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Nr. 2 – 2014 – 14/2-14 
 

 

Hei alle, 
 
Styret for organisasjonsutviklingsprosjektet for odontologisk universitetsklinikk ledet av dekan Nina Langeland godkjente 
revidert mandat for klinikkleder i styremøtet 20. januar 2014. Det reviderte mandatet innebærer en klinikklederrolle som er 
mindre omfattende enn tidligere. Endringene i mandatet er relatert til koordinering av allmennklinikken, 
kvalifiseringsprogrammet, spesialistutdanningsklinikk og pasientmottak. Jeg henviser til det reviderte mandatet som er 
presentert i dette nummeret av Tannløst og Fast.  
Samarbeidsavtalen med Hordaland Fylkeskommune ble signert av dekanus og fylkestannlege i september 2013. Den er nå 
klar for revisjon. Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom IKO og Tk Vest avdeling Hordaland. I forbindelse med 
implementering av avtalen har det oppstått noen praktiske problemer som må løses umiddelbart. Dette gjelder først og fremst 
nedgang i rekrutterte pasienter til grunn- og spesialistutdannelsen i kirurgi. Vi håper å kunne løse disse problemene så snart 
som mulig. 
Revidert utkast til hygieneplan for IKO er ferdig og vi takker Fokusgruppe for smittevern som har hatt ansvar for arbeidet. Det 
er flott at vi har en revidert hygieneplan på plass.  Utkastet som nå foreligger skal være UiBs bidrag inn i en overordnet 
nasjonal plan der hygiene arbeidet samordnes mellom de tre odontologiske læresteder i Norge.  
Lederutvikling for seksjonene startet i januar 2014, i regi av Institutt for medskapende ledelse, IML, som gjennomførte 
lederutviklingskurset for seksjonsledere og overtannleger i løpet av 2013. Programmet for klinikkpersonale vil gjennomføres i 
løpet av vårterminen 2014. Målet er å utvikle teamene i klinikken, forbedre samarbeid og kommunikasjon i og mellom 
seksjonene samt gi veiledning i konflikthåndtering.  
Til slutt ønsker jeg alle velkommen til instituttets HMS dag torsdag 6.mars. 
 
ANNE 
 
 

PERSONALNYTT 

 

Ny avdelingsingeniør - vikariat 
Melanie Liesenfeld har et ett års vikariat som avdelingsingeniør fra 27.01.14. Hun er biokjemiker 
med en doktorgrad fra Friedrich-Schiller Universitet i Jena, Tyskland. Hun har erfaring innen 
molekylærbiologi, cellebiologi, biokjemi og dyrking av celler. Hun arbeidet før innen 
kreftforskning. Her undersøkte hun utviklingen/progresjon innen livmorhalskreft som har som 
primær årsak en infeksjon med humane Papillomvirer (HVP). Forskningen hennes innebar 
genutrykksanalyser fra biopsier og tester av potensielle gener innen forskjellige primære celler 
og cellelinjer. Etter sitt doktorgradsarbeid kom hun til Norge og jobbet i et lite 
bioteknologiselskap i Bergen som forsker og senere som senior forsker. Hun vil være tilknyttet 
laboratoriene i 4. etasje og ha et spesielt ansvar for cellelaboratoriene. Hun vil være behjelpelig 
med undervisning i forskjellige metoder for studenter og stipendiater og ta del i de daglige 
rutinene. Liesenfeld er glad for å få muligheten til å fortsette med laboratoriearbeid og bruke sin 
kunnskap til å hjelpe studentene i deres prosjekter. 
 

Fornying av gulver i klinikkene 
 
Det kommer nytt gulvbelegg i løpet av de nærmeste 2-3 ukene. Dette vil bli benyttet til utskifting av gulv i klinikkene i helgene 
utover vårsemesteret. 
  

