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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TIL ALLE 
 
Vi nærmer oss avslutningen av 2011, og dermed går en 
fire års instituttlederperiode mot slutten. Dette har vært en 
periode preget av fokus på økonomi og arbeid med å øke 
instituttbudsjettet slik at vi kan ha sterke fagmiljø. Dette 
trengs når vi ser på undervisningsregnskapet som blir 
redegjort for i fakultetsstyrets desember møte. Når vi snart 
skriver 2012 er instituttet i en situasjon med god økonomi. 
Det er viktig i en slik situasjon å bruke dette økonomiske 
handlingsrommet til å styrke den vitenskapelige staben, 
men samtidig kunne dokumentere bruken av midlene 
overfor bevilgende myndigheter. I 2012 blir vi også et 
større institutt ettersom odontologisk klinikk skal bli en del 
av instituttet. Vi ønsker klinikken velkommen tilbake til 
fakultetet. En god integrering av klinikken i ny 
organisasjonsstruktur og innflytting i nytt odontologibygg 
blir spennende oppgaver i 2012. 
Til sist vil jeg få takke alle for den støtten som jeg har møtt 
i min fireårsperiode som instituttleder. Dette gjelder både 
store og små spørsmål, samt kaffen som administrasjonen 
har hatt klar når jeg har kommet på arbeid kl. 7.15. 
 
God jul til alle! 
Inge 
 

 
 
 

NY INSTITUTTLEDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi ønsker Anne Nordrehaug 
Åstrøm  velkommen og lykke 
til i arbeidet som som ny 
instituttleder. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Vi takker Inge Fristad  for 
mange års innsats som 
instituttleder. 

 
 

NY ADMINISTRASJONSSJEF 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vi ønsker Tone Friis 
Hordvik  velkommen tilbake 
som administrasjonssjef og 
lykke til med jobben videre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vi takker Kathryn 
Bousma n for innsatsen 
som administrasjonssjef i 
2011. 

 

 
 

 
DISPUTAS – TORGILS LÆGREID 
 
 
 
Torsdag 1. desember 2011 
disputerte Torgils 
Lægreid  for PhD-graden 
ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen: 
“On extensive dental 
posterior composite 
restorations – A clinical, 
laboratory and 
questionnaire study” 

 
 
Veiledere:  
Førsteamanuensis Ann-Katrin Johansson hovedveileder, 
medveiledere professor Nils Roar Gjerdet og professor 
emeritus Kristina A Fyrberg 
 
Avhandlingens tittel: 1. opponent: Professor II Jon E Dahl, 
Universitetet i Oslo 
2. opponent: Førsteamanuensis Thomas Jacobsen,  
    Gøteborgs Universitet  
3. medlem av komiteen Førsteamanuensis Marit Slåttelid 
    Skeie, Universitetet i Bergen 
Custos: professor Anne Isine Bolstad 
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Komiteen i auditoriet (Foto: R.D. Haakonsen) 
 
 

 
Kandidaten sammen med komiteen og custos (Foto: R.D. 
Haakonsen) 
 
 
INFORMASJON VEDRØRENDE INNLEVERING AV 
AVHANDLINGER 
 
Det har høsten 2011 skjedd en rekke endringer i 
forbindelse med innlevering av avhandlinger.  Disse 
endringene er det blitt informert om også på e-post. 
 
• Nytt innleveringsskjema; viktigste endringer Ephours 

sjekk av sammendraget til avhandlingen, veileder 
skal også signere, og et eget punkt for REK 
godkjenning 
Se lenke: 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-
ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet/skjemaer-
og-avtaler-forskerutdanningen 

• Minimumstiden mellom innlevering og disputas, 
minimum 8 uker 

• Nye veiledende retningslinjer for avhandlingens 
sammendrag (finnes både på norsk og engelsk) 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning-
ved-det-medisinsk-odontologiske-
fakultet/informasjon-reglement-og-
retningslinjer/reglement-og-retningslinjer 
 
http://www.uib.no/mofa/en/research/doctoral-
education-at-the-faculty-of-medicine-and-
dentistry/information-regulations-and-
guidelines/regulations-and-guidelines 
 

• Elektronisk innlevering av avhandlinger – mulighet for 
å levere inn avhandlingen elektronisk  

 
Har du spørsmål send en e-post til: june-
vibecke.indrevik@iko.uib.no 
 

UTVEKSLING PARIS 
 
Dekan Gerard Levy fra Decartes Universitet i Paris har 
vært på besøk i anledning en mulig ny utvekslingsavtale 
for tannlegestudentene. Dekanen fikk snakke med 
instituttleder, programutvalgsleder, internasjonale 
koordinatorer og studentrepresentanter med mer. Han fikk 
også omvisning  på studentklinikken og i nybygget.  
 
