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     Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 
 
 
Fredag 01.april var fakultet og institutt vertskap for besøk 
fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor Anne-Grethe 
Strøm Eriksen i følge med Kjell Røynesdal ønsket en 
omvisning i nybygget og en dialog rundt planene framover 
på tannhelsefeltet. Det var også stortingspolitikere og 
lokale partipolitikere til stede, naturlig nok fra 
arbeiderpartiet. Oppslaget i Aftenposten om 
forbrukerundersøkelsen og den store variasjonen i priser 
og behandling blant østlandstannleger hadde rystet 
politikerne, inkludert Helse- og omsorgsministeren. En 
sekvens i besøket var derfor viet forbrukerundersøkelsen. I 
kronikken hadde helseministeren stilt spørsmålet om det 
var ”Huller i utdanningen” på universitetene som kunne 
forklare dette. Vi satt igjen med det inntrykket at ministeren 
var beroliget over kvaliteten i undervisningen og at hun 
hadde lært mye om diagnostiske og behandlingsmessige 
overveielser. 
Selv om helseministeren var relativt generell i sine 
lovnader på tannhelsefeltet ble vi informert om at det i 
neste års statsbudsjett var Bergen sin tur til å bli prioritert. 
Selvfølgelig fint å kunne formidle for en politiker med 
bakgrunn fra Bergen. Fullfinansiering av 
spesialistutdanningen og kompetanseløftet var definert 
som et satsningsområde. 
Instituttet vil ønske alle en fin påske. 
 
Inge og Kathryn 
 

 
 
 

LEDIG POST-DOC STILLING VED IKO 
 
Ved Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske 
fakultet, Institutt for klinisk odontologi, er det ledig ei stilling 
som postdoktor (100 %) for ein periode på to år.  
Stillinga er knytt opp mot det NFR finansierte prosjektet 
”Dentistry in a life span perspective- a clinical dental 
research network in Norway” og vert finansiert via dette. 
Den som vert tilsett må ha røynsle frå epidemiologisk 
odontologisk forsking, cohort design og 
spørjeskjemaundersøkingar. Åremålsperioden for denne 
stillinga er 2 år. Ingen kan tilsetjast for meir enn ein 
åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon. 
 
For mer informasjon se følgende lenke: 
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=73984 

DISPUTAS – MAREN AGDAL 
 
Fredag den 1.april dipsputerte Maren G L Agdal for PhD-
graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: 
 
Dental phobia and intra-oral injection phobia: Oral health, 
dental treatment needs and quality of life. 
Hovedveileder har vært professor Magne Rådal, mens 
biveiledere har vært: Professor Erik Skaret, Professor 
Gerd Kvale og Professor Lars-Gøran Øst. 
 

 
På bildet ser vi doktorranden sammen med komiteen og 
custos. 
 
1. opponent:Førsteamanuensis Tiril Willumsen , 
Universitetet i Oslo 
2. opponent: Universitetslektor Jesper Lundgren, 
Gøteborgs Universitet 
3. medlem av komiteen: professor Anne Nordrehaug 
Åstrøm, Universitetet i Bergen 
Custos var Inge Fristad 
 
 
VERNEOMBUDENE INFORMERER 
 
I tannløst og fast vil vi som er valgt til verneombud og 
varaverneombud komme med relevant informasjon under 
vignetten: VERNEOMBUDENE INFORMERER. 
 
KONTAKTINFORMASJON: 
Nye verneombud ved IKO for 2011-2012 er June-Vibecke 
K Indrevik og Gry Ane V Lavik(vara) og vi kan kontaktes 
enten ved at det sendes en e-post til june-
vibecke.indrevik@iko.uib.no eller ved å ringe eller stikke 
innom på kontoret.  
HOVEDVERNEOMBUD: 
IKO tilhører hovedverneombudsområde til Det medisinsk-
odontologiske fakultet og er ett av de 
10.hovedverneområdene for UIB. 
Det er foretatt nytt valg av hovedverneombud for vårt 
verneområde for perioden 2011-2012. Elin Theodorsen 
ved Institutt for indremedisin er hovedverneombud, og 
Torunn Valen Mikalsen ved Fakultetssekretariatet er 
hovedvaraverneombud. 
HMS-PORTALEN  
Minner og om HMS-portalen ved UIB som har mye nyttig 
informasjon om Helse - Miljø og Sikkerhet se følgende 
lenke: 
http://www.uib.no/poa/hms-portalen 
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PRESENTASJONSSEMINAR 
 
Prosjektoppgaven for det integrerte 
mastergradsstudiet i odontologi onsdag 23.mars 2011 . 
 
