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    Nyhetsskriv fra Institutt for klinisk odontologi 

TRAVLE TIDER 
 
Instituttet er inne i en travel omstillingsprosess. Når ny 
felles organisasjonsstruktur for IKO og OUK er vedtatt i 
Universitetsstyret denne måned, er vi et av de største 
instituttene ved MOFA. I kjølvannet av vår egen» lokale» 
omorganisering foregår et større prosjekt som gjelder 
instituttstrukturen på hele fakultetet. Prosjektet heter 
«Framtidens fakultet « og vil innebære en reduksjon av det 
totale antall institutter ved Fakultetet. Per i dag er det 8 
institutter ved MOFA og planen er å redusere dette til 3-5 
institutter. Omorganisering av fakultetets instituttstruktur tar 
utgangspunkt i «Oxford research» rapporten»  
http://www.uib.no/info/ph/pdf/103-11- som er resultatet av 
en ekstern evaluering av fakultetsorganisasjonen med 
forslag til fremtidig organisering av MOFA. Hvor mange 
institutter vi til slutt blir er ennå et åpent spørsmål men vil 
bli annonsert seinere i vår. 
Som dere alle vet har det vært holdt allmøte i fakultetets 
regi med informasjon om «Framtidens fakultet». 
Instituttene er instruert til å sørge for at informasjon om 
prosjektet når alle ansatte. IKO avholder et allmøte tirsdag 
21. februar der dekan Nina Langeland og 
prosjektkoordinator Kim Ove Hommen vil informere om 
prosjektet og svare på spørsmål fra salen. Dette allmøtet 
vil bli fulgt opp med informasjonsmøter til ulike grupper av 
ansatte ved IKO. Vi ønsker at så mange som mulig møter 
opp til disse samlingene!! 
En viktig underliggende målsetting med 
omorganiseringsprosjektet «Framtidens fakultet» er å 
bygge en integrert strategisk ledelse mellom institutt og 
fakultetsnivå med det formål å underbygge utdannings – 
og forskningsoppgavene som  må handteres på tvers av 
og  i nært samspill mellom instituttene.   Videre er de 
ambisiøse målsettinger å bli bedre og å styrke forskning på 
tvers av instituttene, utdanningskvalitet gjennom sterkere 
organisering av utdanning, effektive administrative 
funksjoner med nærhet til forskerne, integrering av 
fakultetets fagområder og tettere integrert fakultets og 
instituttledelse. 
 
Prosjektet «Framtidens fakultet» har sin egen hjemmeside: 
\\tjalve.uib.no\home2\mihan\Settings\Desktop\Framtidens 
fakultet UiB.mht der en til enhver tid kan lese om 
progresjonen i prosjektet, stille spørsmål til ledelsen og 
komme med endringsforslag. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder, IKO 
 
 

JUBILEUM 
 
Vi gratulerer. 
 tannhelsesekretær Sabine Thal som fyller 50 år 27. 
februar. 
 
 

VI TAKKER FOR INNSATSEN 
 
Avdelingsingeniør Ove R. Andersen går av med pensjon 1. 
mars. Vi takker for innsatsen, og ønsker lykke til videre. 
 

VELKOMMEN 
 
Vi ønsker Karen L. Valsø  velkommen som 
seniorkonsulent og leder av studieseksjonen. Hun 
vikarierer for Gry Ane Vikanes Lavik som har permisjon. 
 
 

PRESTISJEFULL FORSKNINGSPRIS FRA IADR 
TIL ANNE NORDREHAUG ÅSTØM 
 

 

Anne Nordrehaug Åstrøm har mottatt 
«The  2012 IADR Distinguished 
Scientis Award for Behavioral, 
Epidemiologic and Health Services 
research”. 
 
Prisen skal deles ut på 
åpningsseremonien for "90th general 
Session & Exhibition of the IADR, 
Iguacu falls, Brazil i juni 2012. 

Åstrøm vil selv reise til Brasil og motta prisen i juni. 
 
 

FRAMTIDENS FAKULTET 
 
 
 
ALLMØTE   
 
Til alle ansatte!  
Det inviteres med dette til Allmøte angående 
omorganiseringsprosjektet Framtidens Fakultet.  
En representant for fakultetsledelsen samt 
prosjektkoordinator Kim Ove Hommen vil presentere 
prosjektet og svare på spørsmål.  
 
Tid og sted 
Tirsdag 21. februar kl. 11:15-12:00 
Kantinen  - Årstadveien 17  
 
For utfyllende informasjon, se prosjektets nettsider 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/framtidens-fakultet  
 
Velkommen!  
 