I tillegg til utveksling for studentene, tenker vi også å prøve 
å få til en fast lærerutveksling hvor kliniske lærere kan få 
jobbe noen uker i Paris mot at vi får tilsvarende 
lærerkrefter hit i samme periode. Dette håper vi kan bli en 
attraktiv ordning. For både studenter og lærere vil krav til 
språk være engelsk eller fransk. Man trenger altså ikke å 
beherske fransk for å delta i programmet. 
 

 
 
Bildet fra omvisning i NOB og er av Gerard Levy og Gry 
Ane Vikanes Lavik. Det er tatt av Rune Haakonsen.  
 

 
 

NAVN PÅ AUDITORIER OG GRUPPEROM I 
NYBYGGET 
 
Inge Fristad har vunnet konkurransen om navn på 
Auditoriene i NOB. 
 
Auditoriene heter nå: 
 Auditoriet, amfi          

Auditoriet stort, delt   
Auditoriet. stort, delt  
Auditoriet 0. etasje     
Auditoriet 1. etasje     
Propedeuten  -   
ferdighetssenteret 
Opplæring pc-stue     
 

Cavum 
Kronekammeret – 1. molar 
Kronekammeret – 2. molar 
Sentralen 
Lateralen 
Novise 1 og Novise 2 
 
Pulpakammeret 
 

 
Grupperommene heter: 
 Eneren 

Toeren 
Treeren 
Fireren 
Femeren 
Sekseren 
Syveren 
Åtteren 

 
------------------------ 
 
Det kom inn flere forslag til navn på auditoriene med disse 
ble vurdert som de mest fagnære. Takk til de som bidro! 
Juryen gratulerer Inge Fristad med stor kreativitet og 
overføringsevne. 
Premien blir utdelt på Julelunsjen IKO 20.12.11 
Nå blir det spennende med navnet på nybygget! 
Konkurransen avgjøres i disse dager.... 
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SØKNADSFRISTER 
 
 
BERGENS MEDISINSKE FORSKNINGSSTIFTELSE 
 
"Styret i Bergens medisinske forskningsstiftelse vedtok  
tidligere denne måneden å lyse ut ny søknadsrunde i 
stiftelsens rekrutteringsprogram, den fjerde 
søknadsrunden i rekken. 
 
De tre første søknadsrundene i dette programmet har ledet 
til tildelinger fra stiftelsen til medisinsk forskning  ved MOF 
på til sammen 46,5 millioner kroner. 
 
Utlysningen for 2012 er nå publisert på stiftelsens nettsted 
med frist 1. februar 2012.  Vi ber med dette om fakultetets 
medvirkning til å gjøre utlysningen kjent på fakultetets og 
instituttenes nettsteder og ved oppslag ." 
 
 
KONG OLAV Vs KREFTFORSKNINGSFONDS PRIS 
2012 
 
Kong Olav Vs kreftforskningsfond ble opprettet 29. april 
1992 til minne om Kong Olav V. Fondet deler ut en pris til 
en kreftforsker – eller gruppe av kreftforskere – som har 
bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet 
og omfang. Prisen går til det ypperste av det ypperste 
innen hele spekteret av norsk kreftforskning.  
Prisvinneren mottar et beløp på 1.000.000 kroner og 
utmerkelsen har høy prestisje i det norske 
forskningsmiljøet.  
Vinneren kåres på bakgrunn av følgende kriterier:  

− Kandidaten må ha en klar kreftrelevans i de sentrale 
deler av sin vitenskapelige produksjon  

− Sentrale deler av forskningsinnsatsen må være utført 
ved en norsk forskningsinstitusjon  

− Kandidaten må ha oppnådd internasjonal 
anerkjennelse for sin forskning  

− Kandidaten må over tid ha bidratt til å styrke og 
bygge opp norske forskningsmiljøer gjennom sitt 
vitenskapelige engasjement  

