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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 
 
Instituttet vil takke alle som var tilstede på Fjordslottet for 
et vellykket seminar. Diskusjonene gav nyttige innspill til 
den videre prosessen rundt ny organisering av odontologi 
ved fakultetet. Inntektene knyttet til spesialistutdanningen 
har vært en usikker faktor i instituttbudsjettet. I ettertid 
viser forslaget til statsbudsjettet at vi kan regne med en 
tilnærmet dobling i spesialistmidler fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Dette betyr at vi nå må sette fokus 
på rekruttering framover – ikke bare ved instituttet - men 
også for odontologi som et samlet fagmiljø. Arbeidet med 
organisasjonsutviklingsprosjektet er i godt gjenge og 
beregnes ferdig før nyttår. Det vil være nyttig å få en 
gjennomgang av den totale ressursbruken med tanke på å 
optimalisere driften i forhold til våre primæroppgaver. 
Samtidig viser tallmateriale at spesialistutdanningen må ha 
et sterkt fokus. Ved framskriving av dagens bemanning 
uten spesialistmidlene vil instituttet alene akkumulere et 
underskudd på nær 20 millioner de neste 5 årene. Motsatt 
vil vi ved økt finansiering og opprettholdelse av dagens 
antall kandidater i programmene kunne finansiere inntil 6 
nye stillinger og gå i balanse i samme tidsperiode. Helse- 
og omsorgsdepartementet vil også bidra ekstra til utstyr 
som kreves i spesialistutdanningen – noe i år og noe i 
2012. I tillegg har vi vært heldig å få til avtaler med 
eksterne sponsorer. Totalt sett ser det ut til at vi kan 
komme godt ut når det gjeldet utstyr i nytt odontologibygg. 
Dette lover godt i forhold til prosessene vi skal igjennom i 
2012.  
 
Inge 
 
 

DISPUTAS – STAFFAN DÅNMARK 
 

 
Foto: R. D. Haakonsen 

Staffan Dånmark  
 
Prøveforelesning over oppgitt 
emne:” A Novel Approach for 
Tissue Regeneration- Stem Cell 
or its derived factors?” 
Fredag 28.oktober 2011 kl. 10.00 
 
Sted: 
Auditorium 1, Institutt for klinisk 
odontologi, Årstadveien 17 
 

Disputas: Fredag 28. oktober 2011 kl. 13.00  
Sted: Auditorium 1, Årstadveien 17 
 
Avhandlingens tittel: “Designing Biodegradable Polyester 
Scaffolds Aimed for Tissue Engineering” 
 
1.opponent: Professor Ulf Thore Ørtengren,  
   Universitetet i Tromsø 
2.opponent: Professor Minoru Ueda,  
   Universitet i Nagoya, Japan 
3. medlem av komiteen:  Professor Anne Nordrehaug  
    Åstrøm, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Inge Fristad 

 
Adgang for interesserte 

BETYDELIG ØKNING I DISPUTASER I NORGE 
 
I løpet av første halvår i 2011 ble 701 
doktorgradsdisputaser gjennomført i Norge. Dette er en 
betydelig økning fra 620 i første halvår 2010 skriver NIFU. 
 
Andelen av kvinner som har disputert nærmer seg nå 50 % 
(47%). 
 
Ved instituttet her har vi også en betydelig økning av 
disputaser, og det ser i år ut som vi får totalt 9.disputaser. 
Første halvår i år hadde IKO 5 disputaser. 
 
Les mer her: 
http://www.nifu.no/Norway/SitePages/Fullstory.aspx?ItemI
d=25&ID=2924 
 
 

NYTT INNLEVERINGSSKJEMA I FORBINDELSE 
MED INNLEVERING AV DOKTORAVHANDLING 
 
Det er nå vedtatt ett nytt innleveringsskjema i forbindelse 
med innlevering av doktoravhandling ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet. 
 
Nytt i skjemaet er: 

• Nye vedlegg til søknaden vedrørende 
habilitetserklæringer og avtaler om fordeling av 
kreditering 

• REK – NUMMER nytt felt 
• Ephorus sjekk 
• Habilitetsvurdering og nye signaturer. Nå skal 

også hovedveileder signere på skjemaet. 
 
