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     Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

KJÆRE ALLE SAMMEN 
 
Velkommen tilbake til nytt semester og nytt akademisk år. 
Håper alle har hatt en fin og avslappende ferie.   
Studiestarten har vært vellykket og det er så langt tatt opp 
fullt kull med tannlegestudenter og 23 nye 
tannpleierstudenter.  
Høsten vil by på nye utfordringer for alle. Etter opphold i 
forhandlingene med Hordaland fylkeskommune skal 
grunnlaget for de videre forhandlingene nå utredes i 3 
hurtigarbeidende grupper. Gruppene skal se på 
kombinerte stillinger, potensielle rasjonaliseringsgevinster 
og besparelser ved en sammenslåing, og 
organisasjonsmessige forhold. Ellers vil den nye NFR-
fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag stå i 
sentrum. Vi skal ha ferdig egenevalueringen til 15. 
desember og det skal være møter med forskningsmiljøene 
i mars og april 2011. Evalueringen skal være ferdigstilt i 
slutten av 2011.  
Til slutt en påminning om at PhD-  og spesialistkandidater 
må semesterregistrere seg på StudentWeb så raskt som 
mulig, og senest innen 1. september.  
 
Hilsen Inge og Tone 
 

PRIS TIL STIPENDIAT ZHE XING 
 
Prisvinner 

 

 

 

Stipendiat Zhe Xing vant The NOF Regional hatton awards 
competition – 2010 på IADR møtet i Barcelona 14-17 juli. 
 
IADR – The International Association for Dental Research – 
er en interesseorganisasjon med mer enn 12 000 medlemmer 
på verdensbasis. På IADR møtet i Barcelona ble det utdelt 
flere priser og blant annet Hatton Awards til yngre forskere. 
 
Zhe Xing deltok med posteren Endothelial progenitor cells 
enhanced bone regeneration on poly (L-lactide-co-1,5-
dioxepan-2-one) scaffold 
 
Zhe fikk som prisvinner NOF`s reisestipend til det neste møtet 
i San Diego og han vil der representere den Skandinaviske 
divisjonen. 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Zhe Xing med prisen! 
 
 

NY STILLING 
 

 

 
 
 
 
 
Kamal Mustafa er fra 
1.9.2010 tilsatt som 
professor ved Institutt for 
klinisk odontologi. 
 
 
Vi gratulerer! 
 

 
 

JUBILANT 
 

 

 
Professor Nils Roar Gjerdet 
ved Seksjon for 
biomaterialer, fylte 60 år 
den 20. august 2010. 
Hans første ansettelse ved 
Det odontologiske fakultet, 
UiB, skriver seg tilbake til 
1974, og han ble professor 
i 1992 etter diverse 
forskeropphold i inn- og 
utland.  

Nils Roar Gjerdet er en svært aktiv, produktiv, 
kunnskapsrik og allsidig forsker og formidler. Han har 
ledet forskningen innen odontologiske biomaterialer ved 
UiB i en årrekke og har i tillegg bygget opp en aktiv 
forskergruppe innen ortopediske biomaterialer i 
samarbeid med fagpersoner ved Institutt for kirurgiske 
fag, UiB. Ved siden av sin interesse for materialtekniske 
problemstillinger, er han en av landets ledende 
kunnskapsleverandører når det gjelder biologiske 
reaksjoner på biomaterialer. Han bygget opp 
Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ved 
UiB på 1990-tallet og ledet gruppen i mange år.  
 
Gjerdet har i alle år vært en skattet foreleser for 
tannlegestudentene og har vært en stor ressurs for 
tannlegeutdanningen ved UiB. Et høyt antall 
doktorgradsarbeider er produsert under hans veiledning. 
Med sin store og allsidige kunnskap, har han deltatt aktivt 
i styrer og utvalg og ledet en rekke komité- og 
utredningsarbeider.  
 
Gjerdet har også vist en høy profil når det gjelder 
formidling av forskningsresultater. Han har holdt foredrag 
omkring i hele landet for tannlegestanden, andre fagfolk 
og for vanlig publikum. Han har deltatt i både radio, 
fjernsyn og dagspressen, spesielt i debatten omkring bruk 
av amalgam som dentalt fyllingsmateriale. Han er også 
vitenskapelig redaktør for Den norske 
tannlegeforeningens Tidende og har bidradd med en 
rekke publikasjoner i dette tidsskriftet gjennom årene. 
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NYE SPESIALISTER I KJEVEORTOPEDI 2010 
 

 
Alzahawi, Kawa  
Brusveen, Elin Marie Gravdal 
Gjethammer, Marit 
Luukko, Keijo  
Nordås, Kari 
Roman, Eric 
Slette, Glenn 
Scepanovic , Marko  
 
Vi gratulerer! 
 