− Kandidaten må ha drevet nybrottsarbeid innen sitt 
fagfelt  

− Kandidaten må ha formidlet forskningsresultatene til 
allmennheten  

Kreftforeningen inviterer nå til nominasjon av kandidater til 
å motta prisen for 2012.  
Nominasjoner må inneholde en begrunnelse i henhold til 
kriteriene gitt ovenfor, samt kandidatens CV og 
publikasjonsliste i en samlet pdf-fil.  
Nominasjoner sendes elektronisk til rådgiver Nina 
Ånensen.  
Frist for nominasjon er 23. januar 2012 .  
For ytterligere informasjon: 
http://www.kretforeningen.no/forskning/kreftforskningspris 
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
Foreløpig invitasjon til  
NASJONAL KONFERANSE OM KVALIFISERING FOR 
TVERRPROFESJONELT SAMARBEID I HELSE- OG 
SOSIALSEKTOREN 
 
12. april 2012: Nasjonal dagskonferanse, med nordiske og 
internasjonale innspill, kombinert med 
13. april 2012: Nordisk nettverkskonferanse om 
tverrprofesjonelt samarbeid og samarbeidslæring 
(NIPNET) 
Høgskolen i Oslo og Akershus har ansvar for CAB-
prosjektet – et nasjonalt aksjonsorientert nettverksprosjekt 

rettet mot kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i 
helse- og sosialsektoren – og som inkluderer åtte ulike 
utdanningsinstitusjoner, se www.cabnettet.no . Prosjektet 
gjennomføres med støtte fra Norgesuniversitetet. 
Invitasjon til konferanse 
Prosjektgruppen inviterer med dette til en dagskonferanse 
om tverrprofesjonell samarbeidslæring, som en 
oppsummering av prosjektets arbeid gjennom tre-fire år. 
Dagskonferansen blir kombinert med en konferanse i det 
nordiske nettverket, NIPNET, Nordic Network on 
Interprofessional Education and Research – 
www.nipnet.org. 
Om CAB-prosjektet 
Prosjektet har sin bakgrunn i de rammeplanføringene som 
siden 1995 har vært rettet mot den felles referanserammen 
for arbeid i helse- og sosialsektoren med tanke på et felles 
grunnlag for samarbeid mellom yrkesgruppene i sektoren. 
Prosjektet har som mål  
• å undersøke hvordan slik samarbeidskompetanse blir 

fokusert i utdanningene pr. i dag,  
• å initiere, prøve ut studieopplegg/-modeller som 

kunne styrke slik kvalifisering og  
• å evaluere dette.  
Prosjektet har blitt aktualisert gjennom 
Samhandlingsreformen (2009) og den nye 
stortingsmeldingen om velferdsutdanningene (2012). 
Prosjektet avsluttes 1. juli 2012.  
 
Konferansen – fokus og påmelding 
Konferansen anses som et ledd i prosjektets arbeid, for å 
sette spørsmålet om kvalifisering for tverrprofesjonell 
samarbeidslæring på dagsorden og å formidle de 
resultater prosjektet så langt har oppnådd.   
  
Konferansedagene, 12-13 april 2012, er åpne for alle, 
både norske og nordiske deltakere begge dagene, og du 
kan melde deg på den ene dagen, eller begge. Det 
planlegges også et arrangement torsdagskvelden, 
forhåpentligvis i Oslo Rådhus.  
 
Du kan melde din interesse allerede nå ved å sende navn 
og e-postadresse til pus@hioa.no. Vi sender deg da 
programmet straks det er klart, medio januar. 
 
FORSKNINGS- OG INNOVASJONSPOLITISK 
KONFERANSE 
 
Norges forskningsråd inviterer til konferanse 25. og 26. 
januar 2012. Konferansen er to-delt: Første del omhandler 
måling av resultater og effekter av forskning og 
innovasjon. Andre del av konferansen setter fokus på 
rammebetingelsenes betydning for økt verdiskaping 
gjennom innovasjon, innovasjonsprosesser i foretakene og 
den norske innovasjonspolitikken. 
 