Det nye skjemaet finnes på fakultetets sine sider: 
 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-ved-
det-medisinsk-odontologiske-fakultet/skjemaer-og-avtaler-
forskerutdanningen 
 

PRIS TIL GUNHILD STRAND 
 

 

Vi gratulerer  
 
Professor Gunhild Strand mottok pris 
for beste oversiktsartikkel fra Tidende 
under årets landsmøte for den norske 
tannlegeforening. 
Hun fikk prisen for artikkelen "Tenner 
for hele livet", som ble publisert i hele 
Norden. 

 

FAKULTETETS PRIS FOR 
INTERNASJONALISERING I STUDIENE 
 
Prisen gikk i år til IKO og OKs samarbeid om utveksling og 
internasjonalisering i studiene. Prisen er på 100.000,- og 
skal brukes til å videreutvikle rutinene for mottak av 
utvekslingsstudenter. 
 
Gratulerer til alle! 
 
For mer informasjon  se IKOs nettsider for nyhetsoppslag. 



2  Tann-løst og fast 

SPESIALISTUTDANNINGEN 
 
TEORIKURS VED SPESIALISTUTDANNINGEN VÅREN 
2012 
Det planlegges ett teorikurs ved spesialistutdanningen for 
vårsemesteret 2012. Det er støttekurs i embryologi, 
emnekode ODO-EMBR/06. 
Timeplanen for kurset skal ligge klar ved åpning av 
Studentweb i desember. 
 
Ansatte ved Odontologisk klinikk som ønsker å søke om 
hospitantstudierett for å ta dette emnet, finner 
søknadsskjema på MOF sine nettsider: 
http://www.uib.no/utdanning/opptak/hospitanter/hospitantst
udierett-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet  
Søknadsfrist for hospitantstudierett våren 2012 er 
01.12.2011. Søknaden behandles av Det medisinsk-
odontologiske fakultet.  
Se nettsiden for mer informasjon. 
 
OPPTAK TIL SPESIALISTUTDANNINGEN MED 
OPPSTART HØSTEN 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. 
 
 

THE GUNNERUS SUSTAINABILITY AWARD 
 
Invitation to nominate candidates for The Gunnerus 
Sustainability Award  
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters 
(DKNVS) has recently announced a new international 
scientific award , The Gunnerus Sustainability Award of 1 
million NOK (190 000 USD). The award for 2012 is to be 
given to scientists whose work has been judged to have 
a distinct impact towards the sustainability of global 
biodiversity. The award may be given to one scientist, or 
shared between two or three, for closely related 
fundamental scientific contributions.  
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters 
hereby calls for nominations of candidates for the 
aforementioned award. Science academies, universities, 
university professors and research institutions are 
encouraged to submit nominations before November 1, 
2011 to:  
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters, c/o 
Secretary General Kristian Overskaug, Postuttak, N-7491 
Trondheim, Norway.  
Documentation should be no more than three pages and 
describe major scientific contributions of the nominee and 
their impact on sustainable biodiversity and resource 
utilization. Only living persons may be nominated.  
For more information and the award statutes please 
visit: http://www.dknvs.no/english/theg unnerus-
sustainability-award/  

 
 
KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
 
WORKSHOP 
 
Universitetet i Bergen og Norges forskningsråd inviterer til 
nasjonal workshop for norske forskere som ønsker å søke 
FP7 ERC Advanced Grant 

Sted: VilVite senteret i Bergen, Thormøhlens gate 51  
Starter: 08.11.2011 09:00 - 15:00  
Professor Kenneth Hugdahl, UiB vil blant annet fortelle om 
sine erfaringer med å søke ERC Advanced Grant. 
Den neste utlysningen på ERC Advanced Grant er ventet 
16. november. 
 
For påmelding og program:  
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Bergen_Pla
nlegger_du_a_soke_FP7_ERC_Advanced_Grant/1253969
275550?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk 
 
 
SENTERSEMINAR ”FOKUS PÅ FORSKNING”  
2011 TUESDAY 25.oktober kl. 11.30 – 13.00 AT THE 
MEETING ROOM in Årstadveien 17  
Dr. Georgios Karaktisos from the Faculty of Medicine, 
University of Aristotelion in Greece and Professor Minoru 
Ueda Nagoya University, Japan 
The title of the seminar is Dental Pulp stem cells and 
clinical applications. 
Fruit will be served. 
Welcome! 
 
 
ETIKK TIL FROKOST  
"Registerforskning - Forenlig med forskningsetikken?" 

