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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

IKKE SPREDT, MEN ALT I ETT…. 
 
Det ser nå ut til at vi kan begynne å utforme odontologi sin 
framtid i tett samarbeid med odontologisk klinikk. 
Fakultetsstyresaken gir et entydig signal om hvilken vei det 
nå skal arbeides etter. Formelt vil imidlertid 
Universitetsstyrets behandling kunne endre på denne 
beslutningen. Men, slik vi leser saksforelegget til 
Universitetsstyret kan vi ikke se at dette endrer vesentlig 
på de avgjørelsene som allerede foreligger.  
I sum betyr dette omstillinger både på institutt og klinikk. 
Organisasjonsutviklingsprosjektet, som tidligere var ment å 
være et prosjekt som skulle tilpasse klinikkorganisasjonen 
med tanke på nytt odontologibygg, er nå blitt et prosjekt 
som skal se på organiseringen av hele fagmiljøet ved IKO 
og OK under ett. Det arbeides etter et tidsskjema som 
legger opp til at en ny organisasjonsstruktur skal være klar 
til årsskiftet. Tema for instituttseminaret på Osterøy vil i 
stor grad bli viet de utfordringene som instituttet nå står 
overfor. Stikkord er rekruttering, økonomi, nybygg, 
organisasjonsendring, forskning og utdanning i samarbeid 
med eksterne aktører. I tillegg har vi lagt opp til en 
spennende vri på HMS-delen av møtet. Uten å røpe for 
mye ønsker vi alle velkommen til et spennende møte. Vi 
håper på en konstruktiv debatt med mange innspill til 
prosessen videre (ikke vi/dere, men videre). 
 
Inge 
 
 

VEDTAK I FAKULTETSSTYRET 
 
Vedtaket i fakultetsstyret i går ble som foreslått i 
saksforelegget: 
1. Fakultetsstyret sier seg enig i dekanens vurderinger av 
status for forhandlingene, og ber dekanen om å fremme 
vedtaket om en avslutning av forhandlingene til 
universitetsledelsen. 
2. Fakultetsstyret ber dekanen om å arbeide videre med 
organisasjonsmodell for Odontologisk universitetsklinikk 
innenfor Det medisinsk-odontologiske fakultet. Klinikken 
bes forankres organisatorisk og faglig under Institutt for 
klinisk odontologi. 
3. Det forutsettes at den samlede budsjettavsetningen til 
odontologi ikke går utover dagens rammer. 
 
På Høyden: 
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=49470 
 
 

ÅTTE INSTITUTTER KAN BLI TRE 
 
En ekstern 
organisasjonsevaluering 
anbefaler en forenkling av 
dagens struktur på Det 
medisinsk-odontologiske 
fakultet. Resultatet kan bli 
færre institutter. 

 
Evaluering av organisasjonen er ett av tiltakene i 
Handlingsplan for hovedvirkemidler, som ble vedtatt i juni 
2011. Fakultetet har selv bestilt 
organisasjonsevalueringen, som et ledd i oppfølgingen av 

strategisk plan og handlingsplanen for hovedvirkemidler. 
Rapporten ble lagt fram og drøftet på fakultetsstyremøtet 
onsdag 14. september. 
Det legges opp til at organisasjonsutviklingsprosjektet skal 
gjennomføres i løpet av 2012, og at ny 
organisasjonsstruktur skal iverksettes fra 1. januar 2013. 
Hvor mange institutter det blir, og hvordan organisasjonen 
ellers vil se ut, skal etter planen vedtas i styremøtet i 
oktober 2012.  
Les mer i saksfremlegget til fakultetsstyret og i På Høyden 
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=49492 
 
 

DISPUTAS –  
 
Torsdag 25.august2011 kl 09.15 disputerte Kijakazi Obed 
Mashoto for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen:  
“Dental caries, oral-health-related quality of life and 
atraumatic restorative treatment (ART): a study of 
adolescents in Kilwa district of Tanzania” 
 
Veiledere: Anne Nordrehaug Åstrøm og Marit Slåttelid 
Skeie 
 
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 
Custos: professor Inge Fristad 
 