VELFERD 
 
 
Universitetet i Bergen har mange velferdstilbud til sine 
ansatte. Mer informasjon om de velferdstilbudene som 
universitetet har finner du her: 
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd 
 
 
 

 
 

http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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HMS dag 6.mars  
Tema på årets HMS dag er todelt: 
 
Del 1: Brannorganisering, sikkerhet og beredskap, og risikoanalyse 
Del 2: Arbeid i ett multikulturelt arbeidsmiljø 
 
Kl 08.45 Velkommen til HMS dagen 2014 – instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
Kl 09.00 Brannorganisering ved Universitetet i Bergen – overingeniør Tore Reigstad 
Pause 
Kl 10.00 Sikkerhet og beredskap ved UIB – overingeniør Tore Reigstad 
Pause 
KL 11.00 Risikoanalyse – hvorfor er det viktig? – overingeniør Tore Reigstad 
 
Kl 12.00 Serving av enkel lunch i vrimleområdet utenfor 1 og 2 molar 
 
Kl 12.45 Arbeid i ett multikulturelt arbeidsmiljø ved Karin Ellis fra Ellis Culture and consulting 
 
HMS dagen slutter ca 14.45. 
 
PÅMELDING TIL HMS DAGEN INNEN TIRSDAG 4. MARS PÅ FØLGENDE LENKE: 
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=422176 
 

KLINIKKNYTT 
Mandat for klinikkleder  
 
Mandat for klinikkleder ved Odontologisk universitetsklinikk- vedtatt i Styringsgruppen for Organisasjonsutviklingsprosjektet 
ved OUK -31.1.2014  
 

1. Klinikksjefens tittel endres til klinikkleder. Klinikkleder har overordnet ansvar i samarbeid med driftsleder for den daglige 
klinikkdrift (generell teknisk drift, vann, strøm, luft, teknisk klinikkutstyr, uniter, student lab, ferdighetssenter etc. og 
etablering og drift av innmeldingssystem for tekniske problemer ved driftsavvik, LYDIA).  Klinikkleder har ansvar for 
informasjonsflyt relatert til punktene over. Informasjonsflyten går i linjen til seksjonslederne, overtannleger/tannpleier, 
koordinatorer og seksjonstannhelsesekretærer.  
   

2. Klinikkleder har overordnet ansvar for og oversikt over pasientrekruttering, tilsyn med pasientbehandling, pasientflyt og 
bemanningsplaner ut i fra de personalressurser seksjonene er tildelt. Myndighet til dag til dag koordinering og 
prioritering av ressurser mellom seksjonene/blokkene. Pasientansvar ligger i linjen på seksjonene/blokkene. 
Journalansvar, i forhold til journalforskriften, ligger i linjen på seksjonene/blokkene. 

 
3. Klinikkleder har arbeidsledelse for driftsleder. 

 
4. Klinikkleder har innstillende myndighet for tannleger så lenge IKO har sitt lokale tilsettingsutvalg der instituttleder er 

leder. Klinikkleder skal innstille i saker ang. tilsetting av tannleger/tannpleiere i samråd med seksjonslederne. 
Klinikkleder starter tilsettingsprosess av klinikkpersonell/tannleger/tannpleiere i samråd med seksjonslederne og 
instituttleder og har delegert myndighet til å, i samråd med Rekrutteringsseksjonen og seksjonslederne, sette sammen 
innstillingskomite. 

   
5. Klinikkleder har overordnet personalansvar for ansatte ved pasientmottak og hovedresepsjon. Klinikkleder har direkte 

personalansvar for ansatte i spesialistutdanningsklinikken, i kvalifiseringsprogrammet, og ved allmennodontologi som 
ikke har seksjonstilhørighet ved andre seksjoner.  

 
6. Klinikkleder har 20% klinisk tjeneste ved eget fagområde/blokk. 

 
7. Klinikkleder legges i linje under og rapporterer til instituttleder. Klinikkleder inngår i «forum for 

overtannleger/tannpleier». 
 

