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Godt Nytt år! 
 

Velkommen til et nytt arbeidsår! For våre kjernevirksomheter forskning, undervisning og formidling, vil 2014 by på nye arbeidsoppgaver 

som involverer alle ansatte ved IKO.   

Vi starter det nye året med ny klinikksjef etter Hildur Søhoel som har fått stilling på tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest- Hordaland. 

Harald Nesse tiltrådte 1.1. 2014 og skal være fungerende klinikksjef- i første omgang i tre måneder, inntil klinikksjefstillingen lyses ut. 

Arbeidsoppgavene til klinikksjefen vil være noe endret. En arbeidsgruppe har under høsten 2013 jobbet frem et revidert mandat for 

klinikksjefsstillingen som skal godkjennes i Styringsgruppen for organisasjonsprosjektet. Detaljer om klinikksjefsstillingen og det reviderte 

mandatet vil kommuniseres ut så snart saken er godkjent i styringsgruppen. Anne Marie Halmøy vil i denne perioden fungere som 

overtannlege ved Seksjon for oral protetikk. Nytt av året er også koordinator for allmenn en funksjon som tidligere har ligget under 

klinikksjef. Kjetil Reisegg tiltrer denne funksjonen, også han i første omgang midlertidig i påvente av utlysning av stillingen. 

Fjorårets lederutviklingskurs regi av Institutt for medskapende ledelse (IML) er avsluttet for ledergruppen, seksjonsledere og overtannleger 

ved IKO. Vi hadde store forventninger til dette kurset og mange av dem er blitt innfridd. Nå starter lederutvikling for instruktørtannleger og 

tannhelsesekretærer også i regi av IML. Denne delen av lederopplæringen vil pågå i vårsemesteret 2014.  

 

ANNE 

 
 

PERSONALNYTT 

  

Klinikksjef  Overtannlege 
protetikk 

Koordinator allmenn 

    
Fra 1.1 2014 til 31.3 2014 vil Harald Nesse fungere 
som konstituert klinikksjef etter Hildur Søhoel. Fast 
stilling som klinikksjef vil utlyses etter interimperioden 
på 3 måneder.  
 
 

Anne Marie Halmøy vil i denne 3 
måneders perioden fungere som 
overtannlege på protetikk etter 
Harald Nesse 

Kjetil Reisegg vil fra 1.1. 2014 
fungere som koordinator for allmenn 
i 30 % stilling. Han tilsettes 
administrativt i påvente av utlysning 
av fast koordinatorstilling. 

Jubilantseremoni 
 
Du skal jobbe hardt og lenge for å oppnå 25 års ansiennitet. For ikke å snakke om 40 år. Disse UiB ansatte har klart bragden. 
49 av årets 25- og 40-års jubilanter ved UiB ble onsdag 18.desember feiret sammen med rektor og direktør i Knut Fægris hus. 
Det var seremoni med bl.a. kunstnerisk innslag, taler og overrekkelse av gaver (ugle til 25-års jubilanter og krystallvase til 40-
åringene). Og selvsagt var det god servering. 

 
 
Alle disse har vært ansatt 25 år ved UiB. I mengden sees bl.a. Gunhild V. 
Strand og Iris Walle 

 
 
Og disse har vært ansatt 40 år ved UiB. På bildet finner vi Grethe Arnevig, 
Bente Nord Johannessen og Rune D. Haakonsen 
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DISPUTAS 
 
Torbjørn Pedersen disputerte for PhD graden ved Universitetet i Bergen, Institutt for biomedisin og Institutt for klinisk 
odontologi fredag, 20. desember 2013  

Avhandlingens tittel: “Intrinsic and Extrinsic Vascularization of Bone Tissue Engineering Constructs”. 
1. opponent: Professor Riitta Seppänen, University of Tampere, Finland 
2. opponent: Professor Klaus Gotfredsen, University of Copenhagen, Denmark 
3. medlem av komiteen: Professor Annika Rosén, Universitetet i Bergen 
Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Daniela Elena Costea. 
 
Vi gratulerer og ønsker lykke til videre. 
 
 

       
 
 

HMS 
 

HMS-dag 
 
Torsdag 6. mars blir HMS-dag for alle ansatte. Mer informasjon vil komme. 
 

