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 Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 

 

Vi hadde håpet og forventet at det skulle skje en 
avklaring på klinikkens plassering før ferien, men vi må 
nå erkjenne at optimismen har vært for stor. Uansett skal 
den interne organiseringen og samhandlingen mellom 
institutt og klinikk utredes og besluttes i det pågående 
organisasjonsutviklingsprosjektet som ventes ferdigstilt 
før ferien. Dette arbeidet vil si noe om organiseringen når 
det gjelder faglige linjer og plassering av ansvar, 
uavhengig av klinikkens plassering.  
 
Budsjettarbeidet for 2012 er i godt gjenge. Dette 
innebærer å se på faglige utfordringer innenfor rammer 
fra fakultet og universitet, nødvendigheten av - og 
muligheten for - ekstern finansiering for å kunne realisere 
våre mål og visjoner. Budsjettet skal leveres inn i slutten 
av juni, etter at instituttrådet har fått gi sine føringer til 
forslaget som blir lagt fram.  
 
Til slutt står det bare igjen å takke alle for innsatsen i det 
akademiske året som ligger bak oss, og ønske alle en 
god sommer og sommerferie. Så sees vi igjen til høsten, 
der nye og spennende utfordringer venter.  
 

Vennlig hilsen Inge  

 
 

KVALIFSERINGSPROGRAMMET 

 
 

 
 
Fredag 27. mai arrangerte vi tre damene som 
administrerer Kvalifiseringsprogrammet en 
avslutningsmarkering med middag for kull 2009/10, som 
har fullført programmet i vinter. Kandidatene er nå spredd 
utover landet fra Kristiansand i sør til Fauske i nord. Vi 
gratulerer alle sammen med vel gjennomført kurs, og 
ønsker Alla, Muna, Gurprem, Vladimir og Zena lykke til 
videre i virke som tannleger i Norge! 
 
Hilsen 
Inger Johanne, Mona og Unni   
 
 

KALIBRERINGSDAGEN HØSTEN 2011 

 
Kalibreringsdagen for høsten 2011 blir i desember etter at 
undervisningen er avsluttet for semesteret. 
 

NYE SPESIALISTER 

 
 
I juni ble tre kandidater ved spesial- og 
spesialistutdanningen uteksaminert ved sine respektive 
fagseksjoner.  
Vibeke Barman Michelsen fullførte sin spesialutdanning i 
kariologi med eksamen torsdag 16. juni.  
Lado Lako Loro og Njål Lekven fullførte sin 
spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin med 
eksamen fredag 17. juni. 
 
Vi gratulerer alle hjerteligst og ønsker dem lykke til 
fremover! 
 
 

  

 
 
 

 
Vibeke Barman 
Michelsen 

Lado Lako Loro Njål Lekven 

 
 

AVSLUTTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE VÅREN 2011 

 
Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerte 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 inviterte avgangskullene med familie til å være 
til stede.  Det var også anledning for de ansatte til å 
overvære høytideligheten: 
 
 

VERNEOMBUDENE INFORMERER 

 
Nytt hovedverneombud ved Universitetet er Else Jerdal. 
Else Jerdal er rådgiver ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet 
 
Verneombudene vil ønske alle en riktig god sommer.  
 
Mvh  
June-Vibecke K Indrevik og Gry Ane Vikanes Lavik 
 
 

GLIMT FRA ÅRETS KANDIDATFEST 10.JUNI 
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PRESENTASJONSSEMINAR 

 
Onsdag 8. juni var det presentasjonsseminar der kull 3 på 
Tannpleierstudiet presenterte sine Bacheloroppgaver i 
Auditorium 2, Årstadveien 17. 
Temaer var: 

 Indikasjoner for fissurforsegling 

 Antibakterielle munnskyllemidler 

 Tenner for livet – også for barn med leppe-
kjeve/ganespalte 

 Dental erosjon. En litteraturstudie om årsaksfaktorer 
og klinisk registrering 

 Sosiale medier og brukere av sosiale medier belyst 
gjennom en studie av temaet tannhelse på nettsiden 
“Klara Klok” 

 Tannhelseforskjeller mellom barn med norsk og barn 
med utenlandsk bakgrunn – en oppfølgingsstudie 

 Bruk av tvang i forbindelse med munnstell av 
demente. Hvilke regler gjelder? 