HER LEGGES GRUNNSTEINEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statsråd Tora 
Aasland la ned 
grunnsteinen 
til det nye 
odontologibygget 
tirsdag 17. august. 

 

  
Foto: Rune Haakonsen 

Etter en lang kamp mot budsjett og miljøgifter kunne 
grunnsteinen til det nye odontologibygget endelig legges 
ned. 

”Se, her var det et hull. Det må jo være noe for 
odontologer.” Slik åpnet en blåhjelmet statsråd Tora 
Aasland talen sin før hun la ned gullskrinet som 
symboliserer grunnsteinen til det nye odontologibygget.  

På grusplassen foran det grå betongskallet som 
skal bli det nye odontologibygget sto deler av UiB-
ledelsen, Statsbygg og andre sentrale i byggeprosessen 
og lyttet med tilfredse smil rundt munnen. Til daglig 286 
studenter, 260 ansatte og 400 pasienter har all grunn til å 
glede seg. 
 

PH.D. REGISTRERING 
 
Alle UIB`s Ph.d.-kandidater skal registrere seg, dette 
gjelder også kandidater tatt opp samme år, og kandidater 
som har levert avhandling og venter på disputas. Ph.d.-
registreringen gjelder også eksterne kandidater som er 
opptatt til forskerutdanning ved vårt institutt. Ph.d.-
kandidater som er i permisjon eller har annet fravær skal 
også Ph.d.-registrere seg for å melde fra om at en fortsatt 
er i et forskerutdanningsløp, men at en eventuelt er i 
permisjon eller har annet fravær. 
 
Ordningen med registerering av Ph.d.kandidater startet 
våren 2010, og utvides denne høsten til også å omfatte 
innføring av individuelle utdanningsplaner for alle Ph.d.-
kandidater. All påmelding til interne emner / forskerkurs 
skal også foregå i StudentWeb.  
 
StudentWeb er åpen for Ph.d.-registrering i perioden 1. juli 
- 1. september 2010 
 
Ved spørsmål; ta kontakt med forskningskonsulenten 
enten via e-post june-vibecke.indrevik@iko.uib.no eller 
telefon 55 58 64 94 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
Felles odontologisk forskningsdag – 5. november 
 

 
 
Det vil bli arrangert en felles odontologisk forskningsdag 
for Det medisinsk-odontologiske fakultet fredag den 
5.november 2010. 
 
Dagen vil starte kl 1030 og den vil finne sted i Aud.2 i BB-
bygget. Det vil blant annet bli lagt opp til 
posterpresentasjoner denne dagen. Alle bes om å sette av 
dagen. 
 
Bibliotek for medisinske fag tilbyr følgende kurs 
høsten 2010 
 
- PubMed & EMBASE 
- Cochrane, Best Practice og UpToDate   
- Litteratursøkning i forhold til kunnskapsbasert praksis 
- Retningslinjer, oppsummert forskning med mer fra  
  helsebiblioteket.no 
- EndNote - nybegynnerkurs og oppfriskingskurs  
- Reference Manager - nybegynnerkurs  
 
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i 
Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er 
gratis.  
 
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og 
påmelding: 
http://www.ub.uib.no/fag/med-odont/kurs/kurs-ved-
biblioteket-bbb.pdf 
Info om andre type kurs finnes på kurssiden vår:  
http://www.uib.no/ub/mofa/kurs-og-veiledning/kurstilbud-
fra-biblioteket 
 

INFORMASJON VEDR. FORSKNING OG 
FORMIDLING 
 
Utenfor forskningskonsulentens kontor vil dere finne nyttig 
informasjon fra forskningsrådet, UIB sentralt og fra 
fakultetet om aktuelle kurs, frister etc. som det kan være 
interessant å ta en kikk på. 
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UTVEKSLING 
 
I høst sender instituttet ut 7 utvekslingsstudenter og får i 
samme tidsrom inn 3. Amy Brennan og Ashley Turrittin fra 
University of Minnesota og Paula Rosanne Lamond fra 
University of Dundee skal følge undervisningen sammen 
med kull 5 på Masterstudiet i odontologi. Amy og Ashley er 
allerede kommet og Paula kommer først medio september.  
Instituttet ønsker dem velkommen. 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
Fakultetsstyret - MOFA 
15. september 
20. oktober 
17. november 
15. desember 
 

Instituttrådet - IKO 
24.september 
29. oktober 
26. november 
17. desember 
 

Forskningsutvalget – 
MOFA 
1. september 
6. oktober 
10. november 
 

Forskningsutvalget – IKO 
9. september 
28. oktober 
2. desember 
 

Studieutvalget - MOFA 
22. september 
27. oktober 
1. desember 
 

Programutvalget - IKO 
10. september 
12. november 
10. desember 
 

 Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
3. september 
5. november 
3. desember 
 

 
 

 
 
 

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


