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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 
 
 
Det har skjedd interne midlertidige omplasseringer i 
administrasjonen på IKO og Fakultet i forbindelse 
med forhandlingene med fylkeskommunen og 
arbeidet med nytt odontologibygg. Inger Hjeldnes 
Senneseth er koblet inn som prosjektleder for 
utstyrskomiteen som skal samkjøre brukerutstyr i 
nytt odontologibygg. Hun skal også arbeide med 
den UiB-interne gruppen som er med i 
forhandlingene med Hordaland fylkeskommune om 
Odontologisk klinikk. Tone Friis Hordvik vil gå inn 
som leder av MOFs forskningsadministrasjon, mens 
Kathryn Bousman vil gå inn som administrasjonssjef 
på IKO. Vi tror dette kan bli en god løsning. 
 
Spørsmålet om klinikkens framtid, og derigjennom 
også odontologi i Bergen sin framtidige 
organisering, er inne i en avgjørende fase denne 
våren. Allerede før påske skal det foreligge et utkast 
til en avtale som skal danne grunnlag for 
beslutningen om klinikken skal overtas av 
Hordaland fylkeskommune eller ei. Tiden fra påske 
og fram til beslutning i Fylkestinget og i 
Universitetsstyret skal benyttes til høring blant 
berørte parter. Fagforeningene er også koblet inn i 
prosessen og disse hadde et møte med 
forhandlingsutvalget torsdag 10. februar. I møtet 
kom det fram stor skepsis til den pågående 
prosessen.     
 
Inge 
 
 

NYTT OM NAVN 
 
 

 

Velkommen! 
 
Vi ønsker Kathryn Bousman 
velkommen som 
administrasjonssjef ved Institutt 
for klinisk odontologi. 
Bousman skal vikariere for Tone 
Friis Hordivk i ett år. 

 
 

 

 

IKOs administrasjonssjef, Tone 
Friis Hordvik, har fått ny jobb i 
ett års vikariat som leder av 
forskningsadminstrasjonen ved 
Det medisinsk-odontologisk 
fakultet. 
 
Vi gratulerer! 

 

DISPUTASER 
 
 
DIPAK SAPKOTA – 21. januar 2011 
 
Dipak Sapkota disputerte den 21. januar 2011 for graden 
philosophieae docotr med avhandlingen : “S100 gene 
family members in oral squamous cell carcinomas 
(OSCCs): Functional characterization of S100A14 in 
proliferation and invasion of OSCC derived cells”. 
 

 
Kandidaten sammen med hovedveileder Endre Vasstrand, 
Ove Bruland og Rune Nilsen 
 

 
Kandidaten sammen med 1. opponent: Professor Magne 
Bryne, 2. opponent: Professor Lars Uhlin-Hansen, 3. 
medlem av komiteen: Førsteamanuensis Niels Aarsæther, 
samt custos professor Inge Fristad. 
 
 
NAZIK NURELHUDA 
 
Nazik Nurelhuda den 26. januar 2011 for graden 
philosophieae docotr med avhandlingen “Aspects of dental 
caries in Sundanese schoolchildren”. 
 

 
Kandidaten sammen med 1. opponent: Professor Peter 
Lingstrøm, 2. opponent: PhD Rebecca Harris, og 
komiteens leder Førsteamanuensis Mihaela Marthinussen. 
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YING XUE – 4. februar 2011 
 
Ying Xue disputerte 4. februar 2011 for graden 
philosophieae docotr med avhandlingen : “Interactions 
between endothelial and bone marrow stromcall cells of 
relevance to bone tissue engineering.“ 
 

 
Kandidaten sammen med 1. oponent professor Thomas 
von Dyke, 2. oponent Professor Else Marie Pinholt, 
kommiteens leder Trond Inge Berge og custos Anne 
Nordrehaug Åstrøm. 
 

NYHETER FRA FORSKNINGSRÅDET 
 
Forskningsrådet inviterer til stort nasjonal 
informasjonsmøte i mai vedrårende utlysninger fro 2012 
for Eus 7 rammeprogram. 
 
