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DISPUTAS - Ray Mrisho Masumo 
 
Torsdag, 12. september 2013 disputerte Ray Masumo for 
PhD-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen 
“Determinants and consequences of Early Childhood 
Caries: a study of 6-36 months old children in Tanzania 
and Uganda” 
 
Veiledere:  
Professor Anne Nordrehaug Åstrøm, professor Asgeir 
Bårdsen. 
 
1. opponent: Professor Magnus Hakeberg, Gøteborgs 
Universitetet, Sverige 
2. opponent: Professor Rebecca Harris, University of 
Liverpool, Storbritannia 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Vibeke 
Barman Michelsen, Universitetet i Bergen 
Disputasen ble ledet av Professor Trond Inge Berge. 
 
Vi gratulerer og ønsker lykke til videre. 
 
 

     
 

 
 

DISPUTAS - Vibeke Ansteinsson 
 
Fredag, 20. september 2013 disputerte Vibeke 
Ansteinsson for PhD-graden ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen In vitro toxicity of filler particles and 
methacrylates used in dental composite materials 
Cytokine release and cell death” 
 
Veiledere: 
Professor Nils Roar Gjerdet, John Dahl NIOM, Jan Tore 
Samuelsen NIOM. 
 
1. opponent: Universitetslektor Anders Berglund, Umeå 
universitet, Sverige 
2. opponent: Postdoktor Camilla Husvik Ulekleiv, 
Universitetet i Oslo 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marit Midtbø, 
Universitetet i Bergen 
 
Disputasen ble ledet av professor Anne Isine Bolstad. 
Vi gratulerer og ønsker lykke til videre. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



HER ER noen av PhD-kandidatene våre   

 
 
 
Instituttet har per i dag 25 PhD kandidater som arbeider på 
ulike prosjekter. Kandidatene har alle arbeidsplass i 4.etasje. 
NY Fakultetsdirektør  
 
Astrid Bårdgard er ansatt som ny fakultetsdirektør etter Nina 
Mevold ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 
Intervju med den nye fakultetsdirektøren kan du lese her: 
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/09/ny-fakultetsdirektor 
 

 

 
 

 
CED-IADR-møtet i Firenze. 
 
Institutt for klinisk odontologi var godt representert på møtet. Det var 
forskningsrapporter både fra masterstudenter, spesialistkandidater, 
PhD-kandidater og vitenskapelige ved IKO. 
Møte var innholdsrikt og inneholdt både temaseminarer og 
forskningsrapporter - blant annet en presentasjon av to av IKOs 
avgangsstudenter – Tine Degerstrøm og Ruth Emmerhoff. Under 
åpningsseremonien ble en av rapportene fra IKO, som omhandlet nye 
måter å tilføre vekstfaktorer på, trukket spesielt fram som spennende 
innen periodontal regenerasjon. Fem kandidater fra 
forskningsgruppen "Tissue engineering" var blitt utvalgt for å delta i 
"Hatton Award Competition". Torbjørn Pedersen ble kåret til vinner 
sammen med en representant fra Finland. Disse to vil representere 
Scandinavia på neste års IADR møte i Cape Town, Sør Afrika.  
 

 
 

 
 

http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/09/ny-fakultetsdirektor


IKO dagene 9.-13. desember  
 
I uke 50, 9.-13.desember vil det bli arrangert høstens IKO dager (tidligere kalibreringsdager). 
 
Fokus denne uken blir pedagogikk og HMS 
 
9.desember – felles dag for alle ved instituttet – Trond Inge Berge – årets underviser ved fakultetet kommer – kommer du? 
 
10.desember og 12.desember – tema pedagogikk – 1/2 dager for alle som deltar i undervisningen av våre studenter – 
vitenskapelig ansatte, tannleger, tannpleiere, tannhelsesekretærer, tannteknikere etc.  
 
