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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

KJÆRE ALLE 
 
Velkommen tilbake til nytt studieår! 
Studieåret 2011-12 vil med stor sannsynlighet bli et 
spesielt studieår med mange muligheter og utfordringer. 
Spesielt knytter det seg store forventninger til 
finansieringen av spesialistutdanningen og en endelig 
avklaring av framtidig organisering av 
odontologiutdanningene ved Universitetet i Bergen. Vi 
antar at det blir en snarlig avklaring. Det er også et faktum 
at dette studieåret blir det siste i gammelt odontologibygg. 
Vi står derfor overfor et studieår hvor mye skal planlegges 
og mange beslutninger fattes. 
For instituttet blir det viktig å sikre et robust fagmiljø, noe 
som vil kreve et aktivt rekrutteringsarbeid i en tid med stor 
mangel på odontologisk vitenskapelig kompetanse. Dette 
blir hovedtema på høstens instituttsamling. Et robust og 
samlet odontologisk fagmiljø er viktig og avgjørende for å 
sikre utdanning av kvalifisert personell til vitenskapelige 
stillinger og spesialistkompetanse til klinisk undervisning 
og praksis.  
Godt studieår! 
 
Hilsen Kathryn og Inge 
 
 

DISPUTAS –  
 

 
Foto: R. D. Haakonsen 

Kijakazi Obed Mashoto  
 
Prøveforelesning over oppgitt 
emne: ” Organization of dental and 
medical health care in Tanzania?” 
 
Torsdag 25.august2011 kl 09.15 
 
Sted: 
Auditorium 1, Institutt for klinisk 
odontologi, Årstadveien 17 
 

Disputas:  
Disputas: Torsdag 25. August 2011 kl. 14.15 
Sted: Auditorium 1, Årstadveien 17 
 
Avhandlingens tittel: Dental caries, oral-health-related 
quality of life and atraumatic restorative treatment (ART): a 
study of adolescents in Kilwa district of Tanzania 
 
1. opponent: Professor  Eeva Widström, National Institute 
for Health and Welfare, Finland  
2. opponent: Dosent Anna- Lena Östberg, University of 
Gothenburg, Sweden  
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Asgeir 
Bårdsen, Universitetet i Bergen 
Disputasen blir ledet av professor Inge Fristad 
 
Adgang for interesserte 
 
Ny utlysning om opptak til spesialistutdanningen 2012 vil 
komme i slutten av August. 

 

KJÆRE PHD-KANDIDAT / DEAR PHD 
CANDIDATE 
 
StudentWeb har nå åpnet for registrering / 
StudentWeb is now open for registration (English 
version below) 
Dette er en påminnelse om at alle ph.d.-kandidater ved 
UiB må halvtårsregistrere seg på http://studentweb.uib.no 
innen 1. september og 1. februar hvert år. Bare kandidater 
som fullfører registreringen, vil bli regnet som aktive i 
programmet, og få tilsendt lenke til høstens 
fremdriftsrapportering. Manglende registrering kan i siste 
konsekvens føre til utskriving fra ph.d.-programmet, jmf 
ph.d.-reglementets § 5.2. 
Merk at også kandidater som har levert avhandling og 
venter på disputas, samt kandidater som er i permisjon 
også skal registrere seg. Logg inn med fødselsnummer og 
pin-kode (kandidater som ikke husker sin pin-kode kan få 
denne tilsendt via innloggingssiden), velg "Registreringer" 
og "Ph.d. halvtårsregistrering" i menyen til venstre. Pass 
på at du fullfører registreringen før du logger ut.  
Har du allerede registrert deg for høsten 2011, kan du se 
bort fra denne e-posten. Hvis du har spørsmål om 
registreringen, se 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-ved-
det-medisinsk-odontologiske-fakultet/informasjon-
reglement-og-retningslinjer/ph.d.-registrering  
 
