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Valg til instituttråd, gruppe A, B og C– valgkunngjøring og 
invitasjon til å fremme kandidatforslag  
 
Det skal nå avholdes valg i gruppe A, B og C til instituttrådet. Gruppe A er vitenskapelig tilsatte i undervisnings- 
og forskerstillinger. Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstillinger. Gruppe C er 
teknisk/administrative tilsatte. For Gruppe A skal det velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Funksjonsperioden er 4 år, fra 01.08.2017 til 31.07.2021. For Gruppe B skal det velges 1 medlem og 3 
varamedlemmer. Funksjonsperiode er 1 år, fra 01.08.2017 til 31.07.2018. For Gruppe C skal det velges 1 
medlem og 3 varamedlemmer. Funksjonsperiode er 4 år, fra 01.08.2017 til 31.07.2021.  
 
Forslag til kandidater  
Fristen for forslag på kandidater er satt til 25.04.2017. Valget vil foregå i perioden 08. mai til 11. mai 2017. 
Forslag sendes/leveres til Randi Hansen i 3. etg. Her er nærmere beskrivelse av forslaget:  
• Forslaget må være skriftlig.  
• Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget.  
• Et forslag kan inneholde én eller flere kandidater i uprioritert rekkefølge.  
• Fremmes det forslag på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.  
• De foreslåtte må være valgbare. Sjekk i manntallet.  
• Ved forslag om gjenvalg på en kandidat, må forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.  
• Ingen forslagsstiller kan skrive under på mer enn ett forslag. 
 
 

Kunngjøring av valg til fakultetsstyret ved MOF 
 
Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B  
(midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) for perioden 01.08.2017 – 31.07.2018. I gruppe B inngår 
bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere.  
 
Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Armauer Hansens Hus 4. 
etasje, rom 416), innen kl. 15.00 tirsdag 10. mai 2017. (Amra Grudic-Feta kan være behjelpelig med å levere 
nominasjonen til Gjert.)  
 
Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre 
stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag. Valget vil foregå i 
perioden 19. mai (kl. 09.00) til 24. mai 2017 (kl. 12.00). De foreslåtte må være valgbare, sjekk gjerne i 
manntallet. 
 
 

Invitasjon til valgmøte på MOF 
 
Som forberedelse til rektorvalget 30. mars – 5.april, blir det fredag 24. mars kl. 08.30-10.00 valgmøte for 
fakultetet med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og 
deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort deres 
valgplattform (se www.olsen2017.info) og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til 
valgplattformen. 
Møtet holdes i Auditorium 2 i BB-bygget. 
 
Mer informasjon om valg ved UiB våren 2017 finner du her. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://kalender.uib.no/owa/redir.aspx?C=AVP1h5RG_mN2ay9Ge_A6leOnDIXHcC3yUj5y-KOlSJsqt_SnW2bUCA..&URL=https%3a%2f%2fkalender.uib.no%2fowa%2fUrlBlockedError.aspx
http://www.uib.no/foransatte/104336/valg-universitetsstyret-v%C3%A5ren-2017
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Valg av rektor og valg til universitetsstyret  
 
 
Dag Rune Olsen og Margareth Hagen stiller til valg som rektor- og prorektorkandidat. Rektorvalget finner sted i 
perioden 30.mars - 5. april. 
 
Valgmøte – invitasjon 
Mandag 27. mars kl. 13:00 – 15:00 kan du møte dem  i Egget, Studentsenteret, Parkveien 1. 
For mer informasjon se: http://www.uib.no/foransatte/106125/valgm%C3%B8te-m%C3%B8t-rektor-og-
prorektorkandidat-i-egget 
 
Valg til universitetsstyret – forslagsfrist 7. april 
Kjenner du noen som vil kunne gjøre en god jobb i universitetsstyret?  
Frist for å foreslå kandidater er 7. april kl. 12:00.   
For mer informasjon se: http://www.uib.no/foransatte/104336/valg-v%C3%A5ren-2017 
 

Election of rector and members to the university board 
Dag Rune Olsen and Margareth Hagen are standing as candidates for rector and pro-rector.  The election will 
take place from 30th of March until 5th of April. 
 
You are invited to meet them on Monday 27th of March at 13:00-15:00, Egget, Studentsenteret, Parkveien 1.  
For more information, see http://www.uib.no/en/foremployees/106334/meet-candidate-rector-and-pro-rector  
 
Elections of new members to the University Board  - Deadline for proposals is 7th of April 
You may propose candidates. Proposal deadline is 7th of April at 12:00 p.m. 
For more information see: http://www.uib.no/en/foremployees/104837/elections-spring-2017 
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UiB skal som tidligere år, delta på Earth Hour 
lørdag 25. mars. 
  