Kull 5 på odontologistudiet presenterte 13 utvalgte 
prosjektoppgaver. 
 
− Med fokus på bruksanvisning: Vurdering av betydning 

og kvalitet av bruksanvisninger for adhesiver for 
kompositte fyllingsmaterialer 

− Retrospektiv studie av maxillofacialfrakturer ved 
Ålesund sykehus i perioden 1999-2008 

− Kantskjæring eller ikke? Kantlekkasje ved klasse II 
kaviteter restaurert med kompositt 

− Kartlegging av biopsier ved en universitetsklinikk i 
Bergen 

− Sammenheng mellom implantat og risikofaktorer 
− Spørreskjema/undersøkelse angående 

oppfølging/behandling av barn med medfødt hjertefeil 
− Humant Papillomvirus sin rolle i utviklingen av hode-

/halskreft 
− Ikke bare tannpasta 
− Profesjonell oppfølging av pasienter med fast 

kjeveortopedisk apparatur 
− Rutiiner og retningslinjer ved behandling av 

tannskader ved barne- og ungdomsskoler i Bergen 
Kommune. 

− Fargemodifisering av et temporært fyllingsmateriale, 
et pilotprosjekt 

− En sammenliknende studie av faste 
enkelttannerstatningers suksess og overlevelse 

 
 

   
 

    
 
 

FORSKER GRAND PRIX 
 
Vi gjentar fjorårets suksess! Ti unge forskere på scenen. 
De har fire minutter hver til å engasjere publikum og 
dommere. Hvem er flinkest til å fortelle om forskningen 
sin? I fjor stod stipendiater i kø for å være med. Nå gir vi 
sjansen til ti nye bergensstipendiater. Tar du utfordringen? 
 
Hva får du igjen:  Enestående mulighet til å utvikle deg 
som formidler! Individuell coaching i hvordan du best kan 
presentere din forskning på få minutter, og hva som skal til 
for å fenge tilhørerne. Du får trolig mulighet til å bli 
intervjuet av media.  
 
Arbeidsmengde:  De ti deltagerne møtes til 
fellessamlinger med coaching i midten av juni, og 
begynnelsen av september. I september vil alle deltagere 
få individuell coaching. Deltagerne må regne med å bruke 
en del tid på utvikling av presentasjonene sine. Hele 
fredag 23. september er satt av til generalprøve og selve 
Forsker Grand Prix. 
 

Klikk her for å lese mer, se video fra fjorårets finale og for 
å  melde seg på Forsker Grand Prix 2011. 
 
Mer informasjon 
Du vil fortløpende finne oppdatert informasjon om 
Forskningsdagene 2011 på intranett: 
https://intranett.uib.no/uPortal/Link?id=7325 
UiB.no: 
http://www.uib.no/form/arbeidsfelt/forskningsdagene 
Forskningsdagene i Bergen: 
www.forskningsdagene.no/bergen 
Nasjonale sider: www.forskningsdagene.no 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER 
 
 
SENTERSEMINAR – oversikt våren 2011 
Senterseminarene blir arrangert på seminarrommet i 
Senteret fredager kl. 1130 – 1230. 
V E L K O M M E N! 
 
Dato: Seminartema: 
Fre 15.04 Presentasjon av Probe 

For informasjon: http://www.uib.no/rg/probe 
Fre 29.04 ”Self-Reported Oral Health and Denture 

Satisfaction in Partially and Completely 
Edentulous Patients “ 
Harald Gjengedal, PhD stipendidat ved 
Institutt for klinisk odontologi  

Fre 20.05 “Sample size and power determination in 
statistical hypothesis testing: An introduction” 
Olav E Bøe, Førsteamanuensis ved Institutt 
for klinisk odontologi 

Fre 27.05 ”CBCT i forskning och klinikk” ved Hans-
Gøran Grøndahl 

Fre 10.06 Ivar Espelid 
 
 
VELKOMMEN TIL 
FOLKEHELSEDAGEN 2011  
DEN 5. MAI!  
 
Møt 11 forskere fra Uni Research som presenterer aktuell 
forskning på helse, arbeidsliv og helsepolitikk.  
 
Årets tema er: 
− Arbeidsliv og sykefravær 
− Grenselandet mellom bruk og misbruk 
− Helse og sykdom i eldre år 
 
Ruth Grung er møteleder. 
Tid: 5.mai 2011 kl. 09.00-14.10 
Sted: Grand selskapslokaler Bergen sentrum.  
 