ENGLISH:  
This is a reminder that all PhD candidates must register on 
http://studentweb.uib.no by 1 September and 1 February 
every year. Only candidates who have completed their 
registration will receive the link to the progress report. 
Failing to register, could lead to compulsory termination of 
the PhD training cf. §5.2 in the PhD regulations.  
Please note that candidates that have submitted their 
thesis and candidates who are on leave of absence should 
also register. Log in using your 11-digit Norwegian ID 
number (or the 11-digit dummy number you have been 
given at the UiB if that exists) and a PIN-number 
(Candidates who do not remember their PIN, can have this 
sent to them by email by clicking a ling on the login page).  
If you have already registered (autumn 2011), please 
disregard this email. If you have questions on the PhD 
registration, please consult 
http://www.uib.no/mofa/en/research/doctoral-education-at-
the-faculty-of-medicine-and-dentistry/information-
regulations-and-guidelines/phd-registration. 

 
 

SPESIALISTUTDANNINGEN 
 
1 kandidat er tatt opp til spesialistutdanningen. Han er tatt 
opp i Oral kirurgi og oral medisin. 
 
 

VERNEOMBUDENE INFORMERER 
 
Verneombudene minner om at det er flott om alle kan 
svare på spørreundersøkelsen som er sendt ut i 
forbindelse med vernerunden. 
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HORIZON 2020 
 
Horizon2020- er det nye navnet på  EUs 8th 
rammeprogram 
 
 

FIND A NEW EU-CALL SUITED TO YOUR 
NETWORK 
 
International collaborators - find a new EU call su ited 
to your network 
The European commission has gathered information about 
the new 2012 EU calls clustered by targeted countries on a 
new website. For more information look here: 
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=internation
al_dimension_2012wp 
 It will show you relevant calls in all EU funding schemes, 
including also Marie Curie stipends and ERC.  
vil ha oppstart i 2014. 
 
 

UTVEKSLING 
 
I høstsemesteret 2011 kommer det i alt 5 
utvekslingsstudenter til IKO. Disse er: 

Stephen Ceolla, USA, kull 5 
Jessica Juslin, Finland, kull 5 
Colette Marie Guinee, Skottland, kull 5 
Klára Jurinová, Tsjekkia, kull 4 
Aneta Priestorová, Tsjekkia, kull 4 

Studentene går på masterstudiet i odontologi og skal 
fordeles på kull 4 og kull 5. 
Nytt av året er utvekslingsavtalen med Charles University i 
Praha, Tjekkia. Vi har allerede den gleden å kunne ta imot 
to studenter fra Tsjekkia. 
Vi ønsker alle studentene velkommen. 
 
Stian Sundli og Erik Mauland på masterstudiet i odontologi 
kull 5 skal i samme tidsrom reise på utveksling til 
University of Science and Technology i Sudan. Vi ønsker 
dem god tur. 
 
 

NYE UTDANNINGSPRISER VED MOF - 
NOMINERING 
 
- Undervisningsprisen; som skal stimulere og belønne 
gode undervisere ved fakultetet (prisbeløp kr. 50 000) 
- Pris for internasjonalisering i studiene; som skal stimulere 
og belønne tiltak som fremmer økt internasjonalisering i 
studieprogrammene (prisbeløp kr. 100 000) 
 
Nominering kan meldes til Gry.Lavik@iko.uib.no  innen 5. 
september (fakultetets frist er 15. september) 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
VEILEDERSEMINAR 28. SEPTEMBER 
 
Det er fortsatt noen ledige plasser igjen på 
veilederseminaret 28. september. Oppslag er vedlagt, det 
er fint om det sendes ut i instituttenes nyhetsbrev og 
henges opp på oppslagstavler osv. Seminaret vil være 
relevant for både nye og mer erfarne veiledere. Seminaret 
er åpent (og gratis!) også for de som ikke er tilsatt på UiB, 
så lenge de veileder våre kandidater.  
For de av dere som bruker lenker i nyhetsbrevet, kan dere 
gjerne bruke denne linken: 
http://www.uib.no/mofa/seminar/2011/08/seminar-i-
forskningsveiledning-for-ph.d.-veiledere  
Påmelding til phd@mofa.uib.no innen 1. september.  

