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Kjære kollega 
 
Vel møtt til nytt semester!  
Årsregnskapet for 2016 leveres i disse dager fakultetet og viser at vi har et 
overskudd på grunnbevilgningen. Sammen med en utøket bevilgning fra 
Fakultetet for 2017 grunnet pris og lønnskompensasjon, har instituttet foretatt en 
rebudsjettering for 2017 for å synliggjøre at overskuddet vil brukes til forskning 
og service /vedlikehold i løpet av 2017. Budsjettet for spesialistutdannelsen er 
noe strammere for 2017 grunnet redusert opptak av nye kandidater. Dette vil 
igjen få følger for bevilgningen fra helsedirektoratet og for inntekter fra 
pasientbehandling. 
Nytt år betyr nye medarbeidersamtaler. Alle ansatte ved IKO skal tilbys 
medarbeidersamtaler en gang årlig. Instituttleder har medarbeidersamtaler med 
alle seksjonslederne. Seksjonslederne og overtannlegene deler ansvaret for 
medarbeidersamtaler med alle ansatte på sin seksjon. De som er ansatt i 
resepsjonen, mottak og på Kvalifiseringsklinikken, har klinikkleder som sin 
nærmeste leder og skal ha medarbeidersamtaler med henne. 
Administrasjonssjef har medarbeidersamtaler med teknisk og administrativt 
ansatte. Medarbeidersamtalen er frivillig for alle ansatte. Jeg vil understreke 
betydningen av denne samtalen som et styringsverktøy for personlig og 
organisasjonsmessig utvikling. En oversikt over de medarbeidersamtaler som er 
foretatt i 2016 skal rapporteres inn og inkluderes i HMS årsrapporten. 
 
Fra første januar er seksjonene Samfunnsodontologi, Gerodontologi og 
Forebyggende tannhelse slått sammen til én seksjon. Seksjonsleder er 
professor Kristin Klock. Som en oppfølging av evalueringen av 
organisasjonsutviklingsprosjektet som ble gjennomført i 2016, er det fremmet 
forslag om at man ser på muligheten for å slå sammen flere seksjoner på IKO 
som tiltak for å forenkle instituttstrukturen, bedre kommunikasjon og øke faglig 
samarbeid mellom fagseksjoner. 

 
Anne Nordrehaug Åstrøm 

Instituttleder 
 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 1 – 7. februar 2017 

 

 
 

 
Kommende disputaser: 
 
16. februar 
Mohamed Yassin disputerer 
for PhD-graden ved 
Universitetet I Bergen 
torsdag 16. februar med 
avhandlingen “Surface 
hydrophilicity: a key factor in 
developing bone tissue 
engineering constructs”. 
 
Disputasen ledes av 
professor Malin V. Jonsson. 
 
Leder av komiteen er 
professor Asgeir Bårdsen. 
 
 
24. februar 
Dagmar Fosså Bunæs 
 
10. mars 
Ferda Gülcan 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 
 
 

Kunngjøring av valg til universitetsstyret 2017 
 
Våren 2017 skal det velges rektor og prorektor og nye medlemmer til universitetsstyret for perioden 
01.08.2017 – 31.07.2021. 
 
A: Rektor og prorektor 
 
Rektor og prorektor velges som par. 
 
Forslagsfrist: onsdag 1. mars 2017 klokken 12:00. 
 
Valgperiode: 30 mars. til 5. april 2017. Valget begynner kl 09:00 den 30. mars og avsluttes kl 12:00 den 5. 
april. 
 
Hvordan fremme forslag til rektorkandidater 
 
Forslaget må: 

• inneholde kandidater til både rektor og prorektor 
• være skriftlig og underskrevet av minst fem stemmeberettigede universitetstilsatte og/eller studenter. 

Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag. 
Det er anledning til å foreslå både interne og eksterne rektorkandidater. 
 
B: Universitetsstyret 
 
Til universitetsstyret skal det velges: 

• to medlemmer og fire varamedlemmer av og blant gruppe A (representanter for fast tilsatte i 
undervisnings- og forskerstilling/ansatte på åremål) 

• ett medlem og tre varamedlem av og blant gruppe B (representanter for midlertidig tilsatte i 
undervisnings- og forskerstilling) 

• ett medlem og tre varamedlem av og blant gruppe C (representanter for teknisk og administrativt 
tilsatte). 