11.desember mulighet for seksjonsvis opplæringsdag 
 
13.desember HMS dag for alle ved instituttet  
 
 
 
Ny bedriftsfysioterapeut ved UiB – pilot undersøkelse 
i klinikken 
 
UiB har fått ny bedriftsfysioterapeut. Hun heter Bente Nilsen Hordvik og er tilknyttet 
Helse-, miljø- og sikkerhetsseksjonen ved Universitetet. 
 
Hordvik vil denne uken her gjennomføre en pilot undersøkelse i klinikken med fokus på 
muskel -og skjelettplager. I undersøkelsen vil Hordvik besøke tre seksjoner i klinikken, 
og resultatene av denne undersøkelsen og gode råd om forebygging av muskel- og 
skjelettplager vil bli presentert på HMS dagen den 13.desember.  
 
 

 

 

 
Forskningsdagene i Bergen arrangeres i perioden 18. - 29. september 
 
Program: http://www.uib.no/form/arbeidsfelt/forskningsdagene 
 
 
TILBUD OM BRANNVERNOPPLÆRING 
 
Alle ansatte på UIB skal ha brannvernopplæring.  Se her for informasjon om høstens kurs: 
 
http://www.uib.no/foransatte/37478/brannvernoppl%c3%a6ring-tilbud-om-nye-kurs 
 
 
 
Midway evaluation 
 

 
 
The research board at The Department of Clinical Dentistry announces midway evaluation for PhD candidates Sunita 
Sharma, and Agneta Hasselkvist. 
Midway evaluation is as part of the academic follow up of the candidates at the University of Bergen. The purpose of the 
evaluation is to give candidates in the organized training of researches an opportunity to present their midway status to a 
committee. The midway evaluation is approved for one (1) ects credit point in the training component for the PhD programme 
at the Faculty of Medicine and Dentistry. 
The midway evaluation will take place at Årstadveien 19 in the N meeting room in the 4th floor.  
 
Thursday the 26th of September at 08.30 
Sunita Sharma 
“Characterization of biological and molecular responses of gene transfer method via adenoviral transfection of 
mesenchymal stem cells (MSC) in bone regeneration” 
The committee: Professor Anne Isine Bolstad, IKO 
Associate Professor Harald Gjengedal, IKO 
 
Thursday the 26th of September at 10.15  
Agneta Hasselkvist  
”Dental erosion in Swedish children and adolescents: Prevalence, incidence and the role of life style factors” 
The committee: Professor Kamal Mustafa, IKO 
Associate Professor Harald Gjengedal, IKO 
 
Open for all interested parties! 
 

http://www.uib.no/form/arbeidsfelt/forskningsdagene
http://www.uib.no/foransatte/37478/brannvernoppl%c3%a6ring-tilbud-om-nye-kurs


Fagleg-pedagogisk dag 2014 
 
Kontor for etter- og vidareutdanning arrangerer Fagleg-pedagogisk dag fredag 7. februar 
2014. Fagleg-pedagogisk dag er ein open fagdag ved Universitetet i Bergen og ein sentral 
del av universitetets etterutdanningstilbod. 
 
 
Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen høst 2013/vår 2014 
 
HØST 2013   
• Tirsdag 22.10.13 - kl. 16:00-18:00  
CAVUM 
Clinical research of peri-implant diseases 

 Cristiano Tomasi 
Göteborg University  
 

• Tirsdag 26.11.13 – kl. 16:00-18:00 
CAVUM 
Titan som implantatmateriale – biologi og 
mekanikk 
Materialvalg suprakonstruksjoner  
 
 

 Nils Roar Gjerdet og Marit Øilo, 
 Universitet i Bergen 

VÅR 2014   
• Tirsdag 14.01.14 – kl. 16:00-18:00 
Røntgenologiske vurderinger 
 
• Tirsdag 25.02.14 – kl. 16:00-18:00 
Periodontal forbehandling av resttannsettet  
Behandling av peri-implantitt 
 

 Siren Skaale og Malin V Jonsson 
Universitetet i Bergen 
 
Morten Klepp og Knut N. Leknes   
Universitetet i Bergen 

• Tirsdag 25.03.14 – kl. 16:00-18:00 
Tittel???? 
 