 Den offentlige tannhelsetjenestens rolle og rutiner 
ved bekymringspasienter 

SOMMERFESTEN 2011 

 

Husets sommerfest gikk av stabelen fredag 17/6.  
Kvelden startet tidlig med en spesiallaget herlig forfriskning 
servert i kantinen. Etter dette stod kveldens store 
overraskelse på programmet, 60 minutters Line Dance 
kurs! Det viste seg at det var opptil flere naturtalenter på 
huset og instruktørene sa at vi var helt fantastisk flinke!!! 
Svett og glad så vi på at innleide kokker grillet i 
duskregnet, og da maten kom inn i varmen smakte den 
fortreffelig! Salex Duo entret scenen til enorm jubel og de 
sørget for et fullstappet dansegulv resten av kvelden. De 
syns vi var et enormt bra publikum! 
Alle festdeltakerne storkoste seg og vi takker komiteen for 
kjempeflott arbeid! Vi håper på enda flere deltakere på 
neste sommerfest som er 15. juni 2012 (hold av datoen!!!). 
 
På vegne av festdeltakerne 
Sissel Urdal 
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NTFS PRIS 2011 – INVITASJON TIL Å FORESLÅ 
KANDIDATER 

 
NTFs pris 2011 - Invitasjon til å foreslå kandidater 
 
Under åpningen av NTFs landsmøte torsdag 13. oktober 
2011 skal vi igjen dele ut Den norske tannlegeforenings 
pris for odontologisk undervisning og forskning. Prisen er 
på 40 000 kroner og skal gå til en yngre lærer/forsker med 
tilknytning til de odontologiske fakulteter. 
Retningslinjer for utdelingen, vedtatt av NTFs hovedstyre, 
følger vedlagt. 
Forslag på kandidater skal inneholde en kort begrunnelse 
og være vedlagt én sentral artikkel eller eventuelt et 
undervisningsopplegg som dokumenterer kandidatenes 
forsknings- og/eller undervisningskompetanse.  
Frist for innsending av forslag til instituttleder Inge Fristad 
er mandag 22.august. 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 

 
SENTER FOR KLINISK ODONTOLOGISK FORSKNING 
”FOKUS PÅ FORSKNING” - SENTERSEMINAR 
FREDAG 24.6.2011 kl. 11.30-12.30  
på seminarrommet i Senteret 
Karstein Haldorsen, PHD 
"Utvikling av autoantistoffer og autoimmunitet." 
V E L K O M M E N! Det blir servert frukt. 
 
 
SEMINAR FORSKNINGSVEILEDNING FOR PH.D.-
VEILEDERE 
Det medisinsk-odontologiske fakultet inviterer igjen alle 
som veileder på ph.d.-nivå til seminar om 
forskningsveiledning 
28. september 2011 Kl. 09.00 - 15.30 
Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2 
Bindende påmelding til phd@mofa.uib.no innen 1. 
september 2011. Begrenset antall plasser 
Målgruppen for seminaret er alle som er hoved- eller 
biveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. Det blir lagt vekt på 
erfaringsutveksling og gruppearbeid slik at både erfarne og 
mindre erfarne veiledere får utbytte av kurset. 
Utdrag fra programmet: 
Kommunikasjon mellom veileder og kandidat, God 
organisering av ph.d.-veiledning, Midtveisevaluering, 
Etiske dilemma i kandidat-veilederforholdet 
Kurset er gratis, men påmelding er bindende. Påmeldte 
som ikke kommer vil bli fakturert for hotellets dagpakke. 
Eventuelle avbud må meldes så snart som mulig og senest 
en uke før seminaret, slik at det kan gis tilbud til de som 
evt. står på venteliste. 
 