Påmeldingsfrist: 3.mai. 
Folkehelsedagen er et gratis arrangement, åpent for alle 
interesserte. 
Folkehelsedagen 2011 arrangeres av Uni Research i 
samarbeid med Bergen Næringsråd. 
 
Mer informasjon om programmet og påmelding finner du 
hos Bergen Næringsråd.  
http://www.bergen-chamber.no/?page=5&news=2262 
 
 
INFORMATION DAYS AND PROPOSAL WRITING 
COURSES EU: 
May 6th: Proposal writing course with Sean McCarthy, 9-
15:00 at Vilvite. 
May 24th: Learn all about this summer´s new EU funding 
oppportunities including ERC and Marie Curie stipends 
and the thematic programs in Health, Environment, Food 
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and Agriculture, Energy, Social Sciences and Humanities 
and Information and Communication tchnologies. 
June 16th: information day on Marie Curie proposals 
(individual post doc stipends and networking actions for 
PhD education and researcher exchange). 
For more information about registration contact june-
vibecke.indrevik@iko.uib.no  
 
 

SØKNADSFRISTER 
 
FORSKNINGSDAGENE 2011 
 
Nå har vi åpnet for forslag til hvem som kan bidra for UiB 
under Forskningsdagene 2011. Vi jakter forskere som er 
eminente formidlere til et allment publikum, som har lyst til 
å dele sin kunnskap med Bergens befolkning. I anledning 
det internasjonale kjemiåret, er årets nasjonale tema kjemi. 
Vi er derfor svært interessert i bidrag som omhandler kjemi 
alle tenkelige former, enten det er tradisjonell 
realfagskjemi, personkjemi eller helt andre former kjemi. 
Kun fantasien setter grenser! Men vi ønsker i høyeste grad 
også å vise fram helt annen forskning. 
 
Tradisjonelt er det flere som melder sin interesse enn vi 
har mulighet til å ta med, derfor vil det bli gjort en helhetlig 
vurdering av alle innsendte forslag. 
Søknadsfrist: 2. mai – Meld din interesse via denne 
siden . 
 
 

NYE  PUBLIKASJONER 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm og Einar Berg. Påvirker 
tannstatus livskvaliteten?  I: Aktuell Odontologi 2011 36. 
årgang. Munksgaard, 2011;side 219-230 
 
Dånmark S, Finne-Wistrand A, Schander K, Hakkarainen 
M, Arvidson K, Mustafa K, Albertsson AC. In vitro and in 
vivo degradation profile of aliphatic polyesters 
subjected to electron beam sterilization . Acta Biomater. 
2011 Feb 26. 
 
Åstrøm AN, Skaret E, Haugejorden O. Dental anxiety and 
dental attednance among 25-year-olds in Norway: tim e 
trends from 1997 to 2007 . BMC Oral Health 2011;11:10 
 
Øilo M, Tvinnereim HM, Gjerdet NR. Alumina additions 
may improve teh damage tolerance of soft machined 
zirconia-based ceramics.  Int J prosthodontics 
2011;24:172-174 
 
Øilo M, Repeatability of electronic shade determination 
and the influence of differences in patient's sitti ng 
position . Eur J Prosthodont Rest Dent. 2010;18:171-175  
 
Astrøm AN, Mbawalla H. Factor structure of health and 
oral health-related behaviors among adolescents in 
Arusha, northern Tanzania . Acta Odontol Scand 
2011 Mar 30. 
 
Thelen DS, Bårdsen A, Åstrøm A. Applicability of an 
Albanian version of the OIDP in an adolescent 
population ; Int J Paediatri Dent, 2011 Mars 24 
 
Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, Gro C. Knudsen, Bjarte Grung, 
Asgeir Bårdsen.  Dental auto-transplantation to anterior 
maxillary sites  Article first published online: 9 DEC 2010, 
Dental Traumatology 
 
Dorina Sula Thelen, Tordis A. Trovik, Asgeir Bårdsen 
Impact of traumatic dental injuries with unmet 
treatment need on daily life among Albanian 

adolescents: a case–control study Article first 
published online: 1 FEB 2011, Dental Traumtaology 
 
Minner om at det er flott om dere sender inn nye 
publikasjoner til june-vibecke.indrevik@iko.uib.no 
 
 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
 
Fakultetsstyret - MOF 
11. mai 2011 
15. juni 2011 
 

Instituttrådet - IKO 
24. juni 2011 
 

Forskningsutvalget – 
MOF 
 

Forskningsutvalget – IKO 
16. juni 2011 
 

Studieutvalget - MOF 
13. april 2011 
 

Programutvalget - IKO 
6. mai  2011 
17.juni 2011 
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Meldinger kan sendes til følgende e-post adresse: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 


