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Hei alle 
 
 
Studiebarometeret oppdatert med 2016 tall 
http://www.studiebarometeret.no/no viser at bachelor utdannelsen i 
tannpleie og integrert masterutdannelse i odontologi i Bergen skårer 
høyt på de fleste indikatorer. Det gode resultatet er noe vi alle har 
medvirket til og som vi skal være stolte av. Ledelsen takker alle 
bidragsytere for innsatsen! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

 
 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.2 – 27. februar 2017 

 

 
 

Kommende disputaser: 
 
 
10. mars 
Ferda Gülcan disputerer for 
PhD-graden ved 
Universitetet i Bergen fredag 
10. mars med avhandlingen 
“Oral health-related quality of 
life, tooth loss and utilization of 
dental services among older 
people in Norway and Sweden. 
A prospective and comparative 
perspective” 
 
Disputasen ledes av 
professor Asgeir Bårdsen. 
 
Leder av komiteen er 
professor Keijo A. Luukko 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

Universitetsstyret har vedtatt byggestart av helsecampus 
 
Realisering av byggetrinn éin av Helsecampus Årstadvollen er vedtatt av Universitetsstyret. 
 
– Me har hatt fleire rundar med Kunnskapsdepartementet om modellen, det har munna ut i at me har fått dei godkjenningane 
me treng for å gå i gong med prosjektet, seier Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm. 
På Universitetsstyremøtet torsdag gjekk eit samstemt styre inn for å gå i gong med byggeprosessen av Helsecampus 
Årstadvollen. Det gamle odontologibygget skal rivast, og del éin av helsecampusen skal byggast på tomta. Bygget skal stå 
ferdig i løpet av fjerde kvartal 2019. 
 
Det nye bygget skal delast i to seksjonar, kor Universitetet i Bergen eig 35 prosent av bygget og Nygårdshøyden 
Eiendom AS 65 prosent av bygget. 
 
Det er laget 2 foreløpige utkast/skisser til nytt bygg i Årstadveien 17 
 

  
Alternativ A har tre fløyer, som går ut på begge 
sider av bygningskroppen. Se filene nederst i 
saken for fleire detaljer. Skissene er 
bare foreløpige.  

Alternativ B har fire fløyer mot Årstadveien, mot tre 
fløyer i alternativ A. Foto: Torill Eik 

 
Les meir om Helsecampus Årstadveien i På høyden. 
 
 

Fakultetets dag 2017  
 
Fakultetets dag blir i år torsdag 08. juni. Professor Fred «Rusty» Gage (se også Fred H. Gage lab) er tildelt 
Falch Lecturer 2017. I tillegg vil årets priser bli utdelt: Falch senior og junior, undervisning og forskning deles ut. 
Det vil bli lettere bevertning. Ideer og innspill kan sendes til ingrid.hagerup@uib.no som er primus-kommunikator 
for arrangementet.  
 
Endelig program kommer så snart det er klart. 
 
 

Nominer kandidater til utdanningspriser ved MOF! 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) ber om forslag til priskandidater til tre utdanningspriser: 
-Studiekvalitetsprisen  
-Undervisningsprisen  
-Pris for internasjonalisering i studiene 
Frist for å fremme forslag: tirsdag 18. april 2017  
Send ditt forslag til: eirik.dalheim@uib.no 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Digital sykemelding  
 
NAV har innført et nytt system for digital sykemelding. Dette systemet er foreløpig ikke tilpasset store 
arbeidsgivere som UiB. Av den grunn ber vi om at alle ansatte fortsatt leverer sine sykemeldinger på papir. 
 
Vi minner også om at ved sykemelding skal både del C og del D leveres til UiB. Dette fordi UiB utbetaler lønn 
som sykepenger og så søker refusjon fra NAV. Del D skal alltid være fylt og signert ut av den sykemeldte før den 
leveres til instituttet. 
 
For spørsmål om sykemeldinger kontakt nærmeste leder eller personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes. 
 
 

FORSKNING 
 
 

Disputas – Dagmar Fosså Bunæs fredag 24. februar 
 
Fredag 24. februar disputerte Dagmar Fosså Bunæs for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen “Outcomes of periodontal therapy in smokers and non-smokers with chronic periodontitis” 
Hovedveileder: Professor Knut N. Leknes 
Medveiledere: Professor Kamal Babikeir Eln Mustafa and Professor Anne N. Åstrøm 
 
Komiteen: 

 
1. opponent: Professor Bjørn Klinge, Malmö Universitet, Sverige 
2. opponent: Professor Mariano Sanz, Complutense University of Madrid, Spain 
Komiteleder: Førsteamanuensis Athanasia Bletsa, Universitetet i Bergen 
Custos: Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen  
 
 

 
Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 
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Disputas - Mohammed Ahmed Alamin Yousif Yassin 
torsdag 16. februar 
 
Torsdag 16. februar disputerte Mohammed Ahmed Alamin Yousif Yassin for PhD-graden ved Universitetet i 
Bergen med avhandlingen “Surface hydrophilicity: a key factor in developing bone tissue engineering constructs” 
Hovedveileder: Professor Knut N. Leknes 
Medveiledere: Professor Kamal B.E.Mustafa, PhD Zhe Xing, Associate Professor Anna Finne Wistrand 
 