Vi ber derfor alle ansatte og studenter å slukke lyset på sitt kontor, lesesal o.l., og lukke døren før man tar helg. 
Nokas vil følge opp med å slukke den belysningen de ser står på, men her kan alle gjøre en innsats i forkant for 
å forenkle jobben deres. 
 
Om Earth Hour 2017  
Lørdag 25. mars kl. 20.30 slukker folk over hele verden lyset én time for klimaet. Det begynte i Sydney i 
Australia 2007, som en lokal aksjon for å slukke lyset. Siden har Earth Hour vokst til verdens største og mest 
stemningsfulle klimakampanje, med oppimot en milliard deltakere år etter år. 
WWF står bak arrangementet, sammen med tusenvis av ildsjeler og samarbeidspartnere: Lokale myndigheter, 
små og store bedrifter og et utall organisasjoner. Earth Hour er blitt det store, samlende symbolet for 
klimaengasjerte mennesker verden over.  Engasjementet deres viser seg også alle de andre dagene i året. 
Det skjer noe med oss når vi gjør noe meningsfullt sammen med en milliard andre mennesker. 
 
 
 

STUDIE 
 
 

Ferdighetssenter åpnet i bygg for Biologiske basalfag 
 
Det nye ferdighetssenteret som ble åpnet i bygg for Biologiske basalfag vil gi studentene enda bedre muligheter 
til å øve på kliniske ferdigheter 
– Tidligere var ferdighetsrommene i underetasjen på Haukeland, og litt spredt rundt omkring. Ved at vi nå får 
samlet ferdighetsrommene på ett sted på Universitetets område, tror jeg det vil blir enklere for studentene å 
stikke innom for å øve litt mellom forelesninger, sier medisinstudent Cathrine Ness 
Les mer om det nye ferdighetssenteret her. 
 
 
 

FORSKNING 
 
 

Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved MOF 
 
Universitetsansatte MOF-forskere kan kvalifisere for stipend fra fakultetet når de skal på 
forskningsopphold i utlandet. Informasjon om dette finner du på denne siden.  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet avsetter hvert år midler i budsjettet til støtte ved forskningsopphold i 
utlandet for sine ansatte forskere. Forskningsstipendet forutsettes å delfinansiere etablerings- og merutgifter ved 
forskningsoppholdet. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte. Merk at det ikke 
kan søkes om støtte til opphold som starter før søknadsfristens utløp. Siden stipendet er tenkt som 
delfinansiering av utenlandsoppholdet, oppfordres det til å søke andre finansieringskilder. Tildeling skjer etter at 
søknadene er vurdert og rangert. 
 
Les mer om finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved MOF her. 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/mofa/105827/bedre-utdanning-med-ferdighetssenter
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/eksterne_finansieringskilder_til_utenlandsopphold.pdf
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Disputas – Ferda Gülcan fredag 10. mars 
 
Fredag 3. mars disputerte Ferda Gülcan for PhD-graden ved Universitetet i Bergen 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” 
 
Hovedveileder: Professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
Medveiledere: Professor Kristin S. Klock og forsker Gunnar Ekback 
 
Komiteen: 
1. opponent: Associate professor Jolanta Aleksejuniene, University of British Columbia, Canada 
2. opponent: Forsker Birgitta Jønsson, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) 
Komitéleder: Professor Keijo Luukko, Universitetet i Bergen 
Custos: Professor Asgeir Bårdsen 
 
 

 
Doktorranden sammen med komiteen 
Foto: Jørgen Barth 
 
 

 
 
Norske forskere trenger opplæring i persondata 
Forskningsrådet oppfordrer norske forskningsinstitusjoner til å skolere neste generasjon forskere i å håndtere 
norske og nordiske persondata i helse- og velferdsforskning. 
Forskningsrådet vil oppfordre forskningsinstitusjonene til å opprette kurs for PhD- og postdoktorstipendiater som 
vil bruke persondata i helse- og velferdsforskning. Oppfordring kommer som en del av Forskningsrådets 
oppfølging av rapporten Enklere tilgang – mer forskning som peker på muligheter og utfordringer for økt 
utnyttelse av persondata. I et notat følger Forskningsrådet opp rapportens anbefaling om styrking av forskeres 
kompetanse om persondata. 
Les mer om Norske forskere trenger opplæring i persondata her. 
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FRIPRO satser på fagmiljøer med stort potensial 
Med den nye søknadskategorien FRIPRO Toppforsk kan gode forskningsmiljøer søke om ekstra romslig og 
langsiktig finansiering. Midlene skal gjøre det mulig for dem å bli internasjonalt ledende. Forskningsrådet 
forventer at de som får midler søker ERC i prosjektperioden. Søknadsfristen til FRIPRO Toppforsk er 27. mai. 
Les mer om FRIPRO 
 