  Frauke Müller  

• Tirsdag 06.05.14 – kl. 16:00-18:00??? 
Antibiotikabehandling ved orale infeksjoner 

 Foredragsholder blir bestemt seinere 

 
 
 
Bergen får nytt ernæringssenter  
 
Et nytt senter i Bergen skal gi barn i hele Norge en god 
skole- og barnehagehverdag gjennom rett ernæring og 
fysisk aktivitet.  
Universitetet i Bergen går inn som en aktiv samarbeidspartner 
i senteret, der Høgskolen i Bergen er vertsinstitusjon. 
Universitetet i Bergen skal i hovedsak bidra med kompetanse 
fra Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) og Det 
psykologiske fakultet (PSYFA). MOF har mellom annet 
kunnskap om sammenheng mellom kosthold og fysisk 
aktivitet for barn og ung-es helse, samt fag-kompetanse på 
ernæring og odontologi. Les mer her.  
 

New nutrition center to Bergen  
 
A new center in Bergen will provide children throughout 
Norway with a good school and kindergarten experience 
through right nutrition and physical activity. The University 
of Bergen will participate as an active partner in the center, and 
Bergen University College will be the host institution.  
The University of Bergen will mainly contribute with expertise 
from the Faculty of Medicine and Dentistry (MOF) and the 
Faculty of Psychology. MOF has among other knowledge about 
the relation between diet and physical activity for children and 
adolescents, as well as expertise in nutrition and dentistry.  
Read more here (Norw.). 
 
 

 
 
HMS-kurs: «Førstehjelp på laboratoriet» og «Strålevernkurs» 
 
Førstehjelp på laboratoriet  
Kurset omfatter innføring i livreddende førstehjelp. Videre tar 
kurset for seg håndtering av ulike skader som kan oppstå i et 
laboratorium. Tid:15. oktober, kl. 09.00-15.00. Sted: C. G. 
Sundts hus, Musé-plass 1. Påmeldingsfrist 8.okt.  
Les mer her om laboratoriekursene.  
 
3 dagers strålevernkurs, 22-24 oktober 2013  
Målgruppe:  
-Lokale strålevernkoordinatorer. For de 
strålevernkoordinatorer som ikke har 3-dagers kurs fra før er 
kurset obligatorisk.  
-Ansatte og PhD- og masterstudenter som bruker ioniserende 
strålekilder i sitt arbeid, eller skal ta ioniserende strålekilder i 
bruk.  
-Ansatte som har fulgt kurset tidligere, men ønsker 
oppfriskning.  
For ansatte og studenter som bare sporadisk bruker 
ioniserende strålekilder, henvises det til dags-kurs i strålevern 
som tilbys i 2014. 

 
First Aid in the laboratory  
The course inclueds an introduksjon to lifesaving first Aid. 
Furthermore, the course will deal with various injuries that may 
occur in a lab. Time:15. October, at. 09.00-15.00. Place: C.G. 
Sundts hus, Muséplass 1. Registration deadline: 8.October.  
Read here about the laboratory courses (Norw.).  
 
3 days’ radiation safety course, 22-24.10.13  
Target group:  
-Local radiation safety coordinators. For coordinators who do 
not have a 3-day course from before, the course is mandatory.  
-Staff, PhD and Master students using ionizing radiation 
sources in their work, or who will be using such.  
-Employees who have followed the course previously, but want 
an update.  
For staff and students who only occasionally use ionizing 
radiation sources, we refer to a day course in radiation safety 
which will be offered in 2014.  
Read more here about the radiation safety course 



Ny veileder om tannhelsetjenester for barn på vei 
 
Helsedirektoratet arbeider nå med en ny veileder for hva som er gode tannhelsetjenester til barn og unge. Et høringsutkast 
skal være ferdig sommeren 2014 og veilederen skal etter planen publiseres i 2015. Les mer her. 
 
