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     Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

GOD SOMMER 
 
Dobbelkompetanseutdanning 
Det første møtet for fordeling av dobbelkompetanse-
kandidater mellom de tre lærestedene ble avholdt i Bergen 
torsdag 17. juni. Siden dette var et opptak hvor det var 
signalisert mulighet for overgangsordninger for kandidater 
som nettopp var tatt opp på enten ph.d- eller 
spesialistprogrammet, var det viktig å avklare hvem som 
kunne komme inn under en slik ordning. Fra 
departementet var det en klar forutsetning at dette ikke 
skulle være finansiering av spesialistutdanning for de som 
var kommet langt i sitt ph.d-løp.  
Ved årets opptak ble fordelingen 1 kandidat til Tromsø, 3 
kandidater til Bergen og 6 til Oslo. Komiteen rangerte 
kandidatene etter lokale behov ved de tre lærestedene. De 
tre fakultetene vil bli tilskrevet for å foreta det endelige 
opptaket. Ved opptaket må fakultetene gjøre prioriteringer i 
forhold til tildelte og tilgjengelige stipend. Ved neste 
utlysningsrunde som vil skje i september, vil det etter all 
sannsynlighet ikke være aktuelt med overgangsordninger. 
Dette betyr at opptaket vil baseres på kandidater som 
starter sitt dobbelkompetanseløp i 2011. 
Enn så lenge vil vi takke alle for innsatsen i studieåret 
2009/2010 og ønske alle noen velfortjente 
sommermåneder.  
 
Inge & Tone 
 

NYBYGGET SETT FRA ULRIKEN 
 

 
Bildet som er tatt fra Ulriken fredag 28/05-10 viser litt av 
dimensjonene på nybygget. 
 

REKORDSTORT AVGANGSKULL PÅ 
BACHELOR I TANNPLEIE 
 

 

 
Instituttet har som mål å uteksaminere 21 tannpleiere hvert 
år. I år ligger det an til at 27 kandidater blir uteksaminert 
med graden bachelor i tannpleie. 
 
Lokaler og undervisningsressurser er kun disponert for et 
kull på 21. Ifølge leder for tannpleierstudiet, 
førsteamanuensis Tordis Trovik, er det på grunn av ekstra 
innsats og godt samarbeid blant de som jobber med 
tannpleierutdanningen, at man nå ser ut til å greie å få alle 
de 27 kandidatene gjennom. 
 

BESTE FORELESER 
 

 

På Kull 2005-2010 sin 
kandidatfest ble Kristin Klock 
tildelt pris for beste foreleser 
gjennom 5-års studietid, blant 
annet fordi hun klarer å gjøre  
faget spennende og interessant. 
På Kristin Klocks forelesninger er 
det alltid fullt. 
 

  
  
 
POSTERPRESENTASJON PRIS 
 

 

Anders Teigland, 1. års bachelor 
student i nanoteknologi-
programmet som hospiterte hos 
Nanotoksikologi -gruppen i 
vårsemesteret, vant 
posterpresentasjonsprisen ved 
Nano-dagen den 4. juni.  

Posterpresentasjonen hadde tittelen:   
"Interaksjonar mellom TiO2-partiklar og celler undersøkt 
med Cyto-Viva mikroskopi" (veiledere: Zouhir Allouni, 
Vibeke Ansteinsson, Mihaela Roxana Cimpan). 
 
Vi gratulerer! 
 

STUDIESTART 
 
Studiestart høsten 2010 er mandag 16. august (uke 33). 
Tannpleierstudenter kull 3 har hospiteringsuke uke 33. 
Tannlegestudentene kull 5 er i praksis uke 33, 34, 35. 
Velkomstuke for nye studenter er uke 33. 
 

INNFØRING AV UTDANNINGSPLAN FOR  
PHD-KANDIDATENE 
 
Våren 2010 ble det innført obligatorisk ph.d.-registrering 
hvert semester for alle ph.d.-kandidater ved UiB.  
Denne ordningen vil fra og med høsten 2010 utvides til 
også å omfatte innføring av individuelle utdanningsplaner 
for alle ph.d.-kandidater ved UiB. 
 
I korte trekk vil dette innebære følgende: 
 

Foto: Rune D. Haakonsen 
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Kandidatene logger seg inn på StudentWeb. Derfra får de 
oversikt over registrert informasjon i sin ph.d.-avtale og 
oversikt over sin utdanningsplan. Denne skal bekreftes / 
endres. 
De kan melde seg til emner inneværende semester innen 
gjeldende frister, samt oppdatere sin kontaktinformasjon 
 
Mer informasjon til ph.d kandidatene kan fås ved lunsjmøte 
for ph.d kandidatene ved IKO 24.juni kl 12. 
 

KONFERANSER, KURS, SEMINARER 
 
INVITASJON TIL ETIKKSEMINAR SOLSTRAND, 8. - 9. 
SEPTEMBER 2010  
”Med integriteten i behold” - Seminar i forskningse tikk 
 

 
 
I en verden der forskningens og forskningpolitikkens 
politiske og økonomiske betydning er økende, stilles det 
store krav til samfunnsrelevans og til formidling. Forskere 
får dermed nye roller å håndtere, nye arenaer å opptre på. 
Når man skal både forklare og forsvare seg, nå fram med 
budskapet, og samtidig holde på den faglige integriteten, 
blir de etiske utfordringene påtrengende.  
 