Det blir separate valg for gruppe A, B og C, men de holdes samtidig. 
For studentene (gruppe D) har studentenes valgstyre ansvar for kunngjøring av valget. Valgperioden er 28 mars 
til 5 april 2017. 
 
Forslagsfrist: Gruppe A, B og C: fredag 7.april 2017 kl 1200. 
 
Valgperiode: 8.-12. mai 2017. Valget begynner kl 09:00 den 8. mai og avsluttes kl 12:00 den 12.mai. 
 
Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret 
 
Forslaget må: 

• være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i vedkommende valgkrets (gruppene A, B og C 
utgjør hver sin valgkrets). Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag. 

 
Forslagene skal sendes til Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen, Muséplassen 2, eller 
skannes og sendes per e-post til post@kollsek.uib.no 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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FORSKNING 
 
 

Disputas - Hiba Mohamed Ali fredag 3. februar 
 
Fredag 3. februar disputerte Hiba Mohamed Ali for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen “Oral Health in Sudanese Children with Congenital Heart Defects” 
 
Hovedveileder: Professor Marit Oddrun Slåttelid Skeie 
Medveiledere: Professor Ellen Berggreen, ph.d. Manal Ibrahim Mustafa Sharafeldin 
 
Komiteen: 
1. opponent: Professor Christina Stecksén-Blicks, Umeå Universitet, Sverige 
2. opponent: Associate Professor Biniyam Wondimu, Karolinska Institutet, Sverige 
Komitéleder: Professor Malin V. Jonsson, Universitetet i Bergen 
Custos: Professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 

 
Doktorranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 
 
 

Ta i bruk UiBs Brusselkontor  
 
Vil du øke synligheten av din forskning i Brussel, eller ønsker du 
hjelp til å bygge opp et europeisk nettverk? Kontakt Kristof 
Vlaeminck på Brusselkontoret.  
 
Finn ut mer om hva Brusselkontoret kan hjelpe til med her: 
http://www.uib.no/foransatte/104565/ta-i-bruk-uibs-brusselkontor 
 
Kontoret har egen nettside: http://www.uib.no/en/brussels-office 
og egen facebook side: https://www.facebook.com/UiBBrussels 
 
 

 
Foto: UiB 

mailto:POST@UIB.NO
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Prosjektbanken er et pilotprosjekt som viser statistikk og informasjon 
om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet siden 2004 
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/ 
 
 

Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) 
Invitasjon til skisse: Kapasitetsløft for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet 
Søknadsfristen for Kapasitetsløft er 6. september 2017 kl. 13:00.  
Forskningsrådet vurderer skisser til kapasitetsløft i perioden januar til mai 2017. Det er ikke obligatorisk å levere 
skisse. Les mer om forregion. 
 
 
 

Aktivitetsplan våren 2017 
  
Fredag 10/2 Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING  - Stein Atle Lie “Evidence based 

medicine – clinical trials and meta analyses” 

Fredag 17/2 Kl. 11:30-12:45 Vitenskapelig lunsj – forskning - presentasjon av BTO  

Fredag 24/3 Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING. – Kristin Klock og Gunvor Bentung 
Lygre. 
Tannbanker og Mor-Barn studien 

Fredag 7/4 Kl. 11:30-12:45 Vitenskapelig lunsj- forskning 

Fredag 21/4 Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 28/4 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING med Kristine Røn Larsen fra Danmark 

Fredag 12/5  Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Katrine Skarstein 

Fredag 9/6 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Daniela Costea 
 

 
 

Forskningsdagene  
 
Bli med på Forskningsdagene i Bergen 2017! 
Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med 
festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 20. september– 1. 
oktober 2017. 
I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens forskningsinstitusjoner. Universitetet 
er vertskap for «Forskningsdagene i Bergen», og er den største bidragsyteren til festivaluken. 
Forskningsdagene i Bergen er en viktig arena for publikumskontakt, formidling, rekruttering, dialog, 
kompetanseheving og omdømmebygging for Universitetet i Bergen. 
Kommunikasjonsavdelingen koordinerer våre bidrag til festivalen. 
 
Årets tema er «Verdier» 
 
Les mer om Forskningsdagene. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/
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PERSONAL 
 
 

Ledige stillinger ved UiB 
 
 
Her er link til ledig-stilling-siden til UiB: 
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib med linker videre til utlyst stilling på www.jobbnorge.no. 
 
