
 

 

N y h e t s b r e v  

Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  
Po. boks 7800, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 
Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

 

 

 
Kjære kollega 

 
Jeg vil benytte denne lederen til å minne om noen viktige retningslinjer i 
kvalitetssikringsarbeidet for forskning og forskerutdanning ved IKO. Når det 
gjelder forskerutdanning vil jeg minne om e-læringskurset ved Det medisinske 
fakultet somt nå vil være obligatorisk for alle fakultetsansatte som skal veilede 
PhD kandidater. Kurset fullføres i sin helhet på MittUiB. 
 
I vårt arbeid med starte nye prosjekter vil jeg også minne om forpliktelsen til å 
søke etisk godkjenning hos REK etter helseforskningsloven. 
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44?q=helseforskningsloven 
 
Helseforskningsloven definerer formålet med medisinsk og helsefaglig forskning 
som forskning på mennesker, humant biologisk materiale og helseopplysninger.  
Prosjektleder har ansvar for den daglige prosjektdriften og skal sørge for at 
etiske, helsefaglige, vitenskapelige og personvernmessige forhold ivaretas og at 
nødvendig forhåndsgodkjenning fra REK foreligger.  Alle som driver forskning 
der formålet er ny kunnskap om helse og sykdom, skal søke etisk godkjenning 
hos REK. OBS: Man kan ikke få etisk godkjenning av et prosjekt i ettertid. Om 
man er usikker på om prosjektet faller inn under Lov om medisinsk og 
helsefaglig forskning, slik som eksempelvis aktiviteter som dreier seg om 
kvalitetssikring og helsetjenesteforskning, kan man bruke søknadsskjemaet 
«fremleggingsvurdering» og få et hurtig svar fra REK.  Saksportalen med de 

ulike søknadsskjema til REK finner du her : www.helseforskning.etikk.com  
 
Generelt gjelder at prosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til NSD. Denne meldeplikten gjelder 
institusjoner som har NDS som sitt personvernombud, og er lovpålagt. Som en oppfølging av UiB’s kvalitetssystem 
for behandling av personopplysninger etter helseforskningsloven og personopplysningsloven. har IKO etablert en 
database for forskningsprosjekter som innehar personopplysninger. Dette arbeidet er et ledd i UIB’s kvalitetssystem 
for behandling av personopplysninger. Det er viktig at denne databasen følges opp kontinuerlig og at nye prosjekter 
meldes inn fortløpende. Dette gjelder forskningsprosjekter så vel som kvalitetssikringsprosjekter.  
 
Til slutt vil jeg også minne om at UiB har gjort serveren SAFE tilgjengelig. Denne serveren skal benyttes for 
forskningsprosjekter som behandler personopplysninger og pasientopplysninger. På IKO har vi allerede hatt en 
gjennomgang av serveren og det er ønskelig at vi tar dette systemet i bruk i nærmeste fremtid, da det er et meget 
godt redskap for de som arbeider med personopplysningsdata.   
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.13 – 24. november 2017 

 

 
 

Kommer: 
 
IKO-DAGENE 
IKO-dagene høstsemesteret 
2017 går av stabelen 12.-14. 
desember.  
 
Forskningsdag ved IKO 
Torsdag 14. desember. 
Dette er en del av IKO-uke-
tilbudet. 
 
Disputas 
Fredag 15. desember 
disputerer Agneta 
Hasselkvist for PhD-graden 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 
 
 

Svenske tannleger ved IKO 
 
Den svenske «Tandläkar tidningen» har laget en større reportasje om svenske 
tannleger ved Universitetet i Bergen 
 
Les hele artikkelen om Svenskene i Bergen her. 

 
 

 
 

I kø for digital tannlegestol 
 
Den norske tannlegeforenings Tidende har laget en 
reportasje fra den digitale myldredagen som ble 
arrangert ved UiB 4. oktober. 
De fokuserte naturlig nok på at Institutt for klinisk 
odontologi hadde tatt med seg sine fire simulatorer for 
trening i preparering (Simodont). 
 