 

INVITASJON TIL ÅRETS SUMARFEST – 
FREDAG 1/6-2012 
 
I år tek vi turen på ”bølja blå”. 
Avreise frå Bryggen kl.16.00 med retur til byen kl.23.00 
- Servering av koldtbord 
- Musikk / dans / underhaldning 
Med tanke på sikkerheita til sjøs ber vi om bindandes 
påmelding til underteikna 
 
PÅMELDING TIL ANDREAS.NESJE@OK.UIB.NO  
INNAN 30/3. 

 



2  Tann-løst og fast 

PRESENTASJON AV PROSJEKTOPPGAVER 
 
Onsdag 21. mars kl 0815-1115 i aud I skal kull 5 
presentere prosjektoppgavene sine. 

Kull 4 skal være tilhører.  Ansatte er hjertelig velkommen. 

 

FLYTTEPROSSESSEN     

 
Det er nedsatt en flytte komite med Grethe Holst som 
leder. Gruppen har begynt å arbeide og vil komme med 
informasjon etterhvert, både i mailer og gjennom Tannløst 
og fast. 
 
 

BRITA OG ISSUETRACKER 
 
Har du spørsmål eller problemer når det gjelder IKT 
(telefon og data) kontakt BRITA på telefon 84700 eller 
send en behovsmelding på Issue-trckaer: 
https://bs.uib.no/ 
 
 

OMSORGSTEKNOLOGIKONFERANSEN I 
BERGEN 2012 
 
I samarbeid med sentrale aktører setter Høgskolen i 
Bergen (HiB) fokus på innovasjon i helsetjenesten ved 
hjelp av teknologi, og inviterer til 
Omsorgsteknologikonferansen i Bergen 2012. 
 
Tid og sted: Hotell Grand Terminus i Bergen, 22. mai 2012 
kl. 09.30-16.00. 
 
For nærmere informasjon om program, målgruppe og 
påmelding, se 
http://www.hib.no/aktuelt/konferanse/2012/omsorgsteknolo
gi.asp 
 
 

OPPSUMMERING FRA STERILGRUPPENE 
 
Arbeidet i sterilgruppene er godt i gang. Prosedyrer, 
retningslinjer og dokumentasjonsoversikter tar form, og i 
løpet av mars vil det forhåpentligvis foreligge mer konkret 
informasjon hvordan spørsmålet om bemanning på 
sterilsentralene skal løses. Det er planlagt obligatorisk 
teoretisk undervisning 1.mars med Margrete Drønen, leder 
på sterilsentralen på Haukeland. Praktisk demonstrasjon / 
undervisning kommer etter hvert. Sterilgruppene venter nå 
på at strømmen skal kobles til i NOB slik at en kan få 
prøvd vaskemaskiner og autoklaver. Det trengst for å 
kunne gi en oversikt over hvor ofte de ulike maskinene må 
kjøres for å få unna dagens skitne instrumenter. En må 
tilstrebe at alt skittent utstyr blir vasket samme dag, og ikke 
ligger skittent over natten! 
Vi venter også på tilbakemelding på hvor mange 
instrumenter og hvor store kassetter hver seksjon skal ha 
som basiskassetter, og hva som skal være i 
tilleggskassettene.  
Vårt mål er at det skal være god kvalitet på de tjenester 
som utføres på sterilsentralene og at ansvarliggjøring av 
hver enkelt ansatt og god dokumentasjon vil være en viktig 
oppgave i så måte. 
 
Mildrid Beate Vevelstad 
Prosjektleder for sterilgruppene 
 

VERNEOMBUD 
 
Verneombudene som ble valgt på Odontologisk 
universitetsklinikk og Institutt for klinisk odontologi vil 
fortsatt fungere i tiden fremover. 
 
Verneombudene er som følger: 
 
Grethe Holst 
Nina Indrebø 
June-Vibecke K Indrevik 
Gry Ane Vikanes Lavik (permisjon) 
 
Dersom du har en sak som du ønsker å snakke med 
verneombudene om er det bare til å ta kontakt med en av 
oss. 
 
 

NYE PUBLIKASJONER 
 
Artikler: 
 
Bolstad AI, Le Hellard S, Kristjansdottir G, Vasaitis L, 
Kvarnström M, Sjöwall C, Johnsen SJ, Eriksson P, Omdal 
R, Brun JG, Wahren-Herlenius M, Theander E, Syvänen 
AC, Rönnblom L, Nordmark G, Jonsson R. Association 
between genetic variants in the tumour necrosis 
factor/lymphotoxin α/lymphotoxin β locus and primary 
Sjogren's syndrome in Scandinavian samples. Ann Rheum 
Dis. 2012 Jan 30. [Epub ahead of print] 
 
* Reksten TR, Brokstad KA, Jonsson R, Brun JG, Jonsson 
MV. Implications of long-term medication with oral steroids 
and antimalarial drugs in primary Sjögren's syndrome. 
International Immunopharmacology 2011;11(12):2125-9. 
 
