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PERSONVERN ved bruk av Zoom

• Denne juleavslutningen blir gjort med Zoom, og alle spørsmål eller 
kommenterer fra deltagere kan bli en del av opptaket. De som ikke 
ønsker dette, bør slå av sin video – selv om det er veldig hyggelig å se 
så mange som mulig av dere og ikke bare svarte skjermer. Dere kan 
bruke chat-funksjonen i stedet om dere ønsker å meddele noe eller 
stille spørsmål. Chatten blir ikke lagret.

• Opptaket kan blir lagret inntil videre.

• Hjemmelsgrunnlag: Personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e, jf. 
Universitets og høyskoleloven § 1-3.



Program

• Utdeling av fakultetets arbeidsmiljøpris for 2020
• Utdeling av fakultetets undervisningspris for 2020
• Utdeling av fakultetets forskningspris for 2020

• Dekanatet takker for seg



Fakultetets arbeidsmiljøpris for 2020  (kr 5000 + diplom)

• Statutter:
• Begrunnelse for årets pris
• Tildeles i år til 

– Leder av fakultetets smittevernutvalg 
– Morten Enersen 





Fakultetets undersvisinngspris for 2020. (kr 5000 + diplom)

• Statutter:
• Begrunnelse for årets pris
• De nominerte:
• Tildeles i år til 

– Førsteamanuensis Heming Olsen-Bergem





Fakultetets forskningspris for 2020. (Kr 5000 + diplom)

• Statutter:
• Begrunnelse for årets pris
• Tildeles i år til 

– Professor Ståle Petter Lyngstadaas





Dekanatet takker for seg

• Prodekan Amer Sehic
• Visedekan for studier – klinikk Alix Young Vik
• Visedekan for forskning – Linda Hildegard Bergersen
• Visedekan for spesialistutdanningen – Erik Saxegaard



Fakultetsadministrasjonens ledelse
• Fakultetsdirektørstillingen 

– Konstituert fakultetsdirektør Britt Amundsen Hoel fratrer 31.12.20
– Går tilbake som assisterende eiendomsdirektør i EA.

• Assisterende fakultetsdirektør
– Leif E. Jensen



Instituttledere
• Instituttleder Institutt for klinisk odontologi 

– Instituttleder Jan Eirik Ellingsen fratrer 31.12.20 etter 8 år
– Til nytt dekanat som visedekan for spesialistutdanning

• Instituttleder Institutt for oral biologi
– Instituttleder Hans-Christian Åsheim fratrer 31.01.21 etter 6 år
– Til jobb som dekan på Høyskolen Kristiania



Andre fratredelser ved Det odontologiske  fakultet
• Professor og nestleder ved IOB Lars Peter Sand
• Professor Hans R. Preus, Avd. for periodonti
• Studieleder Hege Glomsaker Gjessing Fak.adm – til UiO, LOS,  Seksjon for opptak
• Førsteamanuensis Frode Staxrud, FHS
• Universitetslektor Berit Elisabeth Skei, Avd. for tannpleievitenskap
• Universitetslektor Nina Pettersen Skoglund, Avd. for tannpleievitenskap
• Seniorkonsulent Beatriz Novellon Escobedo, Fakultetsadministrasjonen 
• Tusen takk for innsatsen – jeg ønsker dere lykke til videre





Nytt dekanat fra 01.01.21

Jeg ønsker 
dere lykke 
til. Ta godt 
vare på de 
ansatte og 
studentene

Det er den
viktigste 
ressursen 
dere har.



Takk for innsatsen fra dere alle
og takk for meg og mitt dekanat

Jeg ønsker både studenter og ansatte en 
riktig god og fredfull jul –

fri for corona


