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     Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 
 
Vi vil alle gratulere Marit Øilo for NTFs pris for forskning og 
undervisning i 2010 som ble utdelt på NTFs landsmøte i 
oktober. Prisen henger høyt og er et resultat av målrettet 
innsats innen forskning og undervisning. Det er andre året 
på rad at denne prisen havner i Bergen.  
Institutt- og klinikkøkonomien var gjenstand for en 
orienteringssak i siste universitetsstyre. I orienteringen ble 
det gjort klart at IKO sin økonomi nå var blitt en 
fakultetssak og at dette måtte løses internt på fakultetet. 
Orienteringssaken resulterte i flere oppslag i På Høyden 
hvor økonomisituasjonen og UiB sin manglende 
håndtering og oppfølging av odontologi etter vedtaket om 
fakultetsammenslåing i 2007 ble belyst. Etter planen skal 
forhandlingene med fylkeskommunen gjenopptas etter at 
en ny hurtigarbeidende arbeidsgruppe internt på UIB har 
sett på organisering i forhold til NOKUT og 
rasjonaliseringsgevinster i forbindelse med en eventuell 
sammenslåing. Vi får håpe på en rask avklaring av en 
tilsynelatende fastlåst situasjon. Odontologimiljøet i 
Bergen, både ved instituttet og ved odontologisk klinikk, 
trenger en snarlig avklaring med tanke på framtidig 
organisering. 
 
Inge 

 

NTF PRISEN FOR 2010 GIKK TIL MARIT ØILO  
 
Førsteamanuensis Marit Øilo 
ved Institutt for klinisk 
odontologi, ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet ble tildelt 
NTF-prisen for undervisning og 
forskning.  
NTFs pris for odontologisk 
undervisning og forskning skal 
gå til en yngre lærer/forsker 
med tilknytning til de 
odontologiske fakultetene.  
Øilo ble omtalt som en svært aktiv, produktiv og 
kunnskapsrik ung forsker, som alt har rukket å gjøre seg 
bemerket både gjennom kursvirksomhet og faglige artikler 
i Tidende. Marit Øilo sin siste artikkel Kroneprepareringer 
og retensjonselementer var på trykk i Tannlege Tidende i 
september utgaven. Se følgende lenke: 
http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=394637
&a=1  
 

JUBILANT 
 

 

 
 
 
Sissel Vågens Urdal 
har vært ansatt ved 
UiB i 25 år. 
 
Vi gratulerer! 

 

NY STILLING 
 

 

 
 
Pongsri Brudvik er 
tilsatt som professor. 
 
 
Vi gratulerer! 

 

DISPUTAS - ELWALID FADUL NASIR 
 

 
 
Elwalid Fadul Nasir disputerte den 1.oktober for graden 
philsophiae doctor med avhandlingen "Aspects of Oral 
health Care Services in the context of HIV and AIDS in the 
Sudan".  
 
På bildet ser vi kandidaten sammen med 1.opponent 
Professor Joarma Virtanen, 2.opponent Dr.psychol Inger 
Synnøve Moan, 3.medlem og leder av komiteen 
førsteamanuensis Liv Skartveit, custos professor Inge 
Fristad og hovedveileder professor Anne N Åstrøm. 
 
Instituttet gratulerer! 
 

KOMLAB PÅ IKO 
 
Tannlegestudentene fikk øve seg på "vanskelige 
pasienter".  
 

 

 
 
 
 
 
Motiverte studenter  
Foto: www.colourbox.no 

 
Institutt for klinisk odontologi har i høst tilbudt trening i 
kommunikasjon til siste års tannlegestudenter og 
kvalifiseringskandidater. Kurset, som kalles 
komunikasjonslaboratoriet (KomLaben), er utviklet og 
driftes av professor Anders Bærheim og stipendiat Torild 
Jacobsen ved Institutt for samfunnsmedisin (ISF). 