* Theander E, Jonsson MV, Baecklund E. Risk för 
utveckling av malignt lymfom hos pasienter med primärt 
Sjögrens syndrom. BestPractice Onkologi / Reumatologi 
December 2011:22-7. 
 
Berg E, Gjengedal H, Berge ME, Trovik TA. Denture 
Wearer’s Perception of ambient Care. Part 1. Validation of 
a preliminary Scale. Acta Odontol Scand. 2012 [Epub. 
ahead ofprint] 
 
Berg E, Gjengedal H, Berge ME, Bøe OE, Trovik TA. 
Denture Wearer’s Perception of ambient Care. Part 2. 
Analyses of Data. Acta Odontol Scand. 2012 [Epub. ahead 
of print] 
 
Zouhir E. Allouni, Paul J. Høl, Miguel A. Cauqui, Nils R. 
Gjerdet, Mihaela R. Cimpan. "Role of physicochemical 
characteristics in the uptake of TiO2 nanoparticles by 
fibroblasts" 
 http://dx.doi.org/10.1016/j.tiv.2012.01.019 
 
Bokkapittler: 
* Jonsson R, Skarstein K, Jonsson MV. Histopathology 
and glandular biopsies in Sjögren?s syndrome. In: Fox RI 
and Fox C, editors. Sjögren's syndrome: Pathogenesis and 
therapy. New York, Dordrecht, Heidelberg, London: 
Springer; 2011. ISBN: 978-1-60327-956-7, pp 73-82. 
 
* Jonsson MV, Delaleu N, Marthinussen MC, Jonsson R. 
Oral and dental manifestations of Sjögren?s syndrome ? 
Current approaches to diagnostics and therapy. In: Fox RI 
and Fox C, editors. Sjögren's syndrome: Pathogenesis and 
therapy. New York, Dordrecht, Heidelberg, London: 
Springer; 2011. ISBN: 978-1-60327-956-7, pp 221-42. 
 
* Geitung JT, Jonsson MV. Imaging technology in 
Sjögren?s syndrome ? Non-invasive evaluation of the 
salivary glands. In: Fox RI and Fox C, editors. Sjögren's 
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syndrome: Pathogenesis and therapy. New York, 
Dordrecht, Heidelberg, London: Springer; 2011. ISBN: 
978-1-60327-956-7, pp 83-9. 
 
Johansson A-K, Norring C, Unell L, Johansson A. Eating 
disorders and oral health: a matched case–control study. 
2012 Eur J Oral Sci Eur J Oral Sci 2012; 120: 1–8  
 
Bok kapitler: 
Berg E, Nesse H. Missing teeth. In: Thorén MM, Gunne J, 
editors. Textbook of removable prosthodontics. The 
Scandinavian approach. Copenhagen: Munksgaard 
Danmark; 2012. Pp 19-31. 
 
Berg E. Examination and diagnostics. In: Thorén MM, 
Gunne J, editors. Textbook of removable prosthodontics. 
The Scandinavian approach. Copenhagen: Munksgaard 
Danmark; 2012. Pp 101-109. 
 
Berg E. Retention of complete dentures. In: Thorén MM, 
Gunne J, editors. Textbook of removable prosthodontics. 
The Scandinavian approach. Copenhagen: Munksgaard 
Danmark; 2012. Pp 133-138. 
 
Berg E, Thorén MM. Removable complete denture 
prosthesis – clinical procedures. In: Thorén MM, Gunne J, 
editors. Textbook of removable prosthodontics. The 
Scandinavian approach. Copenhagen: Munksgaard 
Danmark; 2012. Pp 139-168. 
 
Berg E, Gunne J. Removable partial dental prosthesis – 
clinical procedures. In: Thorén MM, Gunne J, editors. 
Textbook of removable prosthodontics. The Scandinavian 
approach. Copenhagen: Munksgaard Danmark; 2012. Pp 
169-216. 
 
Berg E. Relining and rebasing. In: Thorén MM, Gunne J, 
editors. Textbook of removable prosthodontics. The 
Scandinavian approach. Copenhagen: Munksgaard 
Danmark; 2012. Pp 219-223.  
 
 

KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
HVA ER 
KVALITET I UTDANNING?  
Universitetet i Bergen inviterer til nasjonal 
studiekvalitetskonferanse med utdanningskvalitet som 
tema.  
Noen spørsmål vi ønsker å 
belyse er: 
• Hva kjennetegner god 
utdanning? 
• Hvordan tilrettelegge for 
kvalitet? 
• Kan utdanningskvalitet 
måles? 
• Har lærere/forskere, 
studenter, myndigheter og 
andre samfunnsaktører ulike 
oppfatninger av hva kvalitet i 
utdanning er?   