 
Her er link til interne utlysninger ved UiB: 
http://www.uib.no/foransatte/100551/interne-stillingsutlysingar 
 
 

Ferieinfo 2017 
 
Det er på tide å begynne å planlegge ferie.  
Det medisinsk-odontologiske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for 2017:  
 

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Vinterferie (uke 9) 10.02.2017 15.02.2017 
Påskeferie (uke 15) 01.03.2017 15.03.2017 
Sommerferie (15.05 – 15.09) 
minst 3 uker i perioden 

01.04.2017 15.04.2017 

Høstferie (uke 41) 15.08.2017 01.09.2017 
Eventuell restferie 01.10.2017 15.10.2017 

 
Det betyr at søknad om vinterferie bør sendes i PAGA snarest og søknad om påskeferie innen 01.03.2017. 
 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/  
 
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering, ta kontakt med personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes, 
tlf. +47 55 58 65 67, ann.garnes@uib.no  
 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 
Suliman, Salwa Postdoktor 100%   

Feng, Xin Stipendiat 100%   

Fischer, Johannes Stipendiat 100%   

Juliusdottir, Sigrun Tannhelsesekretær 100% IKO  

Kristensen, Kasper Dahl Førsteamanuensis 20% Seksjon for 
Kjeveortopedi 

Vikar 

Xenakis, Dimitrios Spesialisttannlege 30% Seksjon for 
Kjeveortopedi 

Vikar 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
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Graue, Anne Marit Spesialtannlege 20% Seksjon for Pedodonti Bistilling 

Hope, Marianne Instruktørtannlege 30% Seksjon for Periodonti Vikar 

Krohn-Dale, Ivar Instruktørtannlege 10% Seksjon for Periodonti Vikar 

Dyrøy, Marit Instruktørtannlege 20% Seksjon for Protetikk Vikar 

Eide, Nina Mjanger Instruktørtannlege 40% Seksjon for Protetikk Vikar 

Høye, Marit Instruktørtannlege 20% Seksjon for Protetikk Vikar 

Hernar, Anita Tjeldstø Tannhelsesekretær 100% IKO  

Indrebø, Nina Tannhelsesekretær 80% IKO Vikar 

Ojansivu, Miina Gjesteforsker  Fra 1. mars 6 mnd. 

Gurzawska, Ktarzyna Gjesteforsker  Fra 1. april 3 mnd. 

 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Beskjed fra husøkonomkontoret 
 
Husøkonomkontoret ber om at alle ansatte henvender seg til kontoret via epost ang. klager på vask, 
tomme og ødelagte såpedispensere, tomme hånddesinfeksjonsdispensere og liknende, med angitt 
romnummer, til corina.fine-moritz@uib.no. 
 
 
 
 

KURS 
 
 

Kurs i litteratursøking og 
referansehåndteringsverktøy våren 2017 ved 
Bibliotek for medisinske & odontologiske fag 
 
Biblioteket tilbyr gratis kurs for ansatte og studenter ved UiB og Haukeland 
universitetssjukehus. Kursene holdes i biblioteket, 3. etasje, BBB. Kursspråket er norsk. 
Beskrivelse av kursene finner du nederst på siden. 

 
The library offers courses free of charge for staff and students at UiB and Haukeland 
University Hospital. The courses are held at the library in the BBBR, 2 floor. Courses below 
are held in Norwegian; please ask the library for tailored courses in English. 

mailto:POST@UIB.NO
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Kursnavn Dato/tid Påmeldingsfrist Kursholder 

Pubmed & Embase 15. februar 
kl.9.15-11.30 

10. februar 
Påmelding og 

spørsmål 

Christine Tarlebø 
Mjøs 

Endnote 22. februar 
kl.9:15-12:00 

17. februar 
Påmelding og 

spørsmål 

Randi Bolstad 

Pubmed & Embase 8. mars 
kl.9.15-
11.30 

3. mars 
Påmelding og 

spørsmål 

Christine Tarlebø 
Mjøs 

Endnote 29. mars 
kl.9:15-
12:00 

17. mars 
Påmelding og 

spørsmål 

Hilde Wedvich 

Endnote 5. april 
kl.9:15-
12:00 

31. mars 
Påmelding og 

spørsmål 

Randi Bolstad 
 

 
Dersom det er færre enn 5 påmeldte, vil kurset bli avlyst. 