Les hele artikkelen her 
  
  

Bergens forskningsstiftelse (BFS) holder sin årsmarkering 
i Aulaen 1. desember 
 
På arrangementet blir det blant annet kunngjort tildeling av BFS Starting grants, tidligere kalt rekrutteringsstipend, 
pluss en stor gave til bioinformatikk-miljøet. 
 
http://www.uib.no/aktuelt/112317/årsmarkering-bergens-forskningsstiftelse 
Årsmarkering - Bergens forskningsstiftelse | Universitetet i Bergen 
www.uib.no 
 
Årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse går av stabelen 1. desember kl.13:00 i 
Universitetsaulaen. Arrangementet er åpent for alle! 
 

 

FORSKNING 
 

Fond og legater 
 
Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske 
fakultet. Alle ansatte i hel- eller delstillinger og PhD ved UiB kan søke. 
 
Les om utlysning av fond og legater her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.tannlegetidende.no/i/2017/10/d2e2322
http://www.uib.no/aktuelt/112317/%C3%A5rsmarkering-bergens-forskningsstiftelse
http://www.uib.no/aktuelt/112317/%C3%A5rsmarkering-bergens-forskningsstiftelse
http://www.uib.no/
http://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater
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Aktivitetsplan høsten 2017 

Onsdag 29.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. 
 
 
 

HMS 
 

Program for IKO dagene, høstsemesteret 2017      
 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning – IKO dagene, for alle ansatte ved instituttet i uke 50, 12. - 14. 
desember. Vakt i klinikken og annen drift kan gå som vanlig de øktene det ikke er annet program. Ledelsen 
oppmuntrer til at seksjonene også har egen opplæring/ kompetanseheving utenom oppsatt program. Ansatte som 
ikke har arbeidsdag disse dagene kan bytte dag slik at de kan delta. Det vil bli en digital evaluering av 
arrangementet i etterkant av dette.. 
 
 
 

Tirsdag 12. desember 
 

 

Kl. 08.30 – 09.00 Hilsen fra instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm: Hva har skjedd ved IKO høsten 2017 og i året som 
helhet? 
Målgruppe: Alle  
Sted: 1. og 2. molar 
 

Kl. 09.00 – 10.00 Tannbanken. Ved Prof. Kristin Klock og Førsteamanuensis emeritus Helene Tvinnereim 
Målgruppe: Alle  
Sted: 1. og 2. molar 
 

Kl. 10.15 – 11.30 Hvordan holde på studentenes interesse? Undervisning i praksis. Ved Prof. Anne Berit Guttormsen. 
Målgruppe: Alle  
Sted: 1. og 2. molar 
 

Kl. 11.40 – 12.45 Felles lunsj: julegrøt. Påmelding nødvendig 
Målgruppe: Alle  
Sted: Kantinen 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Kl. 13.00 – 15.30 Alternativ 1. Kliniske vurderinger. Rapport fra programsensor. Ved Prof. Jan Olsson  Målgruppe. 
Instruktørtannleger, instruktørtannpleiere og seksjonsledere  
Sted. 1. og 2. molar 
 
Alternativ 2. Litt om røntgen. Ved seksjon for radiologi 
Målgruppe. Tannhelsesekretærer Sted. Cavum 
Kl. 13.00-13.45     Tenners mangfold 
Kl. 14.00-14.30     Digital bildebehandling 
Kl. 14.45-15.30     Spesialopptak 
 

Onsdag 13. desember 
 

 

Kl. 08.30 – 08.40 Den nye studieplanen; status i arbeidet så langt. Ved Førsteamanuensis Marit Øilo  
Målgruppe. Undervisere/ alle  
Sted. 1. og 2. molar 
 

Kl. 08.45 – 08.55 Sammenslåing av seksjoner; mandat og fremdriftsplan.Ved Prof. Bodil Lund  
Målgruppe. Alle  
Sted. 1. og 2. molar 
 