Mer informasjon finner dere her: 
 
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Oslo_EUs_
FP7_informasjonsmote_om_utlysninger_2012/125396425
1071?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk 
 
 

 FORSLAG TIL FALCHS FORELESNING (THE 
FALCH LECTURE) 2011 
 
Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme 
forslag til Falchs forelesning 2011. Rammen for tildelingen 
er kr. 30 000,- til dekning av honorar og reise- og 
oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag må legges ved 
søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger. 
 
Retningslinjer for Falchs forelesning: 
 
1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt 
anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget høyt 
internasjonalt nivå til å holde en gjesteforelesning/seminar 
ved Det medisinsk – odontologiske fakultet, Universitetet i 
Bergen. 
 
2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og 
dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene kan være 
publisering i prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, 
internasjonale priser, lederfunksjoner i tungtveiende og 
aktive internasjonale vitenskapelige sammenslutninger og 
konferanser. 
 
3. Falch Lecturer bør ha samarbeid med eller bidratt på 
annen måte til forskningsvirksomheten ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 
 
4. Falch Lecturer vil få tildelt et diplom som markerer 
begivenheten. 
 
Innkomne forslag vil bli behandlet av styret i Søren Falch 
og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap. 
 

SØREN FALCH OG ØIENLEGE SIGURD FALCHS 
FONDS JUNIORPRIS FOR UNGE FORSKER 
(UNDER 40 Å) 
 
Styret for Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond for 
medisinsk videnskap har bestemt  å stille til rådvelde ein 
Juniorpris for 2011 til unge forskarar under 40 år. 
 
Av fondet sine statuttar går det fram at: 

• formålet med juniorprisen er å fremje medisinske 
vitskapelege arbeid  

• arbeida skal være av stor vitskapeleg eller sosial 
betyding  

• arbeida kan være frå alle greiner av medisinsk 
vitskap  

• arbeida skal være fullførte  
• styret har fastsett prisen til kr 50.000,-  

 
Framlegg til kandidatar til prisen kan fremjast av 
instituttleiarar og professorar ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet og skal innehalde: 
 

• kandidaten sin curriculum vitae  
• kandidaten si publikasjonsliste  
• dokumenterte resultat av arbeida  
• fagleg omtale av forslaget (maksimalt to sider)  
• ei beskrivande framstilling av kandidaten sitt 

arbeid i språkform for det alminnelege publikum  
 
På grunnlag av fondet sine statuttar tildelast prisen etter 
desse kriteria: 
 

1. Djuptgåande, originale arbeid med metodisk 
kompleksitet.  

2. Forskingsfunn som har ført til anvendte resultat i 
form av ny eller forbetra diagnostikk, terapi eller 
forståing.  

 
Forslag sendast innan 15. mars  til Det medisinsk-
odontologiske fakultet, fakultetsadministrasjon. 
 

KVALIFISERINGSPROGRAMMET 
 
To av kandidatane ved kull 2009/10 har avlagt avsluttande 
kasuseksamen og er uteksaminert frå programmet: 
 
Vladimir Svrzic (uteksaminert 23.12.2010) 
Alla Khomenko (uteksaminert 20.01.2011) 
 
Dei siste tre kandidatane har fullført programmet og ventar 
på å få komme opp til kasuseksamen i nær framtid. 
 
 

NYE  PUBLIKASJONER 
 
Torbjørn Breivik, Yngvar Gundersen, Per Gjermo, Inge 
Fristad and Per Kristian Opstad  
Systemic Chemical Desensitization of Peptidergic 
Sensory Neurons with Resiniferatoxin Inhibits 
Experimental Periodontitis 
The Open Dentistry Journal 2011,5, 1-6 
http://www.bentham.org/open/todentj/openaccess2.htm 
 
Harald Gjengedal, DDS/Einar Berg, BDS, Dr Odontb/Olav 
E. Bøe, DDS, MSc/Tordis A. Trovik, DDS, MPH, PhD  
Self-Reported Oral Health and Denture Satisfaction in 
Partially and Completely Edentulous Patients 
International Journal of Prosthodontics, January/February 
2011 Volume 24 , Issue 1 
http://www.quintpub.com/journals/ijp/journal_contents.php
?journal_name=IJP&current=1 
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K. Arvidson,  B.M. Abdallah,  L.A. Applegate,  N. Baldini,  
E. Cenni,  E. Gomez-Barrena,  D. Granchi,  M. Kassem,  
Y.T. Konttinen,  K. Mustafa, D.P. Pioletti,  T. Sillat, A. 
Finne-Wistrand.  
Bone regeneration and stem cells. Regenerative 
Medicine Review Series.  
J Cellular and Molecular Medicine. Dec 3 (2010).  
 