 
Doktoranden sammen med Custos, komiteen og veilederne 

 
Doktoranden og komiteen 
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MIDTVEISSEMINAR 
 
MIDWAY SEMINAR – HAWA MBWALLA  
The research board at The Department of Clinical 
Dentistry announces midway seminar for PhD candidate 
Hawa Mbawalla . 
The purpose of the seminar is to give candidates in the 
organized training of researches an opportunity to present 
their midway status to a committee. 
The midway seminar will take place at Årstadveien 17 in 
the seminar room at the research centre. 
Wednesday the 5th of October at  14.15 
Hawa Mbwalla; “ORAL HEALTH PROMOTION AMONG 
ADOLESCENTS; A SCHOOL AND HEALTH SYSTEM-
BASED APPROACH IN ARUSHA, TANZANIA” 
The committee:  Professor Anne Isine Bolstad, IKO and 
Associate Professor Marit Slåttelid Skeie 
 
 

SPESIALISTUTDANNINGEN 
 
Opptak til spesialistutdanningen med oppstart høste n 
2012 
 
Opptak til spesialistutdanningen 2012 er offentliggjort i 
Den norske tannlegeforenings Tidende, og på IKO sine 
nettsider. 
Søknadsfristen er satt til 25. oktober. 
 
Det er lyst ut opptak til følgende spesialiteter: endodonti, 
kjeve- og ansiktsradiologi, periodonti og oral kirurgi og oral 
medisin. 
 
Det er også lyst ut opptak til dobbeltkompetanseløp i 
odontologi med søknadsfrist 25. oktober. Mer informasjon 
finnes på IKO sin nettside. 
 
 

PRISER VED MOF 
 
UNDERVISNINGSPRISEN 
 
Instituttet har nominert Trond Inge Berge til 
undervisningsprisen 2010/2011 
 
I nominasjonen heter det: "Professor Trond Inge Berge er 
eneste ansatte på fagområdet (bortsett fra noen 
bistillinger). Han har ansvar som blokkleder og 
fagansvarlig i et emne som går over 4 semester og som gir 
27 studiepoeng, samt at han er leder for 
prosjektoppgavekomiteen. Det er etter instituttets 
vurdering en enestående god prestasjon å bære dette 
ansvaret og samtidig få så gode evalueringer, samt priser 
for beste foreleser i flere år. Det viser at Berge har 
personlige og pedagogiske egenskaper som er svært 
verdifulle for studenter i odontologi, odontologimiljøet, 
Institutt for klinisk odontologi og Det medisinsk-
odontologiske fakultet.  Instituttets mening er at denne 
prestasjonen fortjener å belønnes med MOFs 
undervisningspris 2011."  (Utdrag) 
 
 
PRISEN FOR INTERNASJONALISERING I STUDIENE 
 
Instituttet har nominert samarbeidet om mottak av 
utvekslingsstudenter mellom Institutt for klinisk odontologi 
(IKO) og Odontologisk universitetsklinikk (OK) til prisen for 
internasjonalisering i studiene ved MOF høsten 2011. 
 
I nominasjonen heter det: "Institutt for klinisk odontologi 
har et dynamisk samarbeid med Odontologisk 
universitetsklinikk om mottak av utvekslingsstudenter. 
Arbeidet innebærer høy grad av koordinering og involverer 
et stort antall av personale blant vitenskapelig ansatte, 

kliniske lærere, klinikksekretærer, studiekonsulenter og 
studenter. Det er et arbeid som er i fokus og 
utvekslingsstudentene som kommer hit er fornøyde 
(vedlegg 7). Det sier studentene selv og vi ser det ved at 
antallet studenter som ønsker å komme hit er stabilt til 
økende. Vi planlegger nå å få på plass et fast 
kalibreringsprogram over to uker, hvor alle 
utvekslingsstudentene samlet får innføring i kliniske rutiner 
og klinisk journalsystem og i tillegg blir vurdert på klinisk 
nivå. 
 