 

 EØS-stipendprogram – nye utlysninger  
 
EØS-stipendfond  
EØS‐stipendfondet (11 programmer, økonomisk ramme på ca. 33 millioner euro) er et viktig supplement til EUs utdannings- 
og forskningsprogrammer, som kan videreutvikle eksisterende samarbeidsnettverk eller være en inngangsport til nye nettverk, 
prosjekter og program (Erasmus+, Horizon 2020, osv). Følgende 11 mottakerland har opprettet EØS‐stipendfond: Bulgaria, 
Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, og Ungarn.  
 
Nye utlysninger  
Spania, Slovenia og Romania har nylig lyst ut EØS-midlene til forberedende besøk, toveis mobilitet og institusjonelle 
samarbeidsprosjekt. Midlene kan brukes til student- og ansattmobilitet (studier, undervisning, deltakelse i seminarer, 
konferanser, osv.), utvikling av spesialiserte kurs og studieprogram, organisering av felles arrangementer og andre aktiviteter. 
Søknadsfristen: oktober (se landsidene for eksakt dato). Mer detaljert informasjon  
 
Kontaktseminar i Bucharest  
Programoperatøren i Romania arrangerer kontaktseminaret for norske og rumenske institusjoner som skal foregå 9.-12. 
oktober 2013 i Bucharest. Arrangøren dekker reise- og oppholdsutgifter for norske representanter.  
 
Neste utlysning  
Neste utlysning av EØS-midler vil bli annonsert i Tsjekkia i oktober (søknadsfrist i desember). I forbindelse med dette 
planlegger SIU en informasjonsdag sammen med den tsjekkiske programoperatøren NAEP i Bergen/Oslo i oktober. 
 
 
PÅMINNELSE – REGISTRERING AV FERIE 
 
Alle ansatte, uansett stillingsprosent og stillingskategori, må selv registrere ferie i Pagaweb. 
 
Gå inn på www.uib.no/foransatte og finn linken til Personalportalen (PAGA) under «Verktøy og snarveier» litt ned på 
siden 
 
 

 

PUBLIKASJONER VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
Liste over publikasjoner ved Institutt for klinisk odontologi finner dere her på denne nettsiden: 
http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner 
 
 
 
MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 25. september 
Onsdag 27. november 
 

Onsdag 23. oktober  
Onsdag 20. november 
Onsdag 11. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 24.oktober 
Torsdag 5.desember 
 

Fredag 13. desember 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 11. oktober 
Fredag 8. november 
Fredag 6. desember 
 

 

 

 
 
 
NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk 
odontologi:  

http://www.uib.no/odontologi  

Nettsider for ansatte ved UiB http://www.uib.no/foransatte 
Fakultetets nettsider:  http://www.uib.no/mofa  
UiBs intranett:  www.uib.no/intranett   
Fakultetsstyresaker:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-

det-medisinsk-odontologiske-fakultet   
Fakultetets strategiplan:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi   

http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/ny-veileder-om-tannhelsetjenester-for-barn-pa-vei-.aspx
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/intranett
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi


Pubmed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys   
BBB seminars:  https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-

seminars   
På Høyden nettavis:  http://nyheter.uib.no/  
HMS-portalen:  http://www.uib.no/poa/hms-portalen  
Nye doktorgrader ved UiB:  http://www.uib.no/info/dr_grad/  
Forskningsrådets nettsider:  http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033  
Akademisk kalender http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-

studentar#varingrsemesteret2014 
 

OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-
Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no 

LYDIA - innmelding behov vedr. drift, 
vedlikehold, transport, materiell, renhold 
mm 

http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx 

BRITA – brukerstøtte. 
Problemdatabasen. 
Herunder også PAGA 

https://bs.uib.no 

IT-hjelp. Hjelpeside for IT v/hvor 
studenter og ansatte kan finne 
informasjon og bidra 

https://it.uib.no/Hovedside 
 

Profilmaler. Her vil dere finne de nye 
profilmalene til UiB 

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html 
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html  
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