Kl. 09.00 – 12.00 Det var livet som vant. Ved Jon-Kenneth Heltne (Norsk Luftambulanse), Hallvard Vindenes og Hallgeir 
Berge 
Målgruppe. Alle  
Sted. 1. og 2. molar 
 

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj 
 

Kl. 13.00-13:30 Info fra leder for planleggingen vedr. evaluering etter omorganiseringen. Ved Roland Jonsson 
Målgruppe: Alle 
Sted: 1. og 2. molar 
 

Torsdag 14. desember 
 

Fra forskning til allmenn kunnskap. 
Målgruppe. Alle 
Sted. Vrimlearealet og 1. og 2. molar 
 

Sesjon 1; Kl. 08.30-11.00. Åpningshilsen. Ved prodekan for forskning, Prof. Marit Bakke 
- Forskning – viktig for alle? Ved Prof. Nils Roar Gjerdet 
- Hvordan formidle det vi har forsket på? Ved Redaktør i Forskning.no, Nina Kristiansen 
 

Kl. 09.45-10.00 Kaffepause 
 

 -Frontline thinking and impact of external funding on applied research. Ved Prof. Kamal Mustafa og 
Overtannlege/ ph.d-stipendiat Cecilie G. Gjengedal 
- Hvordan blir man en del av et stort prosjekt? Ved Førsteamanuensis Mihaela Cimpan 
 

Sesjon 2; Kl. 11.00-13.00. Forskningstorg i Vrimlearealet inkl. lunsj; kåring av beste stand 
 

Sesjon 3; Kl. 13.00-15.00. -Presentasjon av ulike prosjekter fra forskningsverden på IKO. 
 Forskerlinjestudentene Amanda Andresen og Ghajanaa Mukilvannan 
 Spesialistkandidatene Terje Sæthre og Ingvild Marie Ulvik 
 Post doc Lars Tore Fadnes 
 PhD-kandidatene Magnus Bratteberg, Espen Helgeland og Ingfrid Brattabø ( TK-Vest og Hemilsenteret) 
 Masterstudent Randi Aamodt 
-Hvordan kan vi dra nytte av dagens input? Ved Prof. Asgeir Bårdsen, Prof. Malin Jonsson og Prof. Nils 
Roar Gjerdet 
 

 

 
 
 

VELFERD 
 
 

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

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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Händels Messias 
 
Bergen Domkor fremfører Händels Messias i Foldnes 
kyrkje lørdag 2. desember kl 18.00 og søndag 3. 
desember kl 18.00.  
 
Solistpartiene blir sunget av Edvard Grieg Kors 
sangere. 
Sammensatt barokkorkester under ledelse av Stefan 
Lindvall. 
Dirigent. Kjetil Almenning 
 
Tilbud til Universitetet i Bergen. kr 300 (ordinær. 350), 
bruk promokode «domkormessias».  
Student/honnør. kr 200. Billetter bestilles 
på ticketco.no, eller gå direkte inn på lenkene. 
http.//www.kirkemusikkibergen.no/arrangement/2017/1
2/2/messias-i-foldnes-kyrkje/ (Foldnes) 
 
http.//www.kirkemusikkibergen.no/arrangement/2017/1
2/3/messias-i-bergen-domkirke/ (Bergen Domkirke) 
 

 
 

 
 

Julekonsert i Domkirken 16. 
desember 
 
Vokalensemblet Multa Paucis og 
Mandssangerensemblet Fratres inviterer til årets 
vakreste julekonsert! Benytt deg av denne anledningen 
til å koble av fra julestria med et knippe kjente og kjære 
julesanger, engelske carols, og norske folketoner. Du er 
garantert både stemningsfull musikk og tekster til 
ettertanke. Klaver og fele trakteres av to av Bergens 
virkelige "up and coming" musikere - Frode Skag 
Storheim og Johanne Mjøs. Dirigent er Mikael Ringstad 
Hedne. 
 
