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Til alle forskningsinteresserte! 
 
I forrige forskningsnummer av Tannløst og Fast informerte vi om retningslinjer for bruk av spesialistklinikk til forskning. Med 
dette ønsket vi å tilrettelegge for klinisk forskning. Behandlingsbås A1-21 på spesialistklinikken ble i første rekke avsatt til 
dette formål.  
For å øke kapasiteten har vi inngått et samarbeid med Bivirkningsgruppen om tillatelse til å låne deres behandlingsrom (Rom 
D04.030) i 4. etg. på IKO etter retningslinjer utarbeidet for deres lokale. Disse retningslinjene er nå ferdig utformet, og 
foreligger i dette forskningsnummeret. Det er viktig at enhver bruker av dette behandlingsrommet leser retningslinjene nøye og 
holder seg innenfor de rammene som er bestemt.  
Vi håper at denne muligheten ytterligere vil inspirere til økt forskningsaktivitet i klinikken og gjøre hverdagen lettere mht. 
gjennomføring av prosjektene. 
 
Lykke til med forskningen! 
 
Anne Isine Bolstad 
Forskningsleder 
 
 

FORSKNING 

Retningslinjer for samarbeid mellom IKO og Bivirkningsgruppen Uni Helse i 
forbindelse med bruk av tannlegekontor i bivirkningsgruppens lokaler til 

forskningsprosjekter 
 
PhD kandidater, vitenskapelig ansatte og spesialistkandidater med prioritet i denne rekke følge kan låne tannlegekontoret 
(Rom D04.030) for klinisk forskning under forutsetning av at det ikke forstyrrer Bivirkningsgruppens virksomhet.  
 

• Kontoret kan benyttes tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i tidsrommet 09.00-11.00 og 13.00-16.00 
• Bestilling av kontoret skjer i en timebestillingsbok hos Bivirkningsgruppen 
• Kontoret skal kun benyttes i forbindelse med screening eller undersøkelse av pasienter - ikke til behandling 
• Det må informeres til Bivirkningsgruppens leder i god tid om alle prosjekter og omfanget av pasienter som er involvert 
• Eget hjelpepersonell må ordnes – evt. avtale med Bivirkningsgruppen 
• Hygienerutinene ved tannlegekontoret må følges. Stol, benker og unit, samt instrumenter skal rengjøres i henhold til 

rommets hygieneregler (Skriftlige regler oppbevares i perm i hyllen over DAC). 
• Avfall må fjernes etter bruk 
• En intraoral skanner innkjøpt av IKO plasseres inntil videre ved tannlegekontoret. Evt. annet utstyr kan plasseres i 

lokalene etter nærmere avtale med Bivirkningsgruppens leder 
• Diskusjon om vedlikehold og reparasjoner av utstyr (f eks stol, unit, DAC) tas opp etter at garantitiden er utløpt (5 år) 
• Bivirkningsgruppen kan benytte møtelokaler i 3. og 4. etasje i NOB og mottar service fra Fokusgruppe for smittevern fra 

IKO.  
• Samarbeidet opprettes som en prøveordning, og skal evalueres etter 1 år.  

 
REGLEMENT OG RETNINGSLINJER I FORSKERUTDANNINGEN  
 
For alle som tar en PhD finnes det et sett med reglement og retningslinjer som regulerer Ph.d.-programmet ved fakultet. 
 

• Opplæringsdelen til kandidatene skal bestå av 30, studiepoeng hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter 
opptak.  Kandidaten kan søke om godkjenning av opplæringsdelen i flere omganger, og dette skal gjøres på eget 
skjema som finnes her: http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen 

• Opplæringsdelen består av en obligatorisk del, som inneholder kurset MEDMET1 ELLER INTH301, 
formidlingsaktiviteter tilsvarende 6 studiepoeng og midtveisevaluering, og en valgfri del.  

• For å se hva som godkjennes som formidlingsaktivitet les retningslinjer for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen 
som er lagt ut på denne nettsiden her: http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning/reglement-og-retningslinjer 
Det er viktig å hjelpe kandidatene til å finne konferanser etc hvor kandidaten kan presentere sitt arbeid enten ved en 
poster eller ved ett  muntlig innlegg.  

• Opplæringsdelen må være godkjent som helhet før søknad om innlevering av doktorgradsarbeid innleveres.  
 

• Avhandlingens sammendrag/sammenstilling –  det er laget en veiledning om hva som bør inngå i sammenstillingen. 
Denne ble sist justert i juni 2012.  Veiledningen finnes her 
http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning/reglement-og-retningslinjer 
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For mer informasjon og gjeldende reglement og retningslinjer i ph.d.-programmet ved Universitetet i Bergen og Det medisinsk-
odontologiske fakultet se her: http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerutdanning/reglement-og-retningslinjer 
 
 
NFR søknadsinformasjon 
 
Vi nærmer oss nye runder for utlysning av NFR midler. 
Søknadsfristen for FRIPRO-midler er i mai/juni hvert år, med tildeling i desember. Dette gjelder alle søknadstypene unntatt 
utenlandsstipend. 
 