Førstehjelp-informasjon til alle  
 
Førstehjelpsstasjoner fins i A1, B1, C1, A2, B2 og C2, på Ferdighetssenteret og på laboratoriet. Det er hengt opp informasjon 
på hver førstehjelpsstasjon om innhold i ulike skap og kofferter og hvordan bestilling av varer skjer.  

 Øyeskyllestasjon: På begge flaskene skal alltid hele innholdet brukes ved skylling. Påfyll hentes STRAKS på 
materialkontoret. 

 Akuttkoffert: Denne skal være plombert. Skal kun brukes i akutte situasjoner. Skriv ned når noe brukes og bestill nytt 
via materialkontoret. Ta kontakt med hygienesykepleier for ny plombering når alt utstyr igjen er på plass. 

 Koffert med oksygen og akuttmedisiner: Hygienesykepleier sjekker utløpsdatoer på oksygen, medisiner, sprøyter og 
kanyler. Ved bruk av medikamenter må det noteres hva som er brukt og gis beskjed til hygienesykepleier som bestiller 
nye medikamenter. I koffertene i A1, B1 og C1 er det både plassert pocketmaske til voksen og til barn. De andre 
seksjonene (A2, B2 og C2) har kun pocketmaske til voksne. Epi-pen til barn finnes i A1, B1 og C1. 

 Brannskadestasjon: Skriv ned når noe brukes og bestill nytt via materialkontoret. 

 Plasterdispenser: Bestill påfyll via materialkontoret. 

 Medisinskap: Utstyr herfra brukes ved behov. Skriv ned når noe brukes og bestill nytt via materialkontoret. 

 Hjertestarter: Disse er plassert ved hovedresepsjonen i 1.etasje, i B1 og i B2. Disse brukes kun i akutte situasjoner. 
Pakke med elektroder og batteri har en viss holdbarhet, hygienesykepleier sjekker dette. Dersom hjertestarterne blir 
benyttet, må hygienesykepleier få beskjed for å bestille nye elektroder. (NB: pakke med elektroder SKAL IKKE åpnes 
uten at det er akuttsituasjoner. Geleen på elektrodene tørker ut dersom de ikke ligger i forseglet pakke, og elektrodene 
er dyre i innkjøp ). I B1 finnes det også elektrode til barn, de andre hjertestarterne har kun voksenelektrode. 

 Prosedyre ved anafylaksi (allergisk sjokk) ligger i alle kofferter med oksygen og akuttmedisiner. Det er en enkel utgave 
på alle seksjoner, bortsett fra på kirurgen som har en mer omfattende prosedyre med flere medikamenter tilgjengelig, 
mulighet for å legge inn veneflon og har svelgtuber. 

 
Seksjon for oral kirurgi og oral medisin, seksjon for pedodonti og seksjon for kjeveortopedi bruker Midazolam og har Anexate 
tilgjengelig som motgift. Dersom disse seksjonene låner ut Midazolam må det også være rutine for at Anexate og 
pulsoksymeter følger med. Seksjonene er selv ansvarlig for dette. 
Alle ansatte og studenter skal kunne yte førstehjelp ved behov. Det er viktig at hver seksjon internt tar en gjennomgang av 
førstehjelpsutstyret som er plassert på deres seksjon slik at alle er kjent med dette dersom en akuttsituasjon skulle oppstå. Det 
vil bli arrangert nye førstehjelpskurs i 2014. På klinikken er det en gruppe med superbrukere som har egen oppdatering hver 
3.mnd. 
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VELFERD 

 

Ny søknadsperiode for hyttene på 
Ustaoset og i Tingviken - vår  2014 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og Tingviken i Utne for 
perioden 30. mars – 22.juni  2014. 
Påsken er inkl. i denne perioden og blir delt i to hhv. 10.-
15.april og 15.-21.april  – det er 3 års karantene for 
påskeperiodene dersom man har hatt en av hyttene i 
vinterferien eller påsken de siste 3 årene. 
  
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge 
seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. 
Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe 
informasjon f.eks. fakturaadresse. 
  
Alle søknader må registreres i det elektroniske hyttesystemet 
for å komme med i trekningen. 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes på 
Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» - «Velferd» - 
«Velferdshytter til utleie».  
Logg inn med ditt UiB brukernavn og passord. 
  
Søknadsfristen er 14.februar, trekningen foretas 18. februar. 
  