En eventuell pris til miljøet ville kunne gi ekstra motivasjon 
samt midler til å fortsette arbeidet med fortsatt utvikling av 
våre rutiner." (Utdrag) 
 
 

REDELIGHETSUTVALGET VED UIB 
 
Universitetsstyret har nedsatt et redelighetsutvalg ved 
Universitetet i Bergen. Utvalget består av prorektor som 
Berit Rokne, professor Bente Gullveig Alver og professor 
Matthias Kaiser.  
Utvalget er et responderende organ, som i enkeltsaker tar 
stilling til de spørsmål som det får seg forelagt fra 
vedkommende fakultet. 
Redelighetsutvalget ved UIB arrangerer årlig etikk 
konferanse om høsten, og etikk frokoster hvert semester 
med ulike tema. 
På etikk konferansen som ble arrangert 7.-8.september i år 
kom det frem at det nå er kommet nytt reglementet til 
redelighetsutvalget, som ble vedtatt av Universitetsstyret 
14.4.2011. 
 
Reglementet for redelighetsutvalget: 
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-
rammer/1.4-Regler-om-nemnder-og-
utvalg/Redelighetsutvalget 
 
For mer informasjon om redelighetsutvalget se: 
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-
utvalg/redelighetsutvalget 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
KURS I FORSKNINGSMETODE FOR DEN OFFENTLIGE 
TANNHELSETJENESTEN 
 
Institutt for klinisk odontologi holder denne høsten et kurs 
for den offentlige tannhelsetjenesten -TKVest i 
forskningsmetode. 
Kurset går over 4 dager og to samlinger. 
 
Bilde viser glade kursdeltakere på første samling i august. 
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SENTERSEMINAR ”FOKUS PÅ FORSKNING” 2011  
 
Senterseminarene blir arrangert på seminarrommet i 
Senteret fredager kl. 1130 – 1230. 
 

 
 

SENTERSEMINAR 
”FOKUS PÅ FORSKNING”  

2011 
 

Oversikt over resten av høstens senterseminarer 
Dato: Seminartema: 
Fre 7.10 Førsteamanuensis Margrethe Vika 

”Odontofobi og intraoralinjeksjonsfobi” 
Fre 21.10  Professor Udea; Gjesteforsker fra Japan 
Fre  
4.11 

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

Fre 11.11 Førsteamanuensis Marit Øilo og 
forskerlinjestudent Long Nuygen  

Fre 18.11 Professor Kristin Klock  
Fre 2.12 PhD Preet Bano Singh –  "Significance 

of taste in Dentistry" 
Fre 11.12  
V E L K O M M E N! 
 
 

 
 
”FORSKNING PÅ DET TANNPLEIEFAGLIGE FELTET” 
 
Velkommen til Norsk Tannpleierforenings første 
forskningskonferanse, torsdag 24. nov 2011 på 
Deichmanske bibliotek, Oslo 
Kursavgift kr. 500,-, inkl lunsj. 
 
Norge og Norsk Tannpleierforening får sine to første 
tannpleiere som tar doktorgrad. Dette er historisk og en 
seier for både faget og yrkesgruppen. NTpF vil sette fokus 
på betydningen av forskning på eget fagfelt ved å 
arrangere en forskningsdag. NTpF ser frem til at 
utdanningsstedene, arbeidsgivere, forskningsmiljøet og 
våre medlemmer vil være representert på denne gledens 
dag. Her vil forskning være fokus i et forebyggende og 
helsefremmende perspektiv.  
 
PÅMELDING TIL NTpF’s FORSKNINGSDAG 
 
Påmelding til NTpF’s forskningsdag må skje innen 12. okt. 
2011. 
 
Program og påmeldingsslipp finnes på 
http://www.tannpleier.no 
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MØTEDATOER FRAMOVER 
 
 
Fakultetsstyret – MOF 
19. oktober 
16. november 
14. desember 
 

Instituttrådet - IKO 
28. oktober 
25. november 
 

Forskningsutvalget  
6. oktober 
10. november 
 
 

 

 

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


