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     Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 
 
Diskusjonen rundt klinikkens eventuelle overgang til 
Hordaland fylkeskommune har blitt tatt opp igjen etter 
sommeren. De innledende møtene som har vært så lang 
har hatt til hensikt å finne fram til et eventuelt 
forhandlingsgrunnlag som en kan bygge videre på. 
Stikkord har vært NOKUTs krav, muligheter for delte 
stillinger og rasjonaliseringsgevinster. Den 23. september 
hadde universitetsdelen av forhandlingsutvalget et møte 
for å oppsummere situasjonen før videre dialog med 
fylkeskommunen.    

Fakultetsstyret har foreslått å endre navn på fakultetet til 
Fakultet for medisin og helse. Endelig avgjørelse må 
imidlertid avventes behandling i universitetsstyret som har 
den endelige beslutningsmyndighet.  

Ellers er det gledelig å melde at det så langt i år er 
innlevert 7 doktorgradsarbeider ved instituttet. Dette 
indikerer et stort aktivitetsnivå i en tid med knappe 
ressurser.  

Ressurssituasjonen skal diskuteres i høstens første 
Instituttrådsmøte, sammen regnskapsrapporter og 
saksliste til det Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske 
fag som avholdes 19. november her i Bergen.  

Til slutt vil vi minne om den pågående NFR-evalueringen 
og anmoder om at alle sender inn sin personlige CV på 
maksimum en side. 

 
Inge og Tone 
 

 

DISPUTAS - ELWALID FADUL NASIR 
 

 

 
 
 
Prøveforelesning torsdag 30. 
september 2010 kl. 14.30 
Oppgitt emne: "HIV and AIDS in 
Africa and Sudan: dental education 
and future perspectives” 
Sted: Aud. 2, BB-bygget, Jonas 
Lies vei 91  

 
Disputas: Fredag 1. oktober 2010 kl. 10.30 
Sted: Aud. 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91 
Avhandlingens tittel: Aspects of Oral Health Care Services 
in the context of HIV and AIDS in the Sudan 
 
1. opponent: Professor Jorma Virtanen, Universitetet i 
Helsinki, Finland 
2. opponent: Dr.psychol. Inger Synnøve Moan, Statens 
institutt for rusmiddelforskning 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Liv Skartveit, 
Universitetet i Bergen 
 
Prøveforelesning og disputas blir ledet av professor Inge 
Fristad.  
 
Adgang for interesserte. 
 
 

NY STILLING 
 
 
 
 
 
 
 
Zhe Xing  har fra 1. september 
begynt i midlertidig stilling som 
avd.ing.  
 
Tore Tolleshaug Lillebø  er ansatt som vikar både på 
klinikken og instituttet i 50% stilling for Unni Lange frem til 
31.12.2010.  
 
Vi gratulerer! 
 
 

TINE BIRKELAND - SIVERTSEN NY STIPENDIAT 
VED IKO 
 
 
Oral helse hos barn med 
medfødt hjertefeil heter 
prosjektet som Tine 
Birkeland Sivertsen skal 
arbeide med som stipendiat 
i 50% stilling ved Institutt for 
klinisk odontologi. 
  

 
Hovedveileder er førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie 
ved Institutt for klinisk odontologi. Biveiledere er professor 
Anne N Åstrøm Institutt for klinisk odontologi, og professor 
Gottfred Greve ved Institutt for klinisk medisin. 
 
 

NYE PUBLIKASJONER I SEPTEMBER 
 
I Tannlegetidene nr 11. 16. september er det to 
vitenskaplige artikler fra ansatte og studenter ved  IKO: 
 
Marit Øilo:Kroneprepareringer og retensjonselementer  
http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=394637
&a=1 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm og Marianne Eikefjord Kløvning: 
Sosial fordeling av tannstatus og opplevd tannhelse blant 
eldre i Norge og Sverige 
http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=394958
&a=1 
 
 
Andre publikasjoner:  
Traumatic dental injuries in an urban adolescent 
population in Tirana, Albania Dorina Sula Thelen,Asgeir 
Bårdsen Article first published online: 10 SEP 2010DOI: 
10.1111/j.1600-9657.2010.00918.x 
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Volume 26 , Issue 5 , pages 284–290 , October 2010  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/edt.2010.26.issu
e-5/issuetoc 
 
 

NYE PUBLIKASJONER I 2010 
 
Bokkapitel 
The advanced science of endodontics - Structure and 
Functions of the Dentin-Pulp Complex. Luukko K., 
Kettunen P., Fristad I., Berggreen E. In: Pathways of the 
pulp, 10th Edition. Ed. KM. Hargreaves. Elsevier publisher, 
New York. 2010, p 452-501.  
 