Multa Paucis er et prisvinnende damekor stiftet av 
kunstnerisk leder Mikael Ringstad Hedne i 2008, og 
teller i dag 15 sangere. Siden starten har koret hatt et 
særlig fokus på skandinavisk samtidsmusikk og 
tradisjonsmusikk, sistnevnte med oppføringspraksis 
inspirert av kvedetradisjonen. 
 
Klaver. Frode Skag Storheim 
Fele. Johanne Løkensgard Mjøs 
Dirigent. Mikael R. Hedne 
 
Tid. 16. desember, kl 19.00 
Sted. Domkirken 
Billetter. Se  
https.//multapaucis.ticketco.no/nb/e/multa_paucis_i_jule
natt for  
prisavslag på forhåndskjøp. Billetter kan også kjøpes i 
døren. 
Er dere gruppe på over 8? Ta kontakt på 
post@multapaucis.no for  
gruppepris. 
 

Christmas concert in 
Domkirken 16th of December 
 
Multa Paucis and the male vocal ensemble Fratres extend 
their warmest welcome to this year's loveliest Christmas 
concert. Take a break from the Christmas chaos and 
enjoy your favourite Juletide melodies, English carols and 
Norwegian traditional folk songs. We guarantee an 
atmospheric musical experience and meaningful lyrics 
that will linger in your thoughts. Joining us will be two of 
Bergen's best up-and-coming musicians. Frode Skag 
Storheim on the piano and Johanne Mjøs on the fiddle. 
The conductor is Mikael Ringstad Hedne. 
 
Multa Paucis is a prize-winning women's choir established 
by artistic director Mikael Ringstad Hedne in 2008, and 
today consists of 15 singers. The choir, since its 
conception, has had a particular focus on Scandinavian 
contemporary and traditional music, the latter inspired by  
the Norwegian singing tradition "kveding". 
 
Piano. Frode Skag Storheim 
Fiddle. Johanne Løkensgard Mjøs 
Conductor. Mikael R. Hedne 
 
Time. 16 December, kl 19.00 
Place. Bergen Cathedral 
Tickets. See  
https.//multapaucis.ticketco.no/nb/e/multa_paucis_i_julena
tt for price  
reduction on advanced purchase. 
Tickets are also available at the door. Group over 8? Get 
in touch at  
post@multapaucis.no for group discount. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset – 
påsken 2018  
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for påsken 2018,  
i perioden  22. mars - 2.april 2018. Vi gjør 
oppmerksom på at Ottesheimen er forbeholdt 
studenter i Påsken, dersom ingen studenter søker kan 
den tildeles ansatte. 
  
Påsken deles i to perioder.   
del 1  fra torsdag  22. mars til  tirsdag 27.mars 
del 2  fra tirsdag  27. mars til   mandag  2. april 
  
Det er en felles trekning for 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.  
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 
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 12. desember,  trekningen foretas 
14. desember 2018. 
 
 

   
Butten                      Ottesheimen 

New application period for the 
cottages at Ustaoset - Easter 
2018  
 
IIt is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen  
and Butten at Ustaoset for the Easter period  from 22 
March until 2. April 2018.  
Ottesheimen is reserved for students this periode. 
  
Easter is divided into two periods. 
Part  1  from 22 March until 27 March 
Part  2  from 27 March until 2 April 
  
Cancellation deadline is 30 days before rental period start 
to avoid penalty for cancellation 
Please use the UoB electronic cabin system 
(https.//skjema.app.uib.no/hytter) by logging in with your 
registered username and password.  
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 
an UoB-computer or by using the VPN-logon 
  
The application deadline is  12 December,  drawing will be 
done 14 December  2018. 
  
Regards, 
  
Eiendomsavdelingen/ Estate and Facilities Management 
division 
 
 

   
     U-heimen         
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MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 29.november 
 

Onsdag 29.november 
 Onsdag 13. desember 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 29. november 

Programutvalget 
Fredag 15. 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 
 
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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