FRIPRO FORBEREDELSER 2014 
Mer informasjon om FRIPRO finner du her: http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Om_FRIPRO/1226994096457 
 
Typer prosjekter som støttes: http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Soknadstyper/1253990849077 
Her finnes informasjon som er nyttig når det skal skrives en FRIPRO søknad : 
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Om_a_soke_FRIPRO/1253990849088 
 
 
Utlysning av små driftsmidler 2014 – SMÅFORSK – frist 10. februar 

 
Fristen for å søke SMÅFORSK settes til mandag 10. februar. Søknaden skal sendes samlet fra den enkelte forskergruppe til 
june-vibecke.indrevik@iko.uib.no 

 
Institutt for klinisk odontologi ber forskergruppene ved forskergruppeleder om å komme med en prioritert liste på inntil 3 
prosjekter fra hver gruppe.  
 
Den totale avsetning til små driftsmidler i 2014 ved Institutt for klinisk odontologi er 330 000 kroner. Av dette bidrar fakultetet 
og instituttet hver med 50% finansiering. 
 
Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler knyttet til mindre forskningsprosjekter, pilotstudier etc. 
Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre 
driftskostnader. Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer. 
 
Følgende kriterier gjelder for ordningen: 
- En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede. 
- Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til 15.000 - 150.000 kr. 
- Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til neste år. 
- Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II og 1.am. II. 

 
Søknaden skal være på maksimalt 5 sider. Det skal legges ved en forkortet, maksimalt 2-siders CV med fokus på 
prosjektlederes aktivitet siste 5 år. I tillegg skal det legges ved en publikasjonsliste for de siste 5 år. 
 
 

 

REK VEST HAR FLYTTET TIL 
Armauer Hansens Hus (AHH). 

 
Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest Norge (REK Vest) har flyttet. 
Vi har fått nye kontorer i den nordlige tverrfløyen i Armauer Hansens Hus (AHH), i 2 etasje. Rom 281-283. 
Trenger du veiledning om hvordan prosjektene dine kan legges opp på en etisk og forsvarlig måte, eller hjelp til å fylle ut 
REK-søknadene, er det bare å ta turen innom for en prat. Vi bistår deg gjerne. 
 
Vi kan også treffes på telefon og e-post: 
55978497/ rek-vest@uib.no eller post@helseforskning.etikkom.no 
Du finner mer informasjon på våre hjemmesider https://helseforskning.etikkom.no 
Velkommen! 
 
Vennlig hilsen REK Vest 
 
 

 
 

 
 
 
Gode skussmål for arbeidet med studiekvalitet  

Kvalitetssikringa av forskarutdanninga og integrert masterprogram i farmasi er god, slår ein ny rapport frå NOKUT 
fast.  
Ein sakkunnig komité frå Nasjonalt organ for kvalitetssikring i utdanningen (NOKUT) vitja UiB sommaren og hausten 2013 for 
å evaluere system for kvalitetssikring av utdanningsverkssemda ved institusjonen. Rapporten er ei innstilling som skal leggast 
fram for styret i NOKUT i februar 2014, og den rår til at UiB blir godkjend. Kvalitetsarbeidet knytt til forskarutdanning og 
integrert mastergradsprogram i farmasi hadde ein meir inngåande gjennomgang. Rapporten slår vidare fast at UiB gjer eit 
monaleg kvalitetsarbeid også på område som ikkje formelt er omfatta av systemet. 
 
Les meir her. 
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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. 
 
 
Horisont 2020- forelesning  
Horizon lecture - The Evolving Tree of Life - by Henrik Glenner and Andreas Hejnol,  
20th. February, Egget, Studentsenteret, at 18.00 
 
The event starts with a snack and refreshments in advance of the lecture that begins at 18.15 
The lecture is open to all. Welcome! 
 
The lecture is held in English. 
 
Look here for more information: 
http://www.uib.no/matnat/foredrag/2014/01/horizon-lecture-the-evolving-tree-of-life-by-henrik-glenner-and-andreas-hejnol 
 
 
Horizon 2020 spotlight:  Important notes on the application process (mainly 
collaborative projects) 
 
Understanding the call topic  
Everything in the topic description is important. Applicants are advised, in particular, to consider:  

• The nature of the challenge posed by the topic;  
• The scope of the topic – to ensure that their project approach (including the make-up of the project consortium) 

responds to any specific listed requirements. These may include:  
o Involvement of a particular type of stakeholder;  
o That the project should be industry led 
o An international (beyond Europe) component  
o The use of a specific data source  
o The need to particularly address gender or responsible research and innovation in the proposal  
o Addressing social sciences and humanities (SSH) involvement  

• Whether their proposed project will satisfy the impact requirements of the topic  
• The funding vehicle for the topic (e.g. Research and Innovation Action) – a description of what is expected from 

different funding vehicles can be found in the General Annexes to the work programme (under Call documents for each 
Call) 

Applications that ignore large elements of the topic description are not likely to be successful – though it is possible that 
addressing most issues but not all will receive favourable evaluation, provided the application justifies its approach. It is 
unlikely that forcing a favourite project to fit a call topic will be successful. 
 