  
Sted: Studentsenteret "Egget" 
Dato: 7. desember 2011  
Tid:  0800–1000 
 
Invitasjon til seminarom etikk som inkluderer gratis frokost! 
Program:  
0800 – 0830  Gratis frokost i bistroen 
0830 – 0835  Velkommen ved prorektor Berit Rokne 
0835 – 0905 "Biobanker og helseregistre som ressurs - 
noen forskningsetiske  paradokser." Førstelektor Jan 
Reinert Karlsen ved Senter for vitenskapsteori 
0905 – 0920 "Et eksempel fra medisinsk registerforskning: 
noen etiske refleksjoner." Instituttleder Vigdis Songe-
Møller, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. 
0920-0935 "Helseregistre - en rik og veletablert kilde til ny 
medisinsk kunnskap." Professor Stein Emil Vollset, Institutt 
for samfunnsmedisinske fag, UiB og Nasjonalt 
folkehelseinstitutt. 
0935 – 1000 Debatt 
Påmelding: http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2011/09/fr
okostseminar-i-forskningsetikk-registerforskning 
 
 
FORSKNINGSUNIVERSITETET OG GLOBALE 
UTFORDRINGER 

Tid: 29. november 2011, kl. 09.00 - 15.30 
Sted: Egget i Studentsenteret ved Universitetet 

Vil du være med å diskutere fremtidens globale 
utfordringer og hvordan vi skal møte disse med ny viten? I 
anledning Vitenskapsåret inviterer Universitetet i Bergen , 
i samarbeid med Kunnskapsdepartementet , til en 
nasjonal konferanse om grunnforskningens rolle i vår 
stadig mer globaliserte verden. 
Perspektivet for konferansen er: "Betydningen av fri 
grunnleggende vitenskap for å møte globale utfordringer - 
hvordan kan Norge bli et foregangsland for å skaffe gode 
vilkår for fri og grunnleggende vitenskap?" 
Konferansen åpnes av forsknings- og høyere 
utdanningsminister, Tora Aasland, og det vil ellers være 
foredrag av nasjonale og internasjonale fremragende 
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forskere, som blant andre Geoffrey Boulton og Merle 
Jacob.  
Konferansen vil presentere gode eksempler på 
grunnleggende forskning som har betydning i møte med 
ulike globale utfordringer. Samtidig vil deltakere, 
bidragsytere og et eget panel bli invitert til å drøfte hva 
universitetene bør og kan bidra med av ny kunnskap i 
utviklingen av vår felles fremtid. 
For mer informasjon, program og påmelding, gå til: 
http://www.uib.no/ledelsen/konferanse/2011/08/forsknings
universitetet-og-globale-utfordringer 
 
 

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR 
KREDITERING AV NYE PUBLIKASJONER 
 
 
Det er kommet nye veiledende retningslinjer fra 
Universitets- og høgskolerådet(UHR) 
 
UHR har i samarbeid med Forskningsinstituttenes 
fellesarena (FFA) og nasjonalt samordningsorgan for 
helsefaglig forskning (NSG) utarbeidet veiledende 
retningslinjer for kreditering av vitenskapelige 
publikasjoner til institusjoner. 
 
For å lese mer: 
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/veiledende_retningslinjer
_for_kreditering_av_vitenskapelige 
 
 

NYE PUBLIKASJONER 
 
Oral mucosal lesions in skin diseased patients attending a 
dermatologic clinic: a cross-sectional study in Sudan. 
Suliman NM, Astrom AN, Ali RW, Salman H, Johannessen 
AC. BMC Oral Health. 2011 Sep 19;11(1):24. [Epub ahead 
of print]. 
 
Male partner antenatal attendance and HIV testing in 
eastern Uganda: a randomized facility-based intervention 
trial. Byamugisha R, Astrom AN, Ndeezi G, Karamagi CA, 
Tylleskar T, Tumwine JK. J Int AIDS Soc. 2011 Sep 
13;14(1):43. [Epub ahead of print]. 
 
Applying the theory of planned behaviour to explain HIV 
testing in antenatal settings in Addis Ababa - a cohort 
study. Mirkuzie AH, Sisay MM, Moland KM, Astrøm AN. 
BMC Health Serv Res. 2011 Aug 18;11:196.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLIMT FRA NYBYGGET 
 
 

 
Vannbåren varme 
 
 

 
Veggbelegg 
 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
 
Fakultetsstyret – MOF 
16. november 
14. desember 
 

Instituttrådet - IKO 
28. oktober 
25. november 
 

Forskningsutvalget  
10. november 
 
 

 

 

Meldinger/bidrag til neste nr. kan sendes innen 
17/11 til: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 