Hilsen 
Eiendomsavdelingen  
 
 

 

New application period for the cottages 
at Ustaoset and Tingviken 
  
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten 
at Ustaoset and for Tingviken at Utne for the spring period  30 
March until 22 June 2014. 
  
The school easter holiday is  included in this period and is 
divided into two periods – 10.-15. of April and 15.-21. of April. 
  
Please use the UiB electronic cabin system by logging in with 
your registered username and password. 
Upon initial application you must enter some information for 
example invoice address. 
  
All applications must be registered in the electronic cabin system 
to be included in the draw. 
Application forms and information can  be found on the 
Ansattsidene (Employee Pages) under «Mitt ansattforhold» - 
«Velferd» - «Velferdshytter til utleie». 
Use your UiB username and password to login. 
  
The application deadline is 14th of February and drawing will be 
done 18th of February. 
  
Regards 
Eiendomsavdelingen 
 

Kinobillettar for UiB-tilsette  
 
Velferdsutvalget har ordna ein avtale om rabatterte kinobillettar på Bergen Kino til UiB tilsette. Kinobillettane kan nyttast 
til alle filmar ved Bergen Kino. Når ein har motteke billettane, går ein til kinoskranken (Konsertpaleet eller Magnus Barfot) og 
bestiller ønska film, dato og tid. Kvar tilsett kan ein gong i månaden kjøpe 2 billettar à kr 50. I tillegg kan ein kjøpe eit uavgrensa 
antal billettar à kr 75, men ikkje meir enn 6 billettar i kvar bestilling. Billettane betalast online med Visa/Master Card, og sendast 
ut kvar torsdag med internposten. 
 
Billetter bestiller du her: https://reg.app.uib.no/kinobilletter 

 
 

KLINIKKNYTT 
 

Nye Helfotakster for 2014 
 
Det er lagt inn nye Helfotakstar for 2014 i Opus. 
I samband med dette må fyljande prosedyre utførast: 
 

1. Alle klinikkmaskiner må startast på nytt før ein prøver å opne Opus. Utan restart vil ein ikkje klare å  opne Opus. 
2. Alle linjer  i kostnadsoverslag som inneheld trygd (Takstar frå 2013 og ev tidlegare år) må slettast og leggjast inn på nytt 

med takstar for 2014. 
 
Grunnen til dette er at Helfo vil ikkje godta takstar knytta opp mot tidlegare år sine trygdetakstar ved innsending av 
direkteoppgjer.  

Endringa av journallinjer må journalførast. 
Pasienten må få beskjed om prisendringa og dette må journalførast. 
Om endringa fører til større prisauke for pasienten må det skrivast ut nytt kostnadsoverslag som pasienten signerar 

   
Kostnadsoverslag utan Helfostønad treng ein ikkje  endre. 
 
Ved problem kontakt økonomikonsulent Tone Holtås. 
 

 

FORSKNING 

 

Midway evaluation       

 
The research board at The Department of Clinical Dentistry announces midway evaluation for PhD candidate Mohammed 

https://reg.app.uib.no/kinobilletter
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Yassin, Tine Birkeland Sivertsen and Hassan Mohamed. 
 
Mid way evaluation is as part of the academic follow up of the candidates at the University of Bergen. The purpose of the 
evaluation is to give candidates in the organized training of researches an opportunity to present their midway status to a 
committee. The midway evaluation is approved for one (1) ects credit point in the training component for the PhD programme at 
the Faculty of Medicine and Dentistry. 
 
The midway evaluation will take place at Årstadveien 19 in meeting room N in the 4th floor.  
 
Wednesday the 22th of January at 11.15 
 
Mohammed Yassin: 
“Optimization of a functionalized copolymer scaffolds stimulating stem cells and bone regeneration:  in vitro and in 
vivo studies” 
 
The committee:  Professor Asgeir Bårdsen and Professor Annika Rosen 
 
Friday the 31st of January at 09.00 
 
Tine Birkeland Sivertsen: 
“Oral health among children with congenital heart defects” 
 
The committee:  Professor Kamal Mustafa and Associate Professor Marit Øilo 
 
Friday the 31st of January at 11.15 
 
Hassan Mohamed: 
“ Association between Oral Health and Type 2 Diabetes  Mellitus, A Study from the Sudan” 
 
The committee:  Professor Asgeir Bårdsen and Associate Professor Ileana Mihaela C Marthinussen 
 
Open for all interested parties! 
 