 
KONFERANSE "MEDISINSK VIRKSOMHET OG 
MENNESKERETTIGHETER". 
Konferansen avholdes torsdag 8. september 2011 kl. 
09.00 - 16.30 på Litteraturhuset, Oslo. 
Påmelding innen 15. august 2011 til 
tatjana.razumova@legeforeningen.no 
Arr: Den norske legeforening 
Telefon 23 10 90 00 
Faks     23 10 91 00 
www.legeforeningen.no 
 
 
SEMINAR OM FORSKNINGSETIKK  2011  
Dato:   7. - 8. september 2011 
Sted:  Solstrand  Hotel  
Redelighetsutvalget ved UiB 
arrangerer seminar i 
forskningsetikk på Solstrand  

7. og 8. september 2011. 
Seminaret er delt opp i 2  hovedbolker:  
Dag 1:  Uhildethet i forskning 
Dag 2:  Publisering og forfatterskap  
Målgruppe: 
Forskere ved universiteter og høgskoler.   
Seminaret er også åpent for andre som arbeider med og 
er interessert i  
problemstillingene som tas opp. 
Påmeldingsfrist: 
20. juli. Det er begrenset antall plasser. 
Program og 
påmelding: http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2011/06/s
eminar-i-forskningsetikk-2011 
 
 

NYE PUBLIKASJONER 

 
Mbawalla HS, Mtaya M, Masalu JR, Brudvik P, Åstrøm AN. 
Discriminative ability of the generic and condition-
specific Child Oral Impacts on Daily Performances 
(Child-OIDP) by the Limpopo-Arusha School Health 
(LASH) project: A cross sectional study. BMC pediatr 
2011; may 26;11(1):45 - epub ahead of print. 
 
Larsen E, Rise J, Åstrøm AN. Expectancies and 
intentions to use Snus among Norwegian Firts year 
students. Nicotine &Tobacco Research, 2011;13:313-18 
 
Xing Z, Xue Y, Dånmark S, Finne-Wistrand A, Arvidson K, 
Hellem S, Yang ZQ, Mustafa K. 
Comparison of short-run cell seeding methods for 
poly(L-lactide-co-1,5-dioxepan-2-one) scaffold 
intended for bone tissue engineering. Int J Artif Organs. 
2011 May 9. 
 
Åstrøm AN, Ekback G, Ordell S, Unell L. Social inequality 
in oral health related quality of life (OHRQoL) at early 
older age: evidence from a prospective cohort study. 
Acta Odontol Scand 2011 Posted online on March 29, 
2011. (doi:10.3109/00016357.2011.568965)  

KLINIKKADMINISTRASJONEN PÅ OMVISNING 
PÅ NYBYGGET 

 
Klinikkadministrasjonen var på omvisning i nybygget 7.juni. 
William og Knut loset gruppen gjennom bygget fra kjeller til 
loft.  

   
 

  
Tilbakemeldingene var positive og alle følte at det var 
nyttig å se hvor langt  man var kommet og hvor alle de 
forskjellige avdelingene og klinikkene var. 
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Fasaden fikk en blandet mottagelse. Alt fra ”anemiske 
pastellfarger” til ”helt OK”. Ryktet sier at naboene ikke er 
helt begeistret! Det ytre er det imidlertid umulig å rette på. 
Heldigvis har det vært mulig å justere tekniske løsninger 
innvendig i byggeprosessen, ellers hadde dette bygget blitt 
vesentlig dyrere før det står ferdig til bruk. 
 
Rune  
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 

 
Instituttrådet - IKO 
24. juni 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God sommer! 
 

 
Foto: M.Stubdal 

 
 
 
 

Meldinger kan sendes til følgende e-post adresse: 

marit.stubdal@iko.uib.no 

 

mailto:marit.stubdal@iko.uib.no

