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Kjære kollega 
 
Regjeringen Solberg la nylig fram statsbudsjettet for 2018, se lenkene 
(https://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/gulb
ok.pdflenke, 
https://www.regjeringen.no/contentassets/f2a804efb5444456b68c47baf567f8df/
no/pdfs/prp201720180001hoddddpdfs.pdf) 
 
På tannhelsebudsjettet legges det ikke opp til store endringer, og budsjettet 
representerer ikke en satsing på tannhelsefeltet. Takstene for stønad til 
tannbehandling justeres med ca 1,7 prosent. Dette innebærer en innsparing for 
Folketrygden og en større egenandel for sårbare grupper. Publisert er også ny 
forskningsstrategi på tannhelsefeltet fra Helse og omsorgsdepartementet, HOD, 
med handlingslingsplanen Sammen om kunnskapsløft for oral helse- Forsknings 
og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017-2027).  Strategien har som mål 
å utvikle robuste forskningsmiljøer, legge til rette for mer internasjonalt 
samarbeid og øke flerfaglighet. HOD planlegger et forskningsnetteverk for 
tannhelsefeltet. Forhåpentligvis blir universitetene involvert når det gjelder å 
komme med innspill til medlemmer av arbeidsgruppen som skal råde HOD i 
arbeidet med denne saken. 

 
Årlig møte i Profesjonsråd for odontologiske fag ble avholdt på Det odontologiske fakultet i Oslo fredag 13 oktober. 
Flere aktuelle saker stod på agendaen. En viktig høringssak fra Universitets og Høyskolerådet er Forslag til 
nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning. Dette er en oppfølging av anbefalinger fra Praksisprosjektet og 
kompetansekravene som foreslås skal gjelde for eksterne veiledere i alle helse-og sosialfaglige utdanninger.  
Høringsuttalelse skal sendes fra det medisinske fakultet, og IKO arbeider med innspill i saken.  
 
Samkjøring av karakterskalaene ved de tre lærestedene innebærer at grensen for stryk er hevet fra 50% korrekt 
besvarelse til 60%. Skalaen går fra A til E med F som ikke bestått. Skalaen tas i bruk nasjonalt ved alle tre 
odontologiske læresteder.  
 
Ved Institutt for klinisk odontologi arbeides det med å sikre kvalitet i og evaluering av spesialistutdannelsene. Man 
ønsker å opprette et fagråd med en leder og overordnet ansvarlig for alle spesialistutdannelsene. Arbeidet må sees i 
sammenheng med det arbeid som foregår i regi av Helsedirektoratet og som gjelder utarbeidelse av modeller for 
samarbeid innen spesialistutdannelsene mellom de odontologiske læresteder og kompetansesentrene. Rapport fra 
helsedirektoratet forventes innen utgangen av 2017. 
 
Det planlegges å opprette et pedagogisk kurs MEDDID601, som utgår fra Enhet for læring ved Det medisinske 
fakultet. Kurset er rettet mot vitenskapelige ansatte ved vårt fakultet, i særlig grad dem som har bistilling (50% eller 
lavere). Kurset inngår som del av en satsing for å øke pedagogisk kompetanse for denne gruppen ansatte.  
 
Vi ser frem imot at et slikt kurs blir etablert ved Det medisinske fakultet! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.11 – 17. oktober 2017 

 

 
 

Kommer: 
 
Disputas 
Mohammed Ibrahim 
Onsdag 25. oktober 
 
 
Forskningsdag ved IKO 
Torsdag 14. desember. 
Mer informasjn kommer når 
det nærmer seg. Er en del 
av IKO-uke-tilbudet. 
 
 
IKO-dagene 
IKO-dagene høstsemesteret 
2017 går av stabelen 12.-14. 
desember. Program kommer 
i midten av november. 
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Glimt fra digital myldredag 4. oktober 
Foto: Jørgen barth 
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Rivningen av Årstadveien 17 er i gang 
 

     
 
28. september startet rivingen av det gamle odontologibygget på Årstadvollen. Et nybygg skal nå reises i 
Årstadveien 17 for den nye Helseklyngen i Bergen. 
 
Les mer om rivningen av det gamle odontolgibygget her. 
 
 
 

Sikresiden ved Universitetet i Bergen 
 
Universitetet i Bergen (UiB) tar i bruk sikresiden fra 2. oktober. Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted for ansatte 
og studenter som gir opplæring i sikkerhetstemaer og hjelp til hva den enkelte skal gjøre i en krisesituasjon. 
 
Sikresiden er utviklet gjennom et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler og UH-sektorens 
sekretariat for informasjonssikkerhet hos UNINETT. 
 