2  Tann-løst og fast 

Simulanter trenes opp til å være en på forhånd definert 
pasient. Studentene skal møte den simulerte pasienten i 
en behandlingssituasjon og kommunisere seg frem til en 
behandlingsplan som pasienten er enig i. Simulantene er 
øvd opp i å yte motstand på for eksempel sterk uenighet, 
skepsis og fobi. Sesjonen tas opp på video og studenten 
ser på opptaket etterpå. Studenten vurderer seg selv og 
får tilbakemeldinger fra simulanten. 
Nå skal kurset evalueres av alle involverte. Studentene 
skal skrive en rapport om sine erfaringer. Om kurset går til 
neste år er avhengig av hvordan finansieringen fra 
fakultetet blir. Erfaringene vi har gjort så lang er i alle fall 
gode og interessen for kurset er vakt også på 
tannpleierstudet. 
 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER I 
STUDIEPLANENE 
 
Våren 2009 fikk Norge et nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. 
Kvalifikasjonsrammeverkets læringsutbyttebeskrivelser er 
en del av Norges oppfølging av Bologna-prosessen og 
innebærer et skifte fra beskrivelse av hva studiet skal 
inneholde til en beskrivelse av studentens utbytte av 
studiet. 
 
De gjeldende studieplanene i odontologiske fag; Integrert 
master i odontologi og Bachelor i tannpleie og 
studieplanene for spesialistutdanningen skal være 
utformet i tråd med de nye føringene om 
læringsutbyttebeskrivelser. Instituttet skal ha en plan for 
arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsene innen utgangen 
av året. Arbeidet med implementeringen skal være 
gjennomført i løpet av 2011.  
 
IKO har et godt utgangspunkt for dette arbeidet. 
Studieplanene for bachelor og master inneholder allerede 
læringsutbyttebeskrivelser. Disse må det gjøres noen 
tillegg i og formmessige endringer på. I studieplanene for 
spesialistutdanningen må læringsutbyttebeskrivelser 
skrives inn.  
 
Alle fagansvarlige er invitert til lunsjmøte om emnet fredag 
22. oktober. Fagansvarlige får på møtet informasjon om 
læringsutbyttebeskrivelser og må ta stilling til hvor 
omfattende dette arbeidet skal gjøres. 
 

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 BBB. 
Påmelding innen fredag 29. oktober til 
marit.stubdal@iko.uib.no  
 

NYE PUBLIKASJONER I 2010 
 
Skeie MS, Klock KS, Haugejorden O, Riordan PJ, Espelid 
I. Tracking of parents’ attitudes to their children’s oral 
health-related behavior–Oslo, Norway, 2002–Acta 
Odontolog Scand 2010; 68: 49–56.  
 
Skeie MS, Audestad E, Bårdsen A. Traumatic dental 
injuries – knowledge and awareness among present and 
prospective teachers in selected urban and rural areas of 
Norway. Dental Traumatol 2010; 26: 243-7.  

 
Mashoto KO, Astrom AN, Skeie MS, Masalu JR.  Socio-
demographic disparity in oral health among the poor: a 
cross sectional study of early adolescents in Kilwa district, 
Tanzania. BMC Oral Health 2010, 10:7. 
 
Dånmark S, Wistrand A, Albertsson A-C, Wendel M, 
Arvidson K, Mustafa K. Osteogenic Differentiation in Rat 
Bone Marrow Derived Stromal Cells on Refined 
Biodegradable Polymer Scaffolds. J Bioactive and 
compatible polymers 25: 207-223 (2010). 
 
Idris S, Arvidson K, Plikk P, Ibrahim S, Bolstad AI, 
Wistrand AF, Albertsson AC, Mustafa K. Polyester 
Copolymer Scaffolds Enhance Expression of Bone 
Markers in Osteoblast-Like Cells. J Biomed Mater Res 
Part A 94: 631-639. (2010).  
 