KURS I LITTERATURSØK OG 
REFERANSEHÅNDTERING 
 
Bibliotek for medisinske fag tilbyr følgende kurs høsten 
2011 i litteratursøking og referansehåndtering 
- PubMed & EMBASE 
- Cochrane, Best Practice og UpToDate   
- Litteratursøkning i forhold til kunnskapsbasert praksis 
- EndNote - nybegynnerkurs og oppfriskingskurs  
- Reference Manager - nybegynnerkurs  
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i 
Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er 
gratis.  
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og 
påmelding: 
http://www.ub.uib.no/fag/med-odont/kurs/kurs-ved-
biblioteket-bbb.pdf 
Info om andre type kurs finnes på bibliotekets kursside: 
http://www.uib.no/ub/mofa/kurs-og-veiledning/kurstilbud-
fra-biblioteket 
 
SENTERSEMINAR ”FOKUS PÅ FORSKNING” 2011  
 
Det vil også høsten 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 her er de dager som er aktuelle – 
det er ikke sikkert at det blir seminar alle dager.  
Senterseminarene blir fortrinnsvis arrangert på 
seminarrommet i Senteret fredager kl. 1130 – 1230. 
 

Dato: Seminartema: 
Fredag 2.9   
Fredag 9.9   
Fredag 16.9   
Fredag 7.10 Førsteamanuensis Margrethe Vika 
Fredag 21.10 Professor Udea; Gjesteforsker fra Japan 

Fredag 4.11 

PhD-stipendidat Zouhir 
Allouni''Physicochemical Parameters 
Governing the Interactions between   
Titanium Dioxide Nanoparticles and Cells'' 

Fredag 11.11 
Førsteamanuensis Marit Øilo og 
forskerlinjestudent Long Nuygen 

Fredag 18.11 Professor Kristin Klock 
Fredag 2.12   
Fredag 11.12   

 
Vi har lagt opp til å ha senterseminar på dager vi foreløpig 
vet at det ikke er disputaser. 
 

V E L K O M M E N! 
 
 
 
 
 

NYE PUBLIKASJONER 
 
Laegreid T, Gjerdet NR, Johansson AK. Extensive 
composite molar  
restorations: 3 years clinical evaluation. Acta Odontol 
Scand. 2011 Jul  
25. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21780983 
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SØKNADSFRISTER 
 
UTLYSING AV HELSE VESTS FORSKNINGSMIDLER 
2012 
Det regionale samarbeidsorganet utlyser med dette Helse 
Vests forskningsmidler for 2012. Søknadsfristen er 15. 
september 2011. 
Full utlysningstekst med tilgang til søknadsskjema er 
tilgjengelig på http://samarbeidsorganet.helse-vest.no. 
Vennligst informer potensielle søkere ved egen institusjon 
om utlysningen.   
Spørsmål kan rettes til forskningsmidler@helse-vest.no  
Med vennlig hilsen Sekretariatet for Det regionale 
samarbeidsorganet Regionalt kompetansesenter for klinisk 
forskning, Helse Vest, Sølvi Lerfald, Seniorrådgiver 
 
NEW EU PRIZE FOR FEMALE INVESTIGATORS 
The European Commission has announced a new prize to 
give public recognition to the very best women innovators 
who have brought their outstanding achievements to 
market. The aim of this new prize is to raise public 
awareness of the needs for more innovation and especially 
more women entrepreneurs in research and industry. The 
three winners will be selected by an independent panel of 
judges from business and academia. The first prize winner 
will receive € 100 000, with €50 000 and €25 000 going to 
the second and third prize winners. The deadline for 
application is 20 September 2011.  
For more information look here: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=women-innovators 
 
 
 
 
 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
 
Fakultetsstyret – MOF 
14. september 
19. oktober 
16. november 
14. desember 
 

Instituttrådet - IKO 
23. september 
28. oktober 
25. november 
 

Forskningsutvalget  
1. september 
6. oktober 
10. november 
 
 

 

 

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