Komiteen: 
1. opponent: Professor Minna Kellomäki, Tampere University of Technology, Finland 
2. opponent: Professor Else Marie Pinholt, University of Southern Denmark 
Komitéleder: Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen 
Custos: Professor Malin V. Jonsson, Universitetet i Bergen  
 

 
Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 
 
 

Utlysning av SPIRE-midler 2017 
 
UiBs Strategiske program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid (SPIRE) har lyst ut midler for 
2017. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs strategi og handlingsplan for den internasjonale 
virksomheten 2016-2022, og vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om midler fra programmet. 
Det er to kategorier å søke midler fra: 
• 1: SPIRE-midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid 
• 2: SPIRE gjesteforskermidler 
Se mer informasjon her. 
Søknadsfrist: 24. april 2017 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Finansiering for samarbeid om høyere utdanning 
 
En oppdatert oversikt over utlysninger som går på utdanningssamarbeid finner du her. Aktuelle 
utlysninger for forskere ved instituttet er Nordplus programme, Peder Sather Grant Program, med 
flere. Legg merke til: Mobility grants North America in educational research (UTNAM) 
 
The aim of the mobility grant is to contribute to increased cooperation between Norwegian and North 
American educational researchers through supporting visits to Norway for the purpose of research or 
dissemination for top North American educational researchers. The scheme will also contribute to the 
dissemination of results of North American research to Norway and furthermore contribute to competence 
building in Norwegian research communities. Grants will be awarded for visits of shorter or longer duration. 
Deadline: Continuing 
 
 

CCBIO Annual Symposium 2017 
 
CCBIO will host its 5th annual symposium April 19-20 2017 at Solstrand Hotel outside of Bergen. 
Registration is now open.   
We have the pleasure of inviting you to the 5th CCBIO Symposium, April 19th-20th 2017 at Solstrand hotel. The 
2016 symposium was a success with more than 200 participants and we expect the 2017 symposium to be at 
least as good. To participate, you will need to register within March 19th, but we strongly recommend early 
registration to ensure participation and lodging. 
 
 
 

Peder Sather Center 
An International Research and Educational Collaboration between UC Berkeley and Norway 
 
Peder Sather Grant Program 
The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in 
collaboration with researchers from nine Norwegian universities. The Center offers grants of between $10K and 
$25K. Funds are made available for one academic year.  Grants can support activities such as workshops, mini-
conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as 
PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and 
other core research activities. 
 
Les mer om Peder Sather Grant Program 
 
 

Aktivitetsplan våren 2017   
 
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 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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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 
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 

 
Søknad om påskeferie må sendes 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  
 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Meld fra til husøkonomkontoret 
 
Alle ansatte skal henvende seg via epost, dersom en har tilbakemelding på renhold, tomme og 
ødelagte såpedispensere, tomme hånddesinfeksjonsdispensere og liknende, med angitt romnummer, 
til husokonom@odont.uib.no. 
 
 
 

Oppdaterte/nye rutiner finnes i Skjema for klinikk 
 

• Rutine ved bruk av klinikk til forskning 
• Rutine ved inkasso 
• Rutine for fullmakt fra pasient 
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KURS 
 

MIC konfokal mikroskopi kurs 
 
MIC har den gleden å annonsere deres 13. konfokal mikroskopi kurs. Kurset er egnet for dem som ønsker 
å lære å bruke konfokal mikroskop og vil hjelpe deg med å komme i gang med konfokal mikroskopi enten 
ved MIC eller din lokale institusjon. Prinsippene bak konfokal mikroskopi og viktige parametere for å ta 
gode bilder er de samme uavhengig av bildesystemet du bruker. 
Noe erfaring med konfokal mikroskopi er en klar fordel men ikke noe forutsetning for å delta på kurset. 
MIC har to konfokale system: Leica SP5 og Leica SP8 og du vil bli introdusert til en av dem. For registrering 
vennligst fyll ut følgende skjema. Mer informasjon og et foreløpig program finnes på MICs hjemmesider. 
 
 

VELFERD 
 

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

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. mai 
 

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

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 16. mars 
Torsdag 1. juni 
 

Fredag 17. mars 
Fredag 19. mai 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 5. april 
Onsdag 10. 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/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-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-

seminars/bbb-seminars   
På Høyden nettavis:  http://nyheter.uib.no/  

mailto:POST@UIB.NO
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3026262
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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/65212/akademisk-kalender-studentar 
IKO på Facebook https://nb-no.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-

234375743367698/ 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Facebook 

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

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Instagram 

https://www.instagram.com/mofstudentuib/ 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Twitter 

https://twitter.com/medofak_uib 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på YouTube 

https://www.youtube.com/user/mofuib 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Vimeo 

https://vimeo.com/medofak 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på flickr 

https://www.flickr.com/photos/unibergen/sets/72157641606075
075/ 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

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

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 
profilmalene til UiB 

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html 
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentas
jon.html  
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