UiBs ledelse ser på dette som et viktig tiltak for å øke sikkerhetskompetansen til ansatte og studenter. Det er også 
behov for å arbeide systematisk for å etablere en gjennomgående sikkerhetskultur i organisasjonen. 
 
På sikresiden finner ansatte og studenter: 

 Brukervennlig opplæring i viktige sikkerhetstemaer 
 Hjelp til hva den enkelte skal gjøre i en krisesituasjon 
 UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer 
  

Lenke til sikresiden: www.uib.no/sikresiden  
 
 
 

Enhet for læring inviterer til åpent seminar:  
Pedagogisk kompetansebygging ved Norges Arktiske 
universitet 
 
Når: Onsdag 29. november 2017 kl. 13:15 - 14:00.  
Sted: Styrerommet, 4.etg. AHH 
 
Pedagogisk kompetansebygging ved Norges arktiske universitet: Historien om hvordan Norges nordligste 
universitet fikk landets første senter for helsefaglig pedagogisk utvikling v/ Anita Iversen, førsteamanuensis. 
 
Anita Iversen leder Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) ved Universitetet i Tromsø. Hun vil fortelle 
om senterets oppgaver, struktur og arbeidsmetoder for å støtte de vitenskapelig ansatte i deres pedagogiske 
arbeid. Hvilke veivalg har de gjort og hva skal til for lykkes? 
 
Foredraget er åpent for alle interesserte. 
 

Påmelding via denne lenken her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3946599  
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Religionsvitenskapsfaget ved UiB feirer i disse dager 50 år. 
 
Fra 5. til 28. oktober kan man se en utstilling på Bibliotek for humaniora (Haakon Sheteligs plass 7) om fagets 
historie: http://www.uib.no/ahkr/111104/jubilerer-med-utstilling 
 
 

STUDIE 
 

Studiestart 
 
Studiestart vårsemesteret 2018: 8. januar 
 
 

Statusoppdatering for arbeidet med ny studieplan  
 
Arbeidet med ny studieplan er godt i gang. Fakultetsstyret vedtok i juni 2016 at det opprinnelige mandatet for å 
revidere den gamle studieplanen skulle utvides til å bli et mandat for en helt ny studieplan. Siden dette har 
arbeidsgruppen jobbet med å innhente all relevant bakgrunnsinformasjon. Vi må sikre at vi lager en studieplan 
som er rustet for fremtidens behov, samt at den passer bedre inn med ny studieplan i medisin, som våre studenter 
følger det første studieåret. I tillegg må den tilpasses Universitetets og Fakultetets ambisjoner om å ta i bruk nye 
undervisnings- og vurderingsformer.  
 
Vi har gjennomført en stor landsomfattende spørreundersøkelse blant tannlegene om utfordringene vi står overfor 
og behov for kunnskap ved endt utdanning. Videre har fagseksjonene fått anledning til å komme med innspill i 
henhold til fremtidens tannlegeutdanning og grensegangen mellom spesialist og allmentannlegens 
arbeidsoppgaver. All informasjon tas med i det videre arbeidet med å lage en ny studieplan. 
 
Fremdriften har blitt noe forsinket grunnet en rekke ulike omstendigheter, men vi er nå i gang med 
detaljplanleggingsfasen hvor en ny timeplan skal utformes. Det er mange detaljer som må finstemmes for at vi 
skal få en helhetlig plan som sikrer at vi fortsatt utdanner gode og trygge studenter, som er godt rustet for de 
utfordringene de vil møte når de forlater oss etter fem, intense år. Vi tar likevel sikte på å ha en studieplan klar for 
implementering allerede høsten 2019. Hvorvidt dette vil gjelde alle kull eller bare de to første, er ennå ikke klart, 
men vi vil utarbeide en plan for overgangsfasen så snart vi har klar en endelig skisse for ny studieplan. 
 
Ytterligere informasjon kan finnes på nettsidene: http://www.uib.no/odontologi/98483/ny-studieplan-i-odontologi 
Nettsidene blir fortløpende oppdatert. I tillegg vil det arrangeres åpne informasjonsmøter for ansatte og studenter 
rundt juletider og når ny plan er klar for høringsrunde. 
 
