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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 
 
Nytt siden sist er det pågående organisasjons-
utviklingsprosjektet som er knyttet opp mot organiseringen 
av odontologisk klinikk. Oppdraget er gitt fra universitetet 
sentralt, hvor det er oppnevnt en prosjektgruppe med 
representanter fra IKO og OK og en styringsgruppe hvor 
instituttleder og klinikksjef er med. Prosjektgruppen ledes 
av Morten Berge, mens styringsgruppen ledes av Nina 
Langeland. Hensikten med prosjektet er å få til en best 
mulig organisering som bygger opp under våre faglige 
aktiviteter, samtidig som driften skal bli mest mulig 
kostnadseffektiv. Prosjektet skal ende opp med et nytt 
organisasjonskart som viser og klargjør ansvarsforhold og 
arbeidsoppgaver innen de to enhetene. Prosjektet er sagt 
å skulle skje uavhengig av om klinikken er plassert på UiB 
eller i Fylkeskommunen. Prosjektet vil bli sluttført innen 
utgangen av juni. Det er opprettet en web-side 
(https://tannklinikk.b.uib.no/) hvor en kan følge med på det 
som skjer. Her vil det også ligge informasjon om nytt 
odontologibygg. 
Et annet prosjekt som pågår er Oxford Research sin 
evaluering av MOF sin organisatoriske struktur i forhold til 
de oppgavene som Fakultetet skal forvalte. Flere fra 
instituttet har vært intervjuet. Resultatet fra evalueringen vil 
bli gjort kjent i midten av juni. I sum har dette vært 
aktiviteter som har tatt noe av fokuset vekk fra de 
pågående forhandlingene mellom UiB og Fylkes-
kommunen, selv om målsetting om forhandlinger ligger 
fast. Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.  
 
Inge  
 
 

AVSLUTTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE VÅREN 2011 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer en enkel 
avslutningshøytidelighet for odontologistudentene kull 06-
11 og tannpleierstudentene kull 08-11 i Auditorium I, Bygg 
for Biologiske Basalfag (BB-bygget) Jonas Liesvei 91, 
fredag 17. juni kl 13.00 . 
 
Fakultetet vil invitere avgangskullene med familie til å være 
til stede.  Det vil også være anledning for de ansatte til å 
overvære høytideligheten. 
 
Vi gjør oppmerksom på at avgangsstudentene vil få 
anledning til å ta med seg sin familie på omvisning på 
institutt for klinisk odontologi og odontologisk klinikk fra kl. 
11.00 samme dag. 
 
Vennlig hilsen studieseksjonen, Det medisinsk-
odontologiske fakultet 
 
 

PRESENTASJONSSEMINAR 
 
Tannpleierstudentene kull 3 har presentasjonsseminar av 
sine Bacheloroppgaver onsdag 8.juni 2011 Kl 08.10 – 
11.00. Auditorium 2, Årstadveien 17 
Studenter og ansatte ønskes velkommen!" 

DISPUTAS – KARSTEIN HALDORSEN 
 
Fredag den 13. mai disputerte Karstein Haldorsen for PhD-
graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: 
 
Epidemiological, clinical and immunogenetic aspects of 
primary Sjögren’s syndrome 
 
Hovedveileder har vært professor Anne Isine Bolstad, 
mens Silke Appel og Johan G Brun har vært medveiledere. 

 

 
 
1. opponent: Professor Sandra Kleinau, Universitetet i 
Uppsala 
2. opponent: Overlege dr.med Øyvind Palm, Oslo 
Universitetssykehus 
3. medlem av komiteen: Professor Kristin Klock, 
Universitetet i Bergen 
Custos: Trond Inge Berge 
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VERNEOMBUDENE INFORMERER 
 
5 minutter med pausegymnastikk er viktig å huske på i 
løpet av arbeidsdagen - særlig for dem som sitter med 
arbeid foran en PC hele dagen - for å forhindre blant annet 
muskel og senebetennelser. 
 
Verneombudene oppfordrer alle til å ta seg 5 minutter med 
bøy og tøy i løpet av dagen. 
 
Valg av nytt hovedverneombud ved UIB 
Det blir foretatt valg av nytt hovedverneombud ved UIB 
mandag den 30.mai. Informasjon om hvem det blir, vil bli 
meddelt i neste tannløst og fast.  
 

 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
 
VEILEDERSEMINAR 
 
Veilederseminar i forbindelse med Praksisstudiet for 
odontologistudenter 2011 skal finne sted fredag 27. mai. 
Studentene på kull 07-12 skal ut i praksis på tannklinikker i 
Den offentlige tannhelsetjenesten, stort sett i hele landet, 
fra 15.08. - 02.09.2011. 
 
 
YOUNG SCIENTIST CLUB ODONTOLOGY OF 
COPENHAGEN IS ARRANGING A CONFERENCE FOR 
YOUNG NORDIC SCIENTISTS IN AUGUST 17TH-19TH.  
 
The conference is sponsored by NOF and ACTA among 
others and is therefore free to attend. 
We have distributed an invitation some months ago and 
have had registrations from many Nordic countries, but 
have not received any registrations from Bergen or Norway 
at all.  
Would you be so kind to help distribute this invitation to all 
undergraduate research students, PhD students, post 

docs and assistant professors, so we could have some 
attendees from Bergen as well? 
For planning purposes we would very much like to have 
the registrations before first of June, the official deadline is 
15th of June. People can register now and send abstracts 
later. 
It is allowed to present earlier presented work. 
The website is open for submission of abstracts and 
registrations: 
www.odont.ku.dk/forskning/NYSC 
 
Kind regards Kasper Rosing 
Young Scientist Club Odontology Copenhagen 
 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
 
Fakultetsstyret - MOF 
15. juni 2011 
 

Instituttrådet - IKO 
27. mai 2011 
24. juni 2011 
 

Forskningsutvalget – 
MOF 
 

Forskningsutvalget – IKO 
16. juni 2011 
 

Studieutvalget - MOF 
 

Programutvalget - IKO 
17. juni 2011 
 

 
 

Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
10. juni 2011 
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Meldinger kan sendes til følgende e-post adresse: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 


