two grant schemes of the 
European Research Council (ERC). The ERC supports 
frontier research in Europe within all fields of research. 
Starting Grants are targeted towards excellent researchers 
in the “establishing phase”, i.e. who are at the stage of 
starting or consolidating their independent career.  
 
The publication of the fourth Starting Grant call is expected 
in July 2010. There will be three deadlines during the 
autumn 2010, one for each of the domains Physical 
Sciences and Engineering, Life Sciences and Social 
Sciences and Humanities.  
 
The competition for Starting Grants is tough and it is 
crucial to write a good application. At this workshop you 
will get valuable hints and tips about how to do this. The 
workshop is arranged with collaboration from the 
consultancy firm Yellow Research. It targets researchers 
from Norwegian institutions who plan to apply for Starting 
Grants, and administrators involved in the proposal writing. 
The workshop will be held in English. For programme, see 
enclosed brochure. Participation is free but the number of 
participants is limited to 70. In case of oversubscription 
priority is given to researchers.  
 
For further information, contact Per Ivar Høvring (National 
Contact Point for ERC, e-mail: pih@rcn.no, tel: 22 03 74 
26). Registration at the latest June 10 at the link: 
https://web.questback.com/norgesforskningsrd/wlhobygy3y
/ (indicate if you are a researcher or an administrator in the 
field ”Coments” ). 
 
 
 
SKAL UTVIKLE RETNINGSLINJER FOR REDELIGHET 
 
Skal utvikle globale retningslinjer for redelighet 

 
For å oppnå tillit må forskeren sette høye standarder for 
redelighet i sitt arbeid. Selv om forskningsjuks heldigvis 
ikke er utbredt, ser vi dessverre at det forekommer. 
Kongressen retter seg særlig mot ledere og beslutnings-
tagere i forskningsfinansierende organisasjoner, 
forskningsinstitusjoner, forskningspublikasjoner og andre 
med ansvar for redelighet i forskning. Mer informasjon:  
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Skal_ut
vikle_globale_retningslinjer_for_redelighet/125395
5270925?WT.mc_id=nyhetsbrev-
ForskningsradetNorsk 
 
 

SØKNADSFRISTER 
 
Foreslå kandidater til Forskningsrådets priser! 
Forskningsrådet inviterer forskningsmiljøene til å foreslå 
kandidater til prisene for fremragende forskning og 
forskningsformidling. Forskningsrådet deler årlig ut to 
priser, for fremragende forskning og forskningsformidling. 
Fristen for å sende inn forslag er 25.juni, og forslaget må 
være fyldig begrunnet og dokumentert. 
 
For mer informasjon se: 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Foresla_kandida
ter_til_Forskningsradets_priser/1253954957522?WT.ac=fo
rside_nyhet 

 
NFR utlysnig til program for klinisk forskning  
"Programmets overordnede mål er å øke 
kunnskapsgrunnlaget om forebyggende tiltak, diagnostiske 
metoder, behandlings- og rehabiliteringstiltak gjennom 
kliniske studier. Prosjekter som støttes skal bidra til at 
programmet oppnår målene. 
 
Hovedprioriteringen til programmet er nasjonale og 
flerregionale kliniske studier. Innenfor tannhelsetjenesten, 
allmennmedisin og primærhelsetjenesten for øvrig, vil også 
mindre studier, uten tilsvarende krav til flerregionalt eller 
nasjonalt design, bli prioritert." Foreløpig utgave av 
programplanen finnes på denne siden her: 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/KLINISKFORS
KNING/1127199643474?visAktive=true 
Fristen for å søke midler er satt til onsdag 2.juni kl 1300 
 

VELFERDSTILBUD 
 

 
 

 
 
Velferdsutvalget kan med glede gi et tilbud til all e UiB 
ansatte og familier! 
 
Ulriken643 Panoramatur tar deg med svevebane til 
høyfjellet midt i byen. Fra utkiksplatået har du milevid utsikt 
over Bergen og omland med hav, skjærgård, fjorder og 
fjell.  
Ulriksbanen er åpen alle dager fra 09:00-17:00 
Ulriken kan tilby på forskjellige turoversikter, GPS guide, 
sporfinneren, klatring og mye mer. 
 
Enkeltkort pris: 50 kr (ord.pris 195,-) 
I prisen får du: 
Fri bruk av buss og bane. 
Gratis Friele-kaffe i kiosken på sky:skraperen. 
Varighet: 4 dager 
Familiekort: 2 voksne 3 barn: 100 kr (ord.pris 325, -) 
I prisen får du: 
Fri bruk av buss og bane. 
Gratis Friele-kaffe i kiosken på sky:skraperen. 
(barn under 4 år går gratis) 
Varighet: 4 dager 
 
En sender forespørsel til post@pers.uib.no og kvitterer inn 
og ut kort hos Laurice i Christiesgt 18, 4 etg. i 
ekspedisjonen. 
 
Med Ulriken643 som utgangspunkt kan du nå velge 
mellom 15 forskjellige turer og rundturer i fjellområdene på 
byens tak. Bergen Base Camp har kartlagt velkjent og 
nytt turterreng som byr på et mangfold av flotte tur- og 
naturopplevelser.  
 
For mer informasjon om turer og aktiviteter som skjer på 
Ulriken: http://www.ulriken643.no/no/Hjem/ 
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MØTEDATOER FRAMOVER 
 
Fakultetsstyret - MOFA 
23. juni 
 

Instituttrådet - IKO 
28. mai 
25. juni 
 

Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
11. juni 
 

Forskningsutvalget – 
MOFA 
9. juni 
 

Studieutvalget - MOFA 
9. juni 
 

Programutvalget - IKO 
18. juni 
 

 
 

 
 
 

Meldinger kan sendes til følgende e-post adresse: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 