 

FORSKNING 
 

Local interest organization for all PhD students and 
PostDocs at UiB 
 
We wish to establish a local interest organisation for all PhD students and Post Docs (including young researchers 
with temporary positions) at UiB. We are getting help from The Association of Doctoral Organisations in Norway 
(SiN, www.stipendiat.no) and their local affiliations at universities across Norway.  
We need you to show your interest for the existence of such an organisation. You do that by becoming a member 
of the facebook group: “PhD students and Post-Docs at UiB” 
(https://www.facebook.com/groups/116433559065620/?ref=bookmarks).  
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/ahkr/111104/jubilerer-med-utstilling
http://www.uib.no/odontologi/98483/ny-studieplan-i-odontologi
http://www.stipendiat.no/
https://www.facebook.com/groups/116433559065620/?ref=bookmarks


Side 5 av 10 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  
Po. boks 7804, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 
Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

 

DOCTORAL DISSERTATION DEFENCE 
- Mohamed Ibrahim 
 
Candidate from Department of Clinical Dentistry 
Main supervisor: Associate Professor Mihaela Cimpan  
Co-supervisors: Professor Kamal Mustafa, PhD Julia Schoelermann 
 

 
Trial lecture: Wednesday 25 October 2017, Time: 09.15 
Place: Auditorium Cavum, Department of Clinical Dentistry, 

Årstadveien 19 
Topic “Safe-by-design” for nanomaterials in medicine and dentistry 

 
Defence: Wednesday 25 October 2017, Time: 11.15 
Place: Auditorium Cavum, Department of Clinical Dentistry, 

Årstadveien 19 
 

Dissertation: Titanium Dioxide and Diamond Nanoparticles: In-vitro assessment of the effects on the 
oral mucosal barrier and bone biology 
 

1st opponent: Associate Professor Susanna Miettinen, University of Tampere, Finland  
2nd opponent: Professor Izabela-Cristina Stancu, University Polytechnica Bucharest, Romania 
3rd member of the 
Committee 

 
Professor Asgeir Bårdsen, University of Bergen 

 
The defence will be led by Professor Anne Nordrehaug Åstrøm. 
 
The public is invited. 
 
 
 

Idekonkurransen 2017 
 
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i 
Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2017. 
 
Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring 
forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon. 
Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle våre eier- og partnerinstitusjoner kan delta. 
 
Premiesummen er i år økt til 500 000 kroner. 
 
Professor Kamal Mustafa og hans forskningsgruppe ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen 
vant konkurransen i 2016. Næringsminister Monica Mæland overrakte prisen til Kamal Mustafa på Bergen 
Næringsråds ”Årskonferansen 2016”.  

– Prisen ga oppmerksomhet til betydningen av vår forskning og det innovative potensiale som ligger i den. 
Prisutdelingen ga oss en flott mulighet til å presentere forskningen foran ledere fra akademia, politikere og 
mulige samarbeidspartnere fra næringslivet, sier Kamal Mustafa. 
 

Les mer om Professor Kamal Mustafas erfaringer, om konkurransen og hvordan du melder deg på her 
https://bergento.no/2017/09/win-500-000-development-innovative-idea/ 
  
Søknadsfrist er satt til 25. oktober. Vinneren offentliggjøres på Bergen Næringsråds ”Årskonferansen 2017” 17. 
november. 
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Aktivitetsplan høsten 2017 

Fredag 20.oktober 
møterom N 

Kl. 11:30 – 
12:30 

FOKUS PÅ FORSKNING 

26.oktober og 27.oktober  Hel dag Dobbeltkompetansesamling for kandidater 
og veiledere i Bergen 

Fredag 3.november 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 
12:45 

Vitenskapelig lunsj  

Tirsdag 10.oktober  
Møterom N 

Kl.11.15-
13.00 

Ph.D seminar  

Torsdag 23.november 
Møterom M  

Kl.08.30-
10.30 

Forskningsutvalgsmøte  

Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 
12:30 

FOKUS PÅ FORSKNING  
 

Onsdag 15.november 11:30-13:00 Instituttrådsmøte 

Fredag 1.desember   Hel dag Praksisseminar tannpleie  
 

Mandag 4.desember  
 

Kl.11.15-
13.00 

Ph.D seminar  

Fredag 15. desember 
Møterom D 

Kl. 11-13 Programutvalgsmøte 

 
 

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 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Følgende rutiner er oppdaterte/nye og finnes i Skjema for 
klinikk: 
 

- Henting og levering av journaler – Statsarkivet 
- Dekning av utgifter til pasientreiser 
- Rutine ved positiv MRSA-prøve hos student 
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VELFERD 
 
 

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

Marit Voldsæther – Null i Biologi 
 
Dato: 30. november 
UiB pris: 420 kr 
Sted: Ole Bull Scene 
 
For mer info: 
https://www.revyogteater.no/events/bergen/events/marit-
voldsaeter.aspx  
 