8. Klinikklederstillingen er en fagstilling på spesialistnivå. 
 

9. Klinikkleder er leder av Klinikkutvalget og Fokusgruppe for smittevern. 
 

10. Klinikkleder har ansvar for koordinering av klagebehandling 

 
STUDIE 
 

 Nyhetsbrev ny studieplan i medisin 
Prosjektgruppen for ny studieplan i medisin skal legge frem en revidert studieplanskisse for fakultetsstyret 5. mars 2014 og det 
jobbes for tiden med avklaringer på mange plan;  

https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=422176
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 målsetting og læringsutbytte for studieprogrammet 
 semesterinnhold, fagenes identitet og integrert undervisning 
 felles opplegg med odontologi første studieår 
 undervisnings- og vurderingsformer 
 oppstart av arbeidsgruppe for akademisk søyle. 

Styringsgruppen hadde fellesmøte med prosjektgruppen 22. januar, der hovedtema var nettopp undervisnings- og 
vurderingsformer i studiet. Referat fra møtet ligger ute på nettsiden for prosjektet (under «Sentrale dokument»);   
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib 
Under punktet «Rapporter, innspill og høringssvar» ligger for øvrig nylig mottatt høringsinnspill til studieplanforslaget fra 
Legeforeningen. 
  
Det er for tiden nasjonalt samarbeid om studiebeskrivelse for medisin og drøftinger av eventuell felles eksamen, begge saker 
som vil være på agendaen for nasjonalt utdanningsmøte i medisin som avholdes her i Bergen 19. mars. Temaene fikk også 
medieomtale forrige helg, med artikkel i Morgenbladet; http://morgenbladet.no/samfunn/2014/likhet_for_leger  
 
 
GLØTT INN I EIT MANGFALDIG STUDENTLIV 
 
Å være student ved Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) handlar ikkje berre om 
lærdom frå bøker og forelesingar. Det er så mykje meir! Forelesingar, laboratorieøvingar, 
sosialt samvær, val for framtida eller internasjonal utveksling. Dette og meire til kan være 
del av kvardagen til studentane ved fakultetet. Den nye videoen vår syner både dette og 
andre sider ved studenttilværet ved MOF. 
Her kan du sjå heile videoen på YouTube.  
Du finn også andre publiserte videoar frå fakultetet her 
 

 
Klipp frå videoen om fakultetet 
 

FORSKNING 

Anneli Skjold er ny forskerlinjestudent i odontologi.  
 
Anneli kom til Norge for ca 11 år siden og har studert bioteknologi på NTNU før hun begynte på tannlegestudiet. Hun er godt 
fornøyd med å ha kommet inn på forskerlinjen. 
 
I prosjektet sitt skal hun se på bruddstyrken hos keramiske kroner ved ulike kronekant-tykkelser. Tittelen på prosjektet er: 
"Effect of margin design on fracture load in Zirconia crowns". 
 
Veilderne er: Marit Øilo (hovedveileder), Harald Gjengedal (biveileder) og Nils Roar Gjerdet (prosjektmedarbeider). 
 
Presentasjon av PhD kandidater ved IKO 

 

Dagmar Fosså Bunæs – dobbelkompetansekandidat 
Bunæs er dobbelkompetansekandidat med spesialisering innen periodonti.  
Prosjektet er eit klinisk prosjekt der vi studerer korleis sigarettrøyk påverkar den 
periodontale behandlinga på pasientar med diagnosen kronisk periodontitt. Dei kliniske 
resultata av behandlinga vil bli fulgt opp over tid ved kliniske parametre og ved utfylte 
spørreskjema frå pasientane. Responsen behandlinga vil bli knytt opp mot den effekten 
sigarettrøyk har på mikrobiologien i dei periodontale lommene og mot lokale og systemiske 
inflammasjonsmarkørar i gingival vevsvæske, i blod og i vev. Cellekulturar av gingivale 
fibroblastar frå behandla pasientar vil og bli studert. 
 
