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Alle kom seg raskt ut da brannalarmen gikk.  
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.12 – 13. november 2017 

 

 
 

Kommer: 
 
 
Forskningsdag ved IKO 
Torsdag 14. desember. 
Mer informasjon kommer når 
det nærmer seg. Dette er en 
del av IKO-uke-tilbudet. 
 
 
IKO-dagene 
IKO-dagene høstsemesteret 
2017 går av stabelen 12.-14. 
desember. Program kommer 
litt senere i november. 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

Ny fakultetsdirektør 
 
Heidi Annette Espedal blir tilsatt som ny 
fakultetsdirektør fra og med 1. januar 2018.  
 
Bli bedre kjent med henne! 
 
  

 

Faglig-pedagogisk dag 
 
Faglig-pedagogisk dag for lærere arrangeres hvert år ved UiB av UiB Videre. Neste år arrangeres dagen fredag 2. 
februar. Blant årets temaer er: - elever og helse. 
Les her for mer informasjon: 
http://www.uib.no/foransatte/111158/vil-du-bidra-p%C3%A5-faglig-pedagogisk-dag-2018 
Frist for å melde inn bidrag er 15.november og det gjøres her: https://fp-dag.h.uib.no/registrer 
 
 

STUDIE 
 

Studentkonferanse om helseklyngen i Bergen 
 
18. oktober arrangerte Faglig forum studentkonferanse om helseklyngen i Bergen i Universitetsaulaen. Med 
studentene i fokus var det presentasjoner og idémyldring rundt den nye helseklyngen, som skal stå klar i 2020. 
Her skal man samle ulike fagfelt, for å skape et kraftsenter for utdanning, forskning og innovasjon. 
En klar konklusjon fra konferansen, er at man må tenke tverrfaglig for å løse morgendagens helseutfordringer. 
 
Les mer om studentkonferanse om helseklyngen her. 
 

  
UiB-rektor Dag Rune Olsen på gruppearbeid med Tilde Kristine 
Martinsen (human ernæring), Herborg Haugen Sandmo 
(byrådsavdeling for Helse og omsorg i Bergen kommune), Peter 
Nguyen (odontologi) og Linh-Chi Nguyen (medisin). 
Foto: Ole Marius Kvamme 
Opphavsrett: UiB 

Studentkonferansen samlet 121 deltakere til idémyldring i 
Universitetsaulaen. 
Foto: Ole Marius Kvamme 
Opphavsrett: UiB 
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FORSKNING 
 

New PhD - Mohamed Ibrahim 
 
Wednesday October 25th Mohamed Ibrahim defended his thesis “Titanium Dioxide and Diamond Nanoparticles: 
In-vitro assessment of the effects on the oral mucosal barrier and bone biology” for the PhD-degree 
 
Candidate from Department of Clinical Dentistry 
Main supervisor: Associate Professor Mihaela Cimpan  
Co-supervisors: Professor Kamal Mustafa, PhD Julia Schoelermann 

 
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 was led by Professor Anne Nordrehaug Åstrøm. 
 

 
 
 

Helseinnovatørskole 
 
Helseinnovatørskolen er et initiativ fra Universitetet i Oslo (UiO), NTNU i Trondheim og Karolinska Institutet (KI) i 
Stockholm, utviklet i samarbeid med Nansen Neuroscience Network (NNN). Det er åpent for helseforskere og 
klinikere fra alle medisinske fakulteter, i tillegg til forskere innen psykologi, odontologi, teknologi, naturvitenskap og 
sykehusene.  
 
På kurs 1 vil deltakerne bl.a. lære: 

- Hvordan de kan bruke sin bakgrunn innen helseinnovasjon til å løse ulike utfordringer i samfunnet, og 
utvikle løsninger og produkter innenfor det medisinske feltet. 
-Utvikle en forretningsplan basert på nyskapende ide og hvordan man kan kommunisere den videre til 
aktuelle aktører 
-Hvordan de kan kombinere det å være en forsker og gründer 

 
Mer informasjon om kurs 1 ligger her: 
http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/courses/health-innovation-and-
entrepreneurship.html 
 
Søknadsfristen er 31.desember. 
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Aktivitetsplan høsten 2017 

Onsdag 29.november 11:30-13:00 Instituttrådsmøte 

Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 
12:30 

FOKUS PÅ FORSKNING  
 

Torsdag 23.november 
Møterom M  

Kl.08.30-
10.30 

Forskningsutvalgsmøte  

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 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 
Tove-Margit Sagosen, Tannhelsesekretær 
David Nikolai Breidablikk Vatne, Instruktørtannlege 
Eleni Parcha, Spesialtannlege 
Tonje Aabø, Tannhelsesekretær 
Chatrine-Helèn Carlsen, Tannhelsesekretær 
Kjersti Gjerde, Stipendiat 
 
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. 
 
 
 

VELFERD 
 
 

UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer om 
UiBs velferdstilbud. 
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Etterlyst: Jesus 
 
Ansatte ved UiB tilbys billetter til ”Etterlyst: Jesus” 
torsdag 23. november kl. 20.00 på Store Scene 
Billettpris kr. 260 (ord. kr. 310) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 14. november. 
 
https://www.ticketmaster.no/event/520875?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
 
Tast inn kode UIB2017 for å låse opp pristypen ansatt UIB og velg 
deretter antall billetter. 
 
Du kan også kjøpe billetter på vårt billettkontor. 
Telefon 55 60 70 80 
Åpningstider billettkontoret: 
mandag - fredag 09:00 - 20:00 lørdag 11:00 – 18:00 
E-post dns@dns.no 
 
Les mer om forestillingene her: http://www.dns.no/! 
 
English: 
 
Take advantage of our UiB employee offer on tickets to 
”Etterlyst: Jesus” The offer is valid to all UiB employees for the 
performance held Thursday 23. November at 20.00 clock 
Ticket price NOK 260 (Ordinary price NOK 310) 
Tickets can be purchased at this until 14. November. 
 
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: 
”Etterlyst: Jesus” Thursday 23. November: 
https://www.ticketmaster.no/event/520875?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
 
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 

 

 
 

Synger ut om tro og tvil 
Sammen med Svein Tindberg og det faste 
bandet sitt, nærmer Bjørn Eidsvåg seg Jesus 
på ulike måter. Hvem er han, og er det i det 
hele tatt mulig å svare på det spørsmålet? 
Eidsvåg vokste opp i Sauda med flanellograf, 
basar og allsang. I forestillingen viser han til 
de ulike Jesus-figurene han har hatt et forhold 
til gjennom livet; en godhjertet sosialist, en 
streng moralist, en kul hippitype og en som 
mislikte sterkt både langt hår, rytmisk musikk 
og kvinnelige prester. Med både nytt og 
gammelt sangmateriale, mye humor og tidvis 
en god bedehusstil, leter Eidsvåg og Tindberg 
i kulturhistorien - og i egen oppveksthistorie - 
for å tegne et bilde av den Jesus som de og 
kanskje publikum ønsker seg i dag. 

 
 
 
 

  

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 29.november 
 

Onsdag 22. november 
Onsdag 13. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 23. november 
 

Fredag 15. desember 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 29. november 

 

  
 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
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Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
Fremtidens fakultet 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
 
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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