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen 
eller telefon: 55 21 61 50 
  
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: 
Ansattkortet 
 
 
 
 

 

  

Askepott 
 
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er 
knyttet til forestillingen du ønsker: 
  
Askepott fredag 27. oktober kl.16.30: 
https://www.ticketmaster.no/event/520757?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
  
Askepott lørdag 28. oktober kl. 15.00: 
https://www.ticketmaster.no/event/520831?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
  
Askepott lørdag 25. november kl.12.00: 
https://www.ticketmaster.no/event/520849?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
  
Tast inn kode UIB2017 for å låse opp pristypen ansatt UIB og velg 
deretter antall billetter. 
Klikk videre på kjøp billetter. 
Forsett til betaling ved å logge deg inn til kassen. 
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Ansatte ved UiB tilbys billetter til  

”Det gode mennesket fra Sezuan” 
torsdag 19. oktober kl. 20. 00 på Store Scene. 
Billettpris kr. 250 (ord. kr. 310) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med fredag 13. oktober. 
 
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken som er knyttet til dato du ønsker: 
https://www.ticketmaster.no/event/520571?CL_ORIGIN=ORIGIN2  
Velg så antall plasser ved å klikke på de blå setene i salkartet som kommer opp på skjermen. 
Lås opp pristypen med kode 2017UIB - klikk deretter på kjøp billetter - fortsett til betaling ved å logge deg 
inn til kassen. Om du ikke allerede har en kundekonto hos Ticketmaster, må du registrere deg før du går 
videre til betaling. Dette gjør du kun første gang. 
Ønsker du å kjøpe billetter på vårt billettkontor: Telefon 55 60 70 80 | E-post dns@dns.no 
Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 20.00. Lørdag 11.00 - 18.00 
 
 
Take advantage of our UiB employee offer on tickets to 

”The Good Person of Szechwan”. 
The offer is valid to all UiB employees for the performance held 
Thursday 19. October at 20.00 clock 
Ticket Price NOK 250 (Ordinary price NOK 310) 
Tickets can be purchased at this price until 13. October. 
 
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: 
https://www.ticketmaster.no/event/520571?CL_ORIGIN=ORIGIN2  
Chose the number of tickets you would like to buy by clicking on the blue seats in the seat map. 
Unlock the price category using the kode 2017UIB - then click ”kjøp billetter” - then click ”betaling” 
and log in to purchase the ticket(s). 
If you don´t already have a customer account with Ticketmaster, you will be prompted to registrer 
before being redirectet to the pay screen. Registration is only required once. 
To buy tickets at our box office: Telephone: 55 60 70 80 | E-mail dns@dns.no 
Opening hours: Monday - Friday 09:00 - 20:00. Saturday: 11:00 - 18:00 
 
 
 
 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset 
vinteren  2018  
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for  vinteren 2018,  
i perioden  31.12.17-01.04.18 
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad 
om hytte må man prioritere både ønsket hytte og 
ønsket periode. 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før 
leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs 
søknad om hytte må man legge inn noe informasjon.  
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 

New application period for the 
cottages at Ustaoset winter 
2018  
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for winter period  from 31 December 
2017 until 01. April 2018. 
Cancellation deadline is 30 days before rental period start 
to avoid penalty for cancellation 
Please use the UoB electronic cabin system by logging  in 
 with your registered username and password. 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application 
you must enter some information. 
All applications must be registered in the electronic cabin 
system to be included  in the draw. 
Application forms and information can  also be found  at 
the Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" -  "Cabin hire (NO)" -  logging  in   
with your registered UoB username and password from 
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Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også 
på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- 
«Velferdshytter til utleie».  Logg inn med ditt UiB 
brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via 
VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 15. november, trekningen foretas 
17. november 2017. 
 

 
 

an UoB-computer or by using the VPN-logon 
 
The application deadline is  15 November,  drawing will be 
done 17 November  2017. 
 
 
 
 

 
 

  

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 29.november 
 

Onsdag 25. oktober 
Onsdag 22. november 
Onsdag 13. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 23. november 
 

Fredag 15. desember 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 8. november 
Onsdag 6. desember 

 

  
 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
Fremtidens fakultet 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
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HMS-portalen 
 
Nye doktorgrader ved UiB 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet på Facebook 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. Herunder også PAGA 
 
PAGA - personalportalen 
 
IT-hjelp -  Hjelpeside for IT hvor studenter og ansatte kan finne informasjon og bidra 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne de nye profilmalene til UiB 
 
PowerPoiont-maler – finner du her 
 
 
 

 
Bidrag til Tannløst og fast kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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