 
 

EndNote: 
Referansehåndteringsverktøy som EndNote har i all hovedsak tre typer funksjonalitet: 
- samle referanser og artikler i en database 
- redigere/ordne referanser etter ulike behov 
- sette siteringer og referanser inn i et tekstbehandlingsprogram 

 
 

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word og hvordan man importerer 
referanser til EndNote. I alle eksemplene tar vi utgangspunkt i medisinske og helsefaglige 
databaser og problemstillinger. Demonstrasjon og øvelse på PC. 
Forhåndskunnskap: Ingen forhåndskunnskap til programvaren er nødvendig 

 
 
 

PubMed & Embase: PubMed og Embase er to store biomedisinske artikkeldatabaser med ca  
30-40 % overlapp. Kurset gir tips om fritekstsøk, søk med emneord, bearbeidelse av trefflister m.m. 
Kurset legger hovedvekt på PubMed. Søkestrategier i PubMed kan overføres til andre databaser. 
Demonstrasjon og øvelse på PC. 

 
 
 

VELFERD 
 

UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud, som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer 
om UiBs velferdstilbud. 
 
 

Stort og stygt 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Stort og stygt” 
torsdag 23. februar kl. 19.30 
UiB pris kr. 250 (ord. kr. 300) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 17. februar 
Ønsker du å kjøpe billetter på nett, klikk deg inn på følgende lenke: 
https://www.ticketmaster.no/event/stort-og-stygt-
billetter/519387?brand=no_dns 
 
Usentimentalt og rørende om foreldrerollen. 
Høygravide Silje og mannen Ole gjør alt for å ha et perfekt svangerskap. 
De er skeptiske til naboparet Maria og Sverre, som venter barn nummer 
to, men som har mer enn nok med å forstå og takle treåringen sin. 
Med mye humor og dypt alvor, beskrives avmakten og den uendelige 
kjærligheten som nybakte foreldre opplever. Her kan du få le av 
gjenkjennelige situasjoner og kjenne på frustrasjonen og sorgen når ikke 
alt er som det skal. 
 
 

 
 

 
 

Latter Live i Grieghallen  
 
Dato: 25.februar  
kl 19:00 
UIB pris – 370,- (ord. 455,-) 
Billetter bestilles på tlf 55216150 – oppgi UIB som passord. 
 
De siste årene har mange fått med seg «Latter Live» på NRK. 
I dette programmet fikk landets ledende standup-komikere lov til å boltre 
seg i beste sendetid fra Latter på Aker Brygge. 
Se mer her: https://tv.nrk.no/serie/latter-live   
 
Disse sesongene hadde i gjennomsnitt 6-800.000 seere hver uke og har 
gitt standup-sjangeren et oppsving på live-scener over hele landet. 
Nå får man altså muligheten til å få med seg denne suksessen i levende 
live, når fem av de meste populære komikerne fra TV-serien legger ut på 
turné med sceneproduksjonen kjent fra TV.  
 
Med Øivind Loven, Cecilie Steinmann Neess, Dex Carrington og Bjørn-
Henning Ødegaard. 
 
 

 

 
 

Hope skulder kne og tå 
 
Nå er hun her igjen, galere, gøyere – og mer bøyelig enn noen gang. 
”Hope, skulder, kne og tå”, handler om kroppsspråk og mimikk. Det blir 
flunkende nye figurer og parodier, og det blir gjensyn med hennes kjente 
og kjære karakterer – blant andre den seksuelt frustrerte ”Moren til 
Birgitte” og den verbale mitraljøsen – Moren til Karoline Krüger – damen 
som snakker raskere enn sin egen skygge. 
Er du klar for å møte kvinnen som har glimt i øyet, nese for komikk og 
smil om munnen? Er du klar for å le så tårene triller? Bli med inn i 
Christine Hopes vidunderlige og vittige verden. Med seg på scenen har 
hun gitarvirtuos Thomas Valeur og regien er ved Arvid Ones. 
 
Datoer som er reservert : 1 & 2.mars kl 20:00  
Sted: Ole Bull Scene 
UIB pris – 450,- (ord. 530,-)  

mailto:POST@UIB.NO
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Billetter bestilles på tlf 55216150 – oppgi UIB som passord. 
 
 

 

 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. mai 
 

Onsdag 8. februar 
Onsdag 29. mars 
Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 16. mars 
Torsdag 1. juni 
 

Fredag 10. februar 
Fredag 17. mars 
Fredag 19. mai 
 

 
 
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/fakultetsstyr

odontologiske-fakultet   
Fakultetets strategiplan:  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-semina    
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

studentar#varingrsemesteret2014 
 

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

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Facebook 

https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Instagram 

https://www.instagram.com/?hl=en ). 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

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

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

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