King G, Brudvik P  2010. Effectiveness of Mixed Dentition 
Interceptive Orthodontic Treatment Compared to 
Untreated Controls in Reducing Malocclusions. Am. J. 
Orthod. Dent. Orthop. 137:18-25 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
Studiekvalitetseminar ved UiB, 1. desember 2010 
Aud. II, Jussbygget, Dragefjellet. 
 
Målgruppen er undervisningsledere, 
programkoordinatorer, emne- og programansvarlige, 
undervisere, studenter, fagutvalg og studieadministrasjon 
ved UiB.  
 
Programmet er utsendt til alle@iko.uib.no på e-post. 
 
Alle med interesse for arrangementet anbefales å melde 
seg på. 
 
Påmelding innen 26. november. Påmelding skjer 
elektronisk på https://registrer.app.uib.no/studiekvalitet. 
Spørsmål om seminaret kan rettes til Hilde Haaland-
Kramer på hilde.haaland-kramer@ua.uib.no 
 
Høringsmøte om utkast til fornying av universitetet s 
strategi for perioden 2011-2015 
Fredag 5.11 klokken 12-14, Auditorium II, Jussbygget, 
Dragefjellet. 
Som en del av høringsprosessen inviteres alle ansatte og 
studenter til åpent høringsmøte. 
 

SØKNADSFRISTER 
 
SKOK lyser ut skrivestipend for våren 2011 
 
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB fikk 
tildelt kr 200 000 av midlene UiB fikk i forbindelse med 
Likestillingsprisen fra Kunnskapsdepartementet for å lyse 
ut fire skrivestipend á kr 50 000. De to første ble lyst ut for 
høsten 2010, og de to siste blir nå lyst ut for våren 2011 
med søknadsfrist 1. november 2010.  
 
Midlene vil bli tildelt fast ansatte kvinner i faglige stillinger 
ved UiB. Stipendet skal kunne gi frikjøp fra undervisning 
og andre plikter for å kunne konsentrere seg om å 
produsere en forskningsartikkel. Søkerne kan komme fra 
alle fagdisipliner, så lenge prosjektet har en uttalt 
kjønnsproblematikk.  
For mer informasjon, kontakt Ellen Mortensen, tlf. 55 58 23 
20, e-post: ellen.mortensen@skok.uib.no  
 
Meltzerfondet - søknadsfrist 1. desember 
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Meltzerfondet deler ut  midler til forskningsprosjekter, 
forskningspriser, reisestipend for forskere, og 
prosjektstipend til studenter og ph.d.-kandidater.  
Mer informasjon om Meltzerfondet finner du på: 
http://meltzerfondet.no 
 
Alle ansatte oppfordres til å søke! 
 
Bergen universitetsfond – søknadsfrist 1. desember 
 
Universitetsfondet deler ut midler til prosjekter for 
formidling og publisering av forskningsresultater, samt til 
avholdelse av vitenskapelige konferanser og workshops.  
Mer informasjon om universitetsfondet finner du på 
http://www.uib.no/fond/ 
 
Søknad om midler skal skje elektronisk.  
Meltzerfondet: 
http://meltzerfondet.no/soeknader/soeknader.htm 
Universitetsfondet: https://buf.app.uib.no/ 
 
MELTZERPRISER 
Fondet deler årlig ut priser for yngre forskere og for 
fremragende forskningsformidling.  
Professorer og instituttstyrere ved UiB kan foreslå 
kandidater til Meltzerfondets priser.   
Grunngitt forslag om tildeling av prisene sendes fondet* 
innen 1. desember.  
 
For nærmere opplysninger og svar på de vanligste 
spørsmålene om prisene og fremgangsmåten ved 
nominering av kandidater se: 
Retningslinjer for fondets priser: 
http://meltzerfondet.no/omfondet/retningslinjer.htm 
Sjekkliste for forslagsstillere: 
http://meltzerfondet.no/priser/sjekkliste.htm 
 
Ved spørsmål kan Bente Krossøy kontaktes, e-post 
Bente.Krossoy@kollsek.uib.no 
 

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

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

Forskningsutvalget – 
MOFA 
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 

 

 
 

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