This project is a clinical trial studying how cigarette smokes influence the periodontal wound 
healing mechanisms in patients with chronic periodontitis. Clinical parameters, 
microbiological samples and questionnaires from enrolled and treated patients are 
connected and analyzed. The expressions of local and systemic markers from gingival 
crevicular fluid, from blood and tissue samples and from gingival fibroblast cell cultures are 
also analyzed to better understand the mechanisms behind cigarette smokes influence on 
periodontal wound healing. 
 

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib
http://morgenbladet.no/samfunn/2014/likhet_for_leger
http://www.youtube.com/watch?v=Z-f4H2JfKSc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/channel/UCmZg_GLnQt0e4YDYalCRZ8w
http://www.uib.no/imagearchive/produktbilde_Screenshot_Video_MOF.jpg
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Zrinka Matkovic - dobbelkompetansekandidat 
Orohodontic tooth movement and involvement of csucal endotheilial growth factors er tittel 
på Matkovic sitt prosjekt, Matkovic hadde oppstart 1.1.2014 som ny 
dobbelkompetansekandidat med spesialistering innen kjeveortopedi.  
 
All previous findings, insights and many studies confirm the importance of VEGF and their 
receptors within many processes and activities in vascular, immune and bone system.  
The project is separated in parts. In the first part of we will use a genetically modified mouse 
model and study orthodontic tooth movement focusing on the role of VEGFR-3 and its role 
in bone remodeling. The second part of the project will investigate the effect of force on the 
creation of a microvascular endothelial cells network in coculture with periodontal ligament 
cells.  The roles and expressions of the VEGF family and receptors will be investigated.  
The third part will be a clinical study.  The main aim of the project is to get more knowledge 
about the role of the VEGF family and their receptors during orthodontic tooth movement. 
 

Horizon 2020 Spotlight: Third country participation – Who can receive 
funding? 
 
Horizon 2020 is open to participation from across the world, meaning that researchers from EU Member States and 
Associated Countries to work together with partners from third countries on any topic of their choice. This does, however, not 
automatically imply that entities from third countries are eligible for funding. In addition, in all of the relevant parts of Horizon 
2020, topics have been flagged as being particularly suitable for international cooperation and consortia are encouraged 
to include third country partners. 
 
EU’s  strategy differentiates between three country groupings: 
• Industrialised and emerging economies (which will only receive funding under specific conditions); 
• Enlargement and neighbourhood countries (eligible for automatic funding);  
• Developing countries (eligible for automatic funding). 
 
Many third countries neither being EU Member States nor Associated Countries, such as countries in Africa, Asia, Latin 
America, Eastern Europe and Central Asia, Mediterranean Partner Countries and Western Balkan Countries, are also 
automatically funded from the Horizon 2020 budget. A list of these countries can be found in the documents accompanying 
the application ("general annexes", http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-
wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf). 
Under Horizon 2020, other than under FP7, not only industrialised countries (such as the United States, Canada or Japan), 
but also the BRICS countries (except for South Africa) and Mexico will no longer be funded from the EU budget. These 
countries are invited to participate in EU-projects with their own funding. 
For exceptions to this rule, please refer to the rules for participation and the individual "topics" within the work programmes. 
 
 

 
 
Åpent for søknadar til Bergen Summer Research School (BSRS)  
BSRS går av stabelen 23 juni til 4 juli. Hoved-tema i år er Governance to Meet Global Develop-ment Challenges.  
Global Governance for Health er eitt av 6 parallelle kurs for ph.d. studentar og unge forskarar. Kursa vil vere lenka saman av 
felles sesjonar med høgprofi-lerte forelesarar. Les meir her. 
I tillegg til kursa, vil det vere ein del åpne arrange-ment tilgjengeleg for alle interesserte.  
Du finner meir om kursprogramma her og elektronisk søknadsskjema finner her.   
Søknadsfrist er 15 februar. 
 