Foredragsholdere:  
Professor Helge Drange , UiB, Geofysisk institutt  
Professor Gro Lie , UiB, Research Centre for Health 
Promotion  
Ph.d.-kandidatene Ingvild Saxvik og Ane Wilhelmsen-
Langeland , UiB, Institutt for samfunnsmedisinske fag  
Dekan og medieviter, Knut Helland, UiB, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet  
Dekan Nina Langeland , UiB, Det medisinsk-odontologiske 
fakultet  
Professor Eivind Meland, UiB, Institutt for 
samfunnsmedisinske fag  
Nicholas Steneck, Director for Research Ethics and 
Integrity Program, University of Michigan, Institute for 
Clinical and Health Research  
Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk , UiO  
Dekan Dag Rune Olsen , UiB, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet  
 
Hovedmålgruppe: Forskere ved UiB  
Mer informasjon: etikk.uib.no Frist: 8. juli 2010  
Pris: Gratis for UiB-ansatte  
Arrangør: Redelighetsutvalget  
Kontaktperson: Bente Krossøy (55582023) 
 
KURS I FORSKNINGSVEILEDNING FOR PH.D.-
VEILEDERE  
 

 
 

Det medisinsk-odontologiske fakultet inviterer alle  
som veileder på ph.d-nivå til kurs i 
forskningsveiledning 29/9 2010 Kl 09.00- 15.30  
(Sted vil bli annonsert senere)  
Begrenset antall plasser. Påmelding til 
torunn.olsnes@mofa.uib.no innen 1. september 2010 
Målgruppen for kurset er alle som er hoved- eller 
biveiledere for ph.d-kandidater ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet (MOF). Det vil bli lagt vekt på 
erfaringsutveksling og gruppearbeid slik at både erfarne og 
mindre erfarne veiledere får utbytte av kurset.  
Utdrag fra programmet:  

- Faser i veiledning  
- Å finne tid til veiledning  
- Konfliktforebygging  
- ”Når alt går galt”  

 

SØKNADSFRISTER 
 
LEIV EIRIKSSON MOBILITETSPROGRAM  
 
Leiv Eriksson har søknadsfrist:13.10.2010  
 
Stipendet kan tildeles vitenskapelig personale (inkl. 
doktorgrads- og postdoktor-stipendiater). Det gis normalt 
støtte til forskningsopphold for 3 - 12 måneder i USA og 
Canada, eller 1 - 12 måneder i Norge etter faste 
månedssatser: 
 
For mer informasjon om Leiv Eriksson se her: 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISBILAT/12539
52713883?progId=1119339868111&visAktive=true 
 
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 
 
FORESLÅ KANDIDATER TIL DEN NORSKE 
TANNLEGEFORENINGS PRIS 2010 
Det medisinsk-odontologiske fakultet oppfordrer sine 
fagmiljø til å forslå aktuelle kandidater til Den norske 
tannlegeforenings pris for odontologisk undervisning og 
forskning. Forslag sendes direkte til Den norske 
tannlegeforening, jmf. retningslinjene for prisen, innen 
fristen 1. september 2010. 
 
FORESLÅ KANDIDATER TIL KARL EVANG-PRISEN 
2012 
Frist for innsending av søknad eller framlegg om 
kandidatar er 20. august 2010 
Prisen er på kr. 50 000. 
Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den 
tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske 
pionerinnsats. Målet med prisen er å stimulere interessa 
og arbeidet for folkehelsa og sosiale forhold som har 
tydning for denne. Karl Evang-prisen for 2010 skal gå til 
ein person eller organisasjon som har gjort ein særleg 
innsats for å fremje 
- folkehelsa og sosiale forhold med tydning for denne 
- rettstryggleik og tryggleik i barnevernet, helse- 

og/eller sosialtenesta 
- opplysingsarbeid og medverknad i samfunnsdebatten 

om viktige helse- og sosial- og/eller 
barnevernpolitiske spørsmål 

- Det er ingen føresetnad at vedkommande person 
eller organisasjon er knytt til barnevernet eller helse- 
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og sosialtenesta. Det vert lagt vekt på at innsatsen er 
aktuell, men innsats over tid vil óg bli vurdert. 

 

SOMMERAVSLUTNING VED ”ODONTOLOGEN” 
FREDAG 25. JUNI 

 
Program 

13:30 – 13:35 : Velkomen 
13:35 – 13:45 :  Nytt odontologi bygg (status) 
13:45 -  14:00 :  Klinikken på nett v/Slinde 
14:00 – 14:45 :  Status for overføring av Odontologisk 

Universitetsklinikk til DOT v/ Søhoel og 
Fristad 

14:45 – 15:00 : Pause 
15:00 - 16:30 :  Motivasjon  v/Arne Møller.  

Møller er ein tidlegare norsk 
fotballspelar. Han vann cupfinalen 
med Brann i 1982. Etter ti år i Brann 
vart han proff i greske Aris, 
Thessaloniki. Møller har og vert 
sportsdirektør i Brann 2000 - 2002. 

16:30 :   Servering av mat og forfriskningar 
 

MØTER FRAMOVER 
 
Fakultetsstyret - MOFA 
23. juni 
 

Instituttrådet - IKO 
25. juni 
 

 

 
Foto: M.Stubdal 

 

God sommer 
 

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