Xing Z, Schander K, Xue Y, Dånmark S, Østvold S, 
Wistrand AF, Arvidson K, Albertsson AC, Hellem S, 
Mustafa K.  
Effect of endothelial cells on bone regeneration us ing 
poly(L-lactide-co-1,5-dioxepan-2-one) scaffolds.   
J Biomed Mater Res Part A 96: 349-357 (2011). 
 
Torgils Lægreid, Tom Paulseth og Arne Lund 
Å utføre en fylling  
Norske Tannlegeforenings Tidende 2011; 121: 88–93, 
27.januar  
 
Gunhild Vesterhus Strand 
Tenner for hele livet  
Norske Tannlegeforenings Tidende 2011; 121: 104-109, 
27.januar  
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
VIDEOKONFERANSE FRA TAKO-SENTERET 
 
Det blir avholdt videokonferanse fra TAKO senteret 
onsdag 16. februar 2011 kl 0900-1200 på seminarrommet 
3. etg, med tittel "Klinisk forskning og prosjektplanlegging". 
 
Alle ved IKO er hjertelig velkommen. 
 
 

 
 
Målgruppe:  ansatte ved UiB som brukar nynorsk i 
arbeidet, og som vil betre sine nynorskkunnskapar. 
 

Kursdatoer:  8. og 9. mars kl. 9–15, og oppfølgingsdag 25. 
mars kl. 9–15. 
Kurslokale: Christies gate 18, rom 3.43./3.44 
 
Påmelding: https://skjema.app.uib.no/kursnynorsk 
 
Som ledd i arbeidet for meir og betre nynorsk hos 
statsorgan tilbyr Personal- og organisasjonsavdelinga kurs 
i nynorsk for tilsette i samarbeid med Språkrådet. Vi 
sender eit utval tekstar på nynorsk som er skrivne av 
medarbeidarane (helst av kursdeltakarane). Språkrådet 
går gjennom desse tekstane og held eit generelt 
nynorskkurs med døme frå dei innsende tekstane. Den 
fyrste kursbolken tek to heile dagar. Deltakarane får så i 
lekse å skrive og sende inn ein tekst som skal publiserast 
eller brukast i arbeidet på annan måte. Etter eit par veker 
held vi eit eindags oppfølgingskurs der vi m.a. går gjennom 
leksa. Etter oppfølgingskurset får deltakarane i lekse å 
skrive endå ein «brukstekst». Denne teksten får dei 
individuell tilbakemelding på per e-post. 
 
Deltakarane må har forkunnskapar i nynorsk.  Kurset har 
ingen kursavgift. 
 

Kontakt Ellen Grong ved Personal- og organisasjonsavd. 
for meir informasjon. tlf. 55582214/e-post: 
mailto:ellen.grong@uib.no 
 
 
SENTERSEMINAR ”FOKUS PÅ FORSKNING” 2011 
 

 
Det vil også våren 2011 bli arrangert ”Fokus på forskning” 
seminarer fra Senter for klinisk odontologisk forskning. 
 
Vi har noen navn klare – men vil gjerne  ha innspill fra 
dere om andre interessante foredragsholdere. Vi har 
mulighet til å dekke reise dersom det kommer 
foredragsholdere langveisfra. Innspill kan sendes til: 
june-vibecke.indrevik@iko.uib.no 
 
Datoene som er nevnt nede er de dager som er aktuelle, 
men det er ikke sikkert at det blir seminar alle dager.  
 
Senterseminarene blir arrangert på seminarrommet i 
Senteret fredager kl. 1130 – 1230. 
 
V E L K O M M E N! 
 