 
Current funding anouncements/deadlines: per 14.2.14 
 
 
1) Coordination of European Research Activities: ERA-NET Calls  
 
EuroNanoMed II Joint Transnational 5th Call: European Innovative Research & Technological Development Projects in 
Nanomedicine, 4 March 2014 
http://www.euronanomed.net/joint-calls/5th-joint-call-2014-call-announcement/ and 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1253969863908 
 
2) Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS): Recruitment program, 3 March 2014, 
http://bmfstiftelse.no/utdelingsvirksomhet/soke-stotte/ 
 
3) Bergens Forskningsstiftelse (BFS): Recruitment program, prequalification, 14 March 2014, http://bfstiftelse.no/soke-
stotte/aktive-utlysninger-2/ 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=3f087cc8a24d162dba3f5b7eddde7d00
http://www.uib.no/rs/bsrs/programme/bsrs-2014-governance-to-meet-global-development-challenges/bsrs-2014-courses#gcef
http://www.uib.no/rs/bsrs/the-research-school/bsrs-2014-application-form
http://www.euronanomed.net/joint-calls/5th-joint-call-2014-call-announcement/
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1253969863908
http://bmfstiftelse.no/utdelingsvirksomhet/soke-stotte/
http://bfstiftelse.no/soke-stotte/aktive-utlysninger-2/
http://bfstiftelse.no/soke-stotte/aktive-utlysninger-2/
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4) European Cooperation in Science and Technology (COST): research network support: 28 March 2014, 
http://www.cost.eu/participate/open_call 
 
5) Innovative Medicines Initiative (IMI) 11th Call, 8 April 2014,  
http://www.imi.europa.eu/content/11th-call-2013-8, 
 
6) Horizon 2020:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 
and http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside/1253988679397 
 
Selected H2020 deadlines 2014: 
European Research Council (ERC): 
Starting Grant: 25 March  
Consolidator Grant: 20 May  
Advanced Grant:17 June  
Proof of Concept: 1 April and 1 October  
Marie Sklodovska-Curie Actions (MSCA): 
Innovative Training Network (ITN): 9 April  
Research and Innovation Staff Exchange (RISE): 24 April  
Societal Challenges (SC) 
SC1 (Health): 15 April (single stage PHC 7, 8, 15, 19, 20 ,26, 31, 34; 
HCO-05);  
11 March + 19 August (2-stage PHC 1, 5, 6, 10, 13, 17, 23, 32) 
SC2 (Food, Forestry, Marine): 12 March + 26 June (2-stage, several 
calls) 
Industrial Leadership: Leadership in enabling and industrial 
technologies (LEIT) 
Biotechnology (BIOTEC): 12 March + 26 June (2-stage 1, 3, 4) 
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production (NMP): 6 Mai 
(single stage 1, 4, 5, 8) 
NMP 6 Mai + 7 October (2-stage 10,13, 18, 20, 21, 26, 28, 35)  

 
7) Project establishment support PES for Horizon2020 applicants (Norges Forskningsråd/UiB): open-ended during 
Horizon2020 Call period. 
http://www.uib.no/en/horizon2020/50011/project-establishment-support-pes-h2020 
 
 
Personal grants 

• DAAD: Norway-Germany 2014-2015. Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists, 
for stays ≤ 6 months: 15.04.2014 http://daad.b.uib.no/stipend/ 

 
• William Harvey International Translational Research Academy (WHRI-ACADEMY) fellowships for group leaders and 

Postdocs, 6 April 2014. http://www.whri-academy.eu/ 
 
 
Meetings/workshops: 
 

• How to write competitive proposals in Horizon 2020: 29 April 2014/UiB, more info will come. 
http://www.hyperion.ie/h2020-proposalcourse.htm 

• BioMed announced the first international conference, Health Services Research: Evidence-based practice, that 
will take place 1-3 July 2014 at King’s College London, UK, (early bird: 1 April) http://www.health-services-
research.com/conference/ 

 
 
Forskningsstipend ved utenlandsopphold - (utenlandsstipend) 
Det er i 2014 avsatt midler til forskningsstipend ved utenlandsopphold for ansatte i faste vitenskapelige og 
bevilgningsfinansierte postdoktorer: 
 

- Forskningsstipend for postdoktorer utlyses som tidligere vår og høst, med søknadsfrist henholdsvis 1. mars og 1. 
oktober. 
Postdoktorer kan maksimalt få kr 100.000 og bør i tillegg søke andre finansieringskilder som gir støtte til slike tiltak.  