Evaluation considerations  
When drafting a proposal researchers should be aware of the criteria that will be applied at evaluation stage. An explanation of 
the evaluation process and general evaluation criteria are given in the General Annexes to the Work Programme. Also 
included is an explanation of how projects will be differentiated in the event of same score ranking after evaluation. For some 
topics additional evaluation criteria apply. Where this is the case these are explained in the topic conditions and documents. 
Applicants may like to note the following points particularly:  
• number of pages allocated to a specific area in the application template does not necessarily correlate directly with the 
importance of that area in the evaluation process. Care should be taken to address all evaluation criteria appropriately  
• Project budgets should be realistic for the work proposed: If budgets are deemed inappropriately high by evaluators this will 
be reflected in a reduced score under the ‘Implementation’ heading 
A set of project self-evaluation forms has been provided on the Participant Portal (e.g. for Health Calls). It is highly 
recommended that applicants use these for in-house and/or peer group review of their projects before final submission. 
 
Gender  
Gender equality is a horizontal theme running through Horizon 2020 – both the gender balance of project teams, and the 
gender dimension of project research content. Applicants will need to address this when drafting applications. The 
Commission’s position is set out in the introduction to the Horizon 2020 2014-15 Work Programme and guidance will be 
provided through the Participant Portal (not yet available).  
 
Institutional approval of participation in a project proposal  
It is strongly recommended that coordinators ensure they have approval at correct institutional level for the participation of 
partner institution researchers in their project. This will avoid potential difficulties at award stage. In addition, the administrative 
part of the application now includes a declaration that the coordinator has the explicit consent of all applicants to their 
participation in the proposal. 
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Support  
Unlike for some parts of FP7 the Commission will not be providing pre-submission checks on proposals. Guides for applicants 
will be provided only for MSCA and ERC calls. Information is provided for potential applicants in the work programme and in 
call and topic specific conditions and documents available through the Participant Portal. For advice on proposal content-
related issues applicants should consult the relevant National Contact Point. 
 
Source: UKRO 
 
Horisont 2020-utlysningane om midler 
 
No har dei fleste Horisont 2020-utlysningane om midler blitt publisert. Sjå webside her med utlysingane. Forskningsrådet sine 
websider med informasjon finner du her. 
 
 
Utlysning av prosjektetablerings-midler (PES-midler)  
Det kan nå søkes om PES-midler for forskere som skal søke på utlysninger under EUs Hori-sont 2020 med frist i løpet 
av 2014.  
Det er løpende søknadsfrist for PES-midlene fra H2020-utlysningsdato til H2020-frist. PES-midler kan ikke dekke kostnader 
påløpt før utlysningsdato eller etter frist.  
Det kan søkes om inntil kr 100.000 når UiB er pro-sjektkoordinator og inntil kr. 30.000 for partnere. 
 
Les meir her. 
 
 
Current funding anouncements/deadlines: 28.1.14 
 
1) Peder Sather Center for Advanced Studies, UC Berkeley: Call for proposals 2014-2015, Seed & Full grants. 01 
February 2014,  
http://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant-program/2014-peder-sather-grant-application/ 
 
2) EEA/Norway Grants Research programmes with  
Czech Republic: 3 February 2014 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/EEA_Czech_Republic/1253990540637?WT.mc_id=nyhetsbrev-
ForskningsradetEngelsk 
 
3) 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 
 
4) Norges Forskningsråd (NFR): 12 February 2014, flere utlysninger 
http://www.forskningsradet.no/no/Finn_utlysninger/1173268235938 
f.eks: 
Helse- og omsorgstjenester (HELSEOMSORG): 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEOMSORG/1253991162811/p1173268235938?progId=1127199619116
&visAktive=true 
Forskning om sykefravær, arbeid og helse (SYKEFRAVAER): 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/SYKEFRAVAER/1190048426636/p1173268235938?visAktive=true 
 
5) Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS): Recruitment program, 3 March 2014, 
http://bmfstiftelse.no/utdelingsvirksomhet/soke-stotte/ 
 
6) Bergens Forskningsstiftelse (BFS): Recruitment program, prequalification, 14 March 2014, http://bfstiftelse.no/soke-
stotte/aktive-utlysninger-2/ 
 
7) European Cooperation in Science and Technology (COST): research network support: 28 March 2014, 
http://www.cost.eu/about_cost 
 
8) 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);  
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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)  

 
9) 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 
 
1) 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/ 
 
2) 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 
http://www.hyperion.ie/h2020-proposalcourse.htm 
 

 
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 12. februar 
Onsdag 7. mai  

Onsdag 5. mars 
Onsdag 9. april 
Onsdag 21. mai 
Onsdag 18. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 6. februar 
Torsdag 27. mars 
Torsdag 5. juni 
 

Fredag 31. januar 

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 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

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

5 
 

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.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%23varingrsemesteret2014
http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-studentar%23varingrsemesteret2014
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn%23!/pages/Odontologisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn%23!/pages/Odontologisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts
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 ordinære nummer av Tannløst- og fast vil komme 10. februar 2014. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no  
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