Alle som er opptatt av utdanningskvalitet oppfordres til å 
sette av: Mandag 14. mai 2012 
Invitasjon, program og påmelding blir sendt ut medio mars. 
Kontakt oss gjerne på epost: 
 
ETIKK TIL FROKOST  
 
"Juks – Hvordan forskere 
svindler – og hvorfor det 
ikke er så farlig” 

 
Sted: Studentsenteret "Egget" 
Dato: 14.mars 2012  

Tid: 0800–1000 
Invitasjon til seminar om etikk som inkluderer gratis 
frokost! 
Erik Tunstad kommer til vårens første frokostsemina r 
for å  
holde et foredrag med utgangspunkt i sin egen bok 
Juks. 
Program og 
påmelding: http://www.uib.no/ledelsen/seminar/2012/01/fro
kostseminar 
 
 
 
DATAANALYSE I STATA: 
EN INTRODUKSJON   
 
Forelesere:  Dag Arne Christensen (Uni Rokkansenteret) 
og Tor Midtbø (UiB) 
Sted:  UiB (U-phil, Professor Keysers gt. 1) 
Tidspunkt:  19.-20. april, 2012 
Forkunnskaper: Noe erfaring med databehandling er en 
fordel 
Kursavgift:  5500 NOK 
Kursopplegg:  Forelesninger kombinert med praktiske 
øvelser. Datasett vil bli gjort tilgjengelig. Medbrakte data 
kan også benyttes. Det serveres enkel lunsj begge dager 
Timeplan dag 1, klokken 10.00-15.30: 
- Bli kjent med Stata 
- Databehandling 
- Beskrivende analyse 
Timeplan dag 2, klokken 09.30-15.00: 
- Bivariat analyse 
- Regresjonsanalyse 
- Logistisk regresjon 
- Kort om ulike datastrukturer 
Anbefalt litteratur: Alan C. Acock (2010): A Gentle 
Introduction to Stata (3rd. Edition), 
Statapress. For mer informasjon om Stata samt annen 
relevant litteratur, se www.stata.com 
Spørsmål om kurset kan rettes til Dag Arne Christensen 
(dag.christensen@uni.no) eller Tor 
Midtbø (tor.midtbo@isp.uib.no). 
For påmelding: jeanette.nilsen@uni.no 
 
SEMINAR I BEHANDLING MED DENTALE 
IMPLANTATER 
Tirsdag 21. februar 2011 kl. 16:00-18:00 
Aud 1, Årstadvn. 17 
“Factors of importance to achive AND maintain 
osseointegration” 
Foredragsholder: 
Professor Ann Wennerberg, Department of Prosthetic 
Dentistry, University of Malmö, Sweden 
 
 

SØKNADSFRISTER 
 
SMÅFORSK 2012  -  
Søknadsfrist 24.februar  
Søknad sendes til: june-vibecke.indrevik@iko.uib.no  
Hva er småforsk? 
Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små 
driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål 
som reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ 
assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål at 
tildelingen av midlene skal støtte opp om institusjonens 
egne prioriteringer. 
Følgende kriterier gjelder for ordningen: 
- En forutsetning er at midlene går til gode 

enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke har store 
driftsmidler allerede. 

- Størrelsen på de enkelte bevilgningene er satt til 
15.000 - 150.000 kr. hvorav inntil 70% kan dekkes via 
fakultetsavsetningen og 30% dekkes av instituttet  
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- Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor 
budsjettåret, midlene er ikke  overførbare til neste år. 

- Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast 
vitenskapelig stilling 

Innhold i søknaden 
Søknaden bør være på maksimalt 2-3 sider, med planlagt 
dato for reise, seminar eller prosjekt, og også med et 
kostnadsoverslag. Det skal legges ved en forkortet, 
maksimalt 2-siders CV med fokus på aktivitet siste 5 år. 
 
 

MØTEDATOER FRAMOVER 
 
Fakultetsstyret - MOF 
Onsdag 22. februar 2012 
Onsdag 11. april 2012 
Onsdag 9. mai 2012 
Onsdag 13. juni 2012 
 

Instituttråd et - IKO 
Onsdag 22. februar 2012 
 

Forskningsutvalget – 
MOF 
 
 

Forskningsutvalget – IKO 
Torsdag 8.mars 
Torsdag 19.april 
Torsdag 31.mai 
 

Studieutvalget - MOF 
 
 

Programutvalget - IKO 
16. mars 2012 
4.mai. 2012 
15.juni 2012 

  
  

NYE BILDER FRA NYBYGGET 
 

 
Når fasaden mot vest er dekket av rim blir det ingen utsikt. 

 
Klinisk unit på plass. 

 

 
PC-skjermer propedeutisk lab. 

 

 
Vrimleareal ved inngangsparti. 

 
Foto: R. Haakonsen 

 

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