Individual Fellowships (IF): aims to help experienced researchers to advance their careers and gain new skills 
through advanced training, international mobility, and optional intersectoral secondments. The host organization 
can be universities and research institutes in addition to a company or other non-academic sector organizations. 
Deadline: 14 September 2017 
 
ExtraStiftelsen 
Issues related to health services in the municipalities and the interaction between various players in the health 
sector, including user involvement,will be given priority in the application process. 
Deadlines: 1 June 2017(for research Projects) 
a) for the Norwegian Association for Asthma and Allergy (NAAF): 1 April (for sending a project outline) 
b) for the Norwegian Confederation of Sports (NIF): 1 May 
 
“Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom” has an open call for applications. Up to 400,000 
NOK are available for one or more research projects.  
Deadline: 15 March 2017. 
 
Kurstilbud og søknadshjelp  
«The Path to EU Excellence» er Forskningsrådets nye satsing på mpetansebygging for norske miljøer som vil 
søke prosjekter i Horisont 2020. Kurstilbudet inneholder både introduksjonskurs (nivå 1), og viderekommende 
kurs (nivå 2 og 3). Kursene dekker alle faser  i en prosjektsyklus fra identifisering av muligheter og 
søknadsutvikling til prosjektgjennomføring. Kurstilbudet er under utvikling og flere kurs er allerede tilgjengelige. 
Se kursoversikten her. 
 
 
 

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 31/3 Kl. 11:15 – 13:00 Informasjonsmøte: Retningslinjer for utredning og behandling 
av TMD ved Peatar Ninkov, seniorrådgiver/spesialist i oral 
kirurgi og medisn (Helsedirektoratet) 
 

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 
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PERSONAL 
 
 
 

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 
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 

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: 
 

Navn Tittel % Startdato  Seksjon/avdeling 
Hernar, Anita Tannhelsesekretær 100 % 25.01.2017 Fast IKO 

Lund, Bodil Professor 50 % 13.03.2017 Fast 
Seksjon for Oral Kirurgi og 
Oral Medisin  

Opsahl, Ulrik Leidland Instruktørtannlege 10 % 09.03.2017 Vikar Seksjon for Protetikk 
Hassan, Mohammed Stipendiat 100 % 08.03.2017 Midlert. 

 Clyde, Rose Free Tannhelsesekretær 60 % 01.03.2017 Vikar IKO 
Morvik, Marit Spesialtannlege 20 % 28.02.2017 Vikar Seksjon for Protetikk 
Aria, Nicole Instruktørtannlege 20 % 22.02.2017 Vikar Seksjon for Endodonti 
Kolderup, Anne-Linn Instruktørtannlege 40 % 14.02.2017 Vikar Seksjon for Protetikk 

 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
 
 

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 
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KLINIKKNYTT 
 
 

Oppdaterte rutiner  
 
Disse finnes nå i klinikkmappen: 
 

− Melding om skade på pasienttøy/krav om erstatning 
− Tannbehandling av ansatte ved IKO 
− Bruk av journalopplysninger 
− Administrasjon av henviste pasienter 
− Tilbakemelding til ekstern henviser 

 
 
 

VELFERD 
 
 

Solotreblåsernes aften 
Torsdag 23.3 i Universitetets Aula kl. 1930  
 

 
 
Velferdstilbud til de ansatte ved UIB a kr. 260 pr. billett  
Klikk her for kjøp av billett 
 
Anna Wolstenholme, fløyte 
Steinar Hannevold, obo 
Christian Stene, klarinett 
Per Hannevold, fagott 
Torleif Torgersen, piano 

Musikkselskapet Harmonien 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen Filharmoniske Kor 
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester 
 

 

 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. mai 
 

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

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 1. juni 
 

Fredag 19. mai 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 5. april 
Onsdag 10. mai 

 

mailto:POST@UIB.NO
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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/  
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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	Som forberedelse til rektorvalget 30. mars – 5.april, blir det fredag 24. mars kl. 08.30-10.00 valgmøte for fakultetet med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort deres valgplattform (se www.olsen2017.info) og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til valgplattformen.
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