            Utlysningen og søknadskjema på fakultetets nettside:  
           http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/utenlandsstipend#postdoktor  
 
            Utlysning og søknadskjema på engelsk:  
            http://www.uib.no/mofa/en/about-the-faculty/financial-support-for-stays-abroad#postdoctoralfellowsnbspwithuibfunding 

 
- Forskningsstipend for fast vitenskapelige tilsatte utlyses som tidligere om høsten, med søknadsfrist 1. oktober.   

Faste vitenskapelige får toppfinansiering til utenlandsopphold i forsknings-terminen opp til NFR-satser, under 
forutsetning av at det er søkt og fått midler fra Meltzer-fondet. Meltzer-fondet gir støtte til forskningstermin der planer 
om utenlandsopphold blir tillagt vekt. 
 
På grunn av fakultetets stramme økonomi er det i årets budsjett ikke lagt opp til at det i 2014 utlyses forskningsstipend 
til stipendiater. 

 

http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.imi.europa.eu/content/11th-call-2013-8
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside/1253988679397
http://www.uib.no/en/horizon2020/50011/project-establishment-support-pes-h2020
http://daad.b.uib.no/stipend/
http://www.whri-academy.eu/
http://www.hyperion.ie/h2020-proposalcourse.htm
http://www.health-services-research.com/conference/
http://www.health-services-research.com/conference/
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/utenlandsstipend#postdoktor
http://www.uib.no/mofa/en/about-the-faculty/financial-support-for-stays-abroad#postdoctoralfellowsnbspwithuibfunding
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KURS 
 

 
 

 
 
Kurstilbud i engelsk for ansatte ved UIB 
 
Personal- og organisasjonsavdelingen arrangerer to kurs i engelsk for ansatte i vinter: 

• Engelskkurs for administrativt ansatte ved UiB 04.03.14-05.03.14:  http://www.uib.no/foransatte/51657/engelskkurs-
administrativt-ansatte-ved-uib 

  
Alle kurs publiseres nå på de nye ansattsidene, og påmelding skjer også der. Vi håper dere vil gjøre kurstilbudene kjent for 
deres ansatte på ulike fakulteter, institutter og avdelinger.  
 
 
Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen høst vår 2014 
 
VÅR 2014   
• Tirsdag 25.02.14 – kl. 16:00-18:00 
Periodontal forbehandling av resttannsettet  
Behandling av peri-implantitt 
 

 Morten Klepp og Knut N. Leknes   
Universitetet i Bergen 

• Tirsdag 25.03.14 – kl. 16:00-18:00 
 

  Frauke Müller  

• Tirsdag 06.05.14 – kl. 16:00-18:00 
Antibiotikabehandling ved orale infeksjoner 
 
 

 Foredragsholder blir bestemt seinere 

 

PUBLIKASJONER VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
Liste over publikasjoner ved Institutt for klinisk odontologi finner dere her på denne nettsiden: 
http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner 
 
 
MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 7. mai  Onsdag 5. mars 

Onsdag 9. april 
Onsdag 21. mai 
Onsdag 18. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 27. mars 
Torsdag 5. juni 
 

Fredag 14.mars 
Fredag 23.mai 

Klinikkutvalget  
  

 

 
 
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 

http://www.uib.no/foransatte/51657/engelskkurs-administrativt-ansatte-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte/51657/engelskkurs-administrativt-ansatte-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/intranett
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars
https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars
http://nyheter.uib.no/
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.uib.no/info/dr_grad/
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-studentar#varingrsemesteret2014
http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-studentar#varingrsemesteret2014
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts
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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 3. mars 2014. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 25/2-2014 
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