 

Cristin 
 
FRIST FOR INNRAPPORTERING TIL CRISTIN - 15 FEBRUAR 
Cristin er databasen hvor forskerne registrerer publikasjoner og annen forskningsaktivitet, samt formidlingsaktivitet. Det 
anbefales å registrere fortløpende. 
Frist for registrering av publikasjoner og annen forskningsaktivitet ved Institutt for klinisk odontologi som skal 
rapporteres settes til 15. februar.  
Publikasjoner som regnes som vitenskapelige ut fra kriteriene, rapporteres fra Cristin til NSD. Hvilke forlag og tidsskrift som 
regnes som vitenskapelige finner her https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 
Mer informasjon om Cristin: 
http://www.uib.no/forskning/publikasjoner/cristin 
Kurs i Cristin 
Dersom du ønsker å oppdatere deg om Cristin er det mulig å ta en rekke ulike kurs nå fremover - kursene finner du på denne 
nettsiden her: 
http://www.uib.no/ub/nyheter/2013/12/rapportering-cristin-2013-poster  
 
 

NORCEL 
 
IKO ved Tissue Engiineering gruppen er blitt forskningspartner i NORCEL, og skal der lede arbeidsgruppe 4 som skal ha fokus 
på å utarbeide scaffolds basert på nano cellulose. Det vil i løpet av 2014 bli ansatt en stipendiat på prosjektmidler fra Norcel. 
 
27.november 2013 ble det avholdt et kick off møte i 
Trondheim. Mer informasjon finner dere her: NORCEL web-
page. 
 
 
Participants at kick-off meeting  
Back row, from the left: Philip Reme (PFI), Øyvind Gregersen (NTNU 
Bioref. and fibre tech.), Kamal Mustafa (UoB, Dep. of Clinical Dentistry), 
Tor Austad (UoS, Dep. of Petroleum Engineering), Skule Strand (UoS, 
Dep. of Petroleum Engineering), Fredrik Brodin (PFI) and Torbjørn 
Pedersen (UoB, Dep. of Clinical Dentistry).  
Front row, from the left: Christian Petrich (NORUT), Kristofer Paso (NTNU 
Ugelstadlab), Dag Høvik (RCN), Kristin Syverud (PFI), Ingunn Saur 
Modahl (Ostfold Research), Ellinor B. Heggset (PFI) and Clara Valente 
(Ostfold Research). 

 

 
 
 

 
 

Project partners  
PFI (project coordinator: Prof. Dr.ing. Kristin Syverud), NTNU, 
Biorefinery and fibre technology, NTNU, Ugelstadlaboratory  
UoS, Department of Petroleum Engineering, UoB, 
Department of Clinical Dentistry, Ostfold Research CNR-
ISTEC , Norut, Innventia, NorFab-node, Nanolab, NTNU  

Reference group  
Viken Skog, Borregaard, Norske Skog, Elkem, Statoil, Innovest  
 

 
 

 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
http://www.uib.no/forskning/publikasjoner/cristin
http://www.uib.no/ub/nyheter/2013/12/rapportering-cristin-2013-poster
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STUDIE 

 

Undervisningsregnskapet  - registrering høsten 2013 
 
Undervisningsregnskapet er nå åpnet opp for registrering av høstens undervisning, både timeplanlagt undervisning og ikke 
timeplanlagt undervisning.  
Frist er 31. januar.  
 
Arbeidet med registrering av undervisning og vei-ledning ved instituttene er et viktig arbeid for over-sikt og disponering av 
ressurser, og det ble sist gjort registrering for vårsemesteret 2013. Fakultetsledelsen (dekanat og instituttledere) har gått inn for 
at registreringen gjøres på samme måten for studieåret 2013/2014 som tidligere år.  
Alle undervisere kan nå registrere undervisnings- og veiledningsaktiviteter for høstsemesteret 2013. Databasen vil være åpen 
for registrering til torsdag 31. januar. 
 
Lenke til databasen her: http://colon.uib.no:8080/mofa/ 
 

 

 
 

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/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-

studentar#varingrsemesteret2014 
 

OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-
Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

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

LYDIA - innmelding behov vedr. 
drift, vedlikehold, transport, 
materiell, renhold mm 

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 de 
nye profilmalene til UiB 

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html 
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html  

  
  

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme 7. februar 2014. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 31/1 2014 
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