 
Andre publikasjoner:  
Apexogenesis after initial root canal treatment of an 
immature maxillary incisor – a case report. SR Kvinnsland, 
A. Bårdsen, I. Fristad. Int Endod J. 2010; 43: 76–83.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflammatory nerve responses in the dental pulp. Fristad I., 
Byres MR., Bletsa A. Endod Topics 2010; 17: 12-41.  
 
Differential expression of neuropeptide NPY Y1 receptors 
during pulpal inflammation. Rethnam S, Raju B, Fristad I, 
Berggreen, E, Heyeraas K. Int Endod J. 2010; 43: 492– 
498. 
 
Importance of lymph vessels in transcapillary fluid balance 
in gingiva studied in a transgenic mouse model. Berggreen 
E, Mkony L, Bletsa N, Fristad I, Wiig H. Am. J. Physiol, 
2010 - published online ahead of print. 
 
 
Dersom vi tar et tilbakeblikk på tidligere utgaver av 
Tannlegetidene vil en finne følgende artikler: 
 
Ole Iden, Asgeir Bårdsen og Inge Fristad: Feilslag ved 
lokalanestesi – mekanismer, mulige årsaker og strategier 
nr 6/2010 
 
Magne Raadal, Margrethe Vika, Erik Skaret og Lars-Göran 
Öst: Sprøyteskrekk – typer, forekomst og behandling nr 
6/2010 
 
Åslaug Haugsdal, Ingvill Ese Haugen og Trond I. Berge: 
Resultat eitt år etter rotspissamputasjon 
Ein retrospektiv studie frå ein universitetsklinikk nr 7/2010 
 
 
 
 

Ta kontakt: 
Forskningskonsulenten ønsker at en tar kontakt når nye 
publikasjoner er klare slik disse kan omtales i tannløst og 
fast og også på weben under Institutt for klinisk odontologi. 
E-post: june-vibecke.indrevik@iko.uib.no 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
ETIKK TIL FROKOST  
"Et utvidet frokostseminar  om forskningsetikk"  
De nasjonale forskningsetiske komiteer besøker UiB for å 
gi en presentasjon av hva de arbeider med. 
Forskningsetiske problemstillinger som bl.a plagiering, 
medforfatterskap og opphavsrett vil bli også berørt. 
Sted:Studentsenteret "Egget" 
Dato:Torsdag  14. oktober 2010 Tid: 0800–1245   
Program og påmelding: 
http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2010/09/utvidet-
frokostseminar-i-etikk 
 
 
Minner om felles odontologisk forskningsdag – 5. 
november 
 

 
 
Som en del av dette arrangementet håper vi at så mange 
som mulig vil delta med postere for å vise frem det store 
mangfoldet av odontologisk forskning som foregår ved 
fakultetet. 
 
Mange har vært ute og presentert postere i året som er 
gått. Nå har dere muligheten til å også presentere disse for 
kolleger fra fakultetet og andre interesserte.  Posterne vil 
bli hengt opp i vrimlearealet utenfor auditorium 2 på BBB. 
 
Ph.d.-studenter som ønsker å oppnå studiepoeng (1 stp) 
må stille med ny poster.  
 
Frist for å sende inn abstract er mandag 18. oktobe r.  
 
Abstract sendes til june-vibecke.indrevik@iko.uib.no 
 
 

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

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

Forskningsutvalget – 
MOFA 
6. oktober 
10. november 
 

Forskningsutvalget – IKO 
28. oktober 
2. desember 
 

Studieutvalget - MOFA 
27. oktober 
1. desember 
 

Programutvalget - IKO 
12. november 
10. desember 
 

 Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
3. desember 
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SYKKELPARKERING 
 

 
Foto: R.D. Haakonsen 

Han trodde kanskje at han var helt alene? 
 
 
 

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