Dato: Seminartema: 
Tors  3.02 kl 
16. 
Aud 1 

Thomas van Dyke “Inflammation and 
the Periodontitis- Systemic Disease 
Connection"   

Fre 11.2 Christer Lindgren ”On Healing of 
Titanium Implants in Biphasic Calcium 
Phosphate” 

Fre 18.2  Presentasjon av MIC (Molecular Imaging 
Center). 
For info.: http://www.uib.no/rg/mic 

Fre 18.3 REK – søknader, helseforskningsloven 
etc 
http://helseforskning.etikkom.no/ikbView
er/page/forside?lan=2 

Fre 8.04  
Fre 15.04 Presentasjon av Probe 

For info.: http://www.uib.no/rg/probe 
Fre 29.04  
Fre 20.05  
Fre 27.05  
Fre 10.06 Ivar Espelid 
 
 

SØKNADSFRISTER 
 
BERGEN SUMMER RESEARCH SCHOOL 2011 - FOR 
PHD KANDIDATENE: 
  
Bergen Summer Research School on Global Development 
Challenges (BSRS), som er en tverrfaglig, internasjonal 
sommerforskerskole på PhD-nivå, arrangeres for 4. gang 
ved Universitetet i Bergen, fra 20. juni til 1. juli 2011, 
denne gang under temaet "Norms, values, language and 
culture".  
 
Søknadsfristen er 1. mars 2011.  
 
For mer informasjon om BSRS 2011, se www.bsrs.no, og 
om de enkelte kursene, se 
http://bsrs.no/program/2011/Courses%202011.htm. 
 
 
UTLYSNING AV SKRIVESTIPEND FOR HØSTEN 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, ett for våren 2011 og nå utlyses det siste 



4  Tann-løst og fast 

skrivestipendet for høsten 2011 med søknadsfrist 15. mars 
2011.  
  
Midlene vil bli tildelt en fast ansatt kvinne i faglig stilling 
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.  
  
Søkerne bes lage en prosjektskisse på maks. tre sider, 
samt CV. Det bør videre angis i hvilket faglig tidsskrift 
artikkelen vil bli søkt antatt. Søknaden sendes elektronisk 
til skok@hffa.uib.no  
  
Søknadsfrist: 15. mars 2011  
  
For mer informasjon, kontakt Ellen Mortensen, tlf. 55 58 23 
20, e-post: ellen.mortensen@skok.uib.no 
 
 
BERGEN MEDISINSKE FORSKNINGSSTIFTELSE – 
UTLYSNING 2011 
 
Bergens medisinske forskningsstiftelse i samarbeid med 
Det medisinsk-odontologiske fakultet og Helse Bergen, 
inviterer til den andre søknadsrunden i stiftelsens 
rekrutteringsprogram for translasjonell medisinsk 
forskning.  
 

 
 
Søknadsfrist for årets utlysning er 20. februar 2011. 
Se utlysningsteksten på stiftelsens nettsted 
 
 Dersom dere har spørsmål til dette kan dere kontake Lars 
Narve Larsen   ved Bergens medisinske forskningsstiftelse  
www.bmfstiftelse.no  
 
 
ERAMSUSMIDLAR FOR LÆRARUTVEKSLING 
 
Det er no ny søkarrunde for eramsusmidlar for 
lærarutveksling som skal finne stad i løpet av 
vårsemesteret (innan utgangen av juni). Det blir tatt 
atterhald om at UiB blir tildelt ekstra erasmusmidlar til 
dette, ettersom vi allereie har fordelt det aller meste av 
bevilgninga for 2010/11. 
 
Søknadsfrist er 15. februar.  
 
Det er ikkje eit eige søknadsskjema for dette, men den 
tilsette som søker om slik støtte må fylle ut "Erasmus 
Teaching Assignment" med underskrift frå avdelingsleiar 
før utvekslinga skal finne stad og sende til 
vertsinstitusjonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
Fakultetsstyret - MOF 
16. februar 2011 
23. mars 2011 
11. mai 2011 
15. juni 2011 
 

Instituttrådet - IKO 
25. februar 2011 
27. mai 2011 
24. juni 2011 
 

Forskningsutvalget – 
MOF 
 
 

Forskningsutvalget – IKO 
10. mars 2011 
  5. mai 2011 
16. juni 2011 
 

Studieutvalget - MOF 
9. mars 2011 
13. april 2011 
 

Programutvalget - IKO 
18.mars 2011  
6.mai  2011 
17.juni 2011 
 

 
 

Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
18. februar 2011 
5. april 2011 
10. juni 2011 

 
 

 

 
Foto: M.Stubdal 

 
 

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