Dr. Julia Lane fra Star Metrics programmet og National 
Science Foundation, USA, innleder konferansen med sine 
erfaringer med å måle resultater og effekter av forskning 
og innovasjon. I den andre delen av konferansen blir det 
anledning til å møte forskere som drøfter sine siste 
resultater om innovasjonspolitikk, entreprenørskap og 
innovasjonsprosesser. 
 
Tid:  Onsdag 25. januar kl. 8:30 – 17:30 og torsdag 26. 
januar kl. 9:00 – 14:00 
Sted:  Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, 
Rosenkrantzgate 7, Oslo 
Påmelding:  Påmeldingsfrist 12. januar 2012 
 
Konferansen er et samarbeid mellom flere 
forskningsprogrammer i Forskningsrådet som alle bidrar til 
kunnskapsutvikling for forsknings- og innovasjonspolitikk; 
FORFI, VEKSTFORSK, MER, VRI og DEMOSREG. 
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NYE PUBLIKASJONER 
 
 
Fava RA, Kennedy SM, Wood SG, Bolstad AI, Bienkowska 
J, Papandile A, Mavragani CP, Gatumu M, Skarstein K, 
Kelly JA, Browning JL. Lymphotoxin-beta Receptor 
blockade reduces CXCL13 in Lacrimal Glands and 
improves Corneal integrity in the NOD Model of Sjögren's 
Syndrome. Arthritis Res Ther. 2011 Nov 1;13(6):R182. 
[Epub ahead of print] 
 
Haldorsen K, Bjelland I, Bolstad AI, Jonsson R, Brun JG. A 
five-year prospective study of fatigue in primary Sjögren's 
syndrome. Arthritis Res Ther. 2011 Oct 13;13(5):R167. 
[Epub ahead of print] 
 
Anaya JM, Kim-Howard X, Prahalad S, Cherñavsky A, 
Cañas C, Rojas-Villarraga A, Bohnsack J, Jonsson R, 
Bolstad AI, Brun JG, Cobb B, Moser KL, James JA, Harley 
JB, Nath SK. Evaluation of genetic association between an 
ITGAM non-synonymous SNP (rs1143679) and multiple 
autoimmune diseases. Autoimmun Rev. 2011 Aug 5. 
[Epub ahead of print] 

Fava RA, Browning JL, Gatumu M, Skarstein K, Bolstad 
AI. LTBR-pathway in Sjogren's syndrome: CXCL13 levels 
and B-cell-enriched ectopic lymphoid aggregates in NOD 
mouse lacrimal glands are dependent on LTBR. Adv Exp 
Med Biol. 2011;691:383-90.  

Socio-behavioural predictors of young adults’ self-reported 
oral 
health: 15 years of follow-up in the The Norwegian 
Longitudinal Health Behaviour study 
Astrøm AN, Wold B. Socio-behavioural predictors of young 
adults’ selfreported 
oral health: 15 years of follow-up in the The Norwegian 
Longitudinal 
Health Behaviour study. Community Dent Oral Epidemiol 
2011. _ 2011 John 
Wiley & Sons A⁄ S 
 
Johansson AK, Johansson A, Unell L, Ekbäck G, Ordell S, 
Carlsson GE.  Self-reported dry mouth in Swedish 
population samples aged 50, 65 and 75 years. 
Gerodontology. 2011 Nov 2 
 
Unell L, Johansson A, Ekbäck G, Ordell S, Carlsson GE. 
Prevalence of troublesome symptoms related to 
temporomandibular disorders and awareness of bruxism in 
65- and 75-year-old subjects. Gerodontology. 2011 Sep 1 
[Epub ahead of print] 
 
Johansson A, Omar R, Carlsson GE. Bruxism and 
prosthetic treatment: a critical review. J Prosthodont Res. 
2011 Jul;55(3):127-36.  
 
 
Lærebøker 
 
Johansson A, Carlsson GE. The Role of Toothwear in 
Occlusion. In: Young WG, Khan F (Eds). The ABC of the 
Worn Dentition, Wiley-Blackwell, 2011.  
 
Omar R, Johansson AK. Rehabilitation of the worn 
dentition. In: Young WG, Khan F (Eds). The ABC of the 
Worn Dentition, Wiley-Blackwell, 2011. 
 
 

 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
Programutvalget: 
 
1.-2. februar  
16. mars 
4.mai. 
15.juni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Meldinger/bidrag til neste nr. kan sendes innen  
17/1 - 2012 til: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 


