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Til alle IKO ansatte 
  
IKO har registrert 7 avlagte doktorgrader og 55 vitenskapelige artikler i 2013. Artikkelregistreingen er hentet fra Cristin og 
avspeiler kvantitet - i noe mindre grad kvalitet. Økt forskningsaktivitet gjenspeiles også av det faktum at 6 søknader til Horizon 
2020 nå er under utarbeidelse på instituttet.  I likhet med andre institutter ved MOFA er dette resultater og aktiviteter som blir 
brukt til å vurdere forskningsaktiviteten på instituttet  samlet sett, ved hvert enkelt fagmiljø og i  forskergruppene. 
Publikasjonsresultat er avgjørende for gjennomslagskraft ved søknad om interne og eksterne midler. For å få full uttelling i 
publikasjonsregnskapet er det viktig at alle ansatte, Phd.-kandidater og andre med tilknytning til IKO bruker adressen Institutt 
for klinisk odontologi, Det medisinsk odontologiske fakultet , Universitetet i Bergen (Department of Clinical Dentistry, Faculty of 
Medicine and Dentistry, University of Bergen) på publikasjonene sine.  
 
IKO har et rekrutteringsproblem fremst når det gjelder vitenskapelige stillinger. På bakgrunn av en bekymringsmelding sendt 
fakultetet høsten 2013 ble det avholdt møte med fakultetsledelsen i februar d.å. Møtet konkluderte med at man i en tid 
fremover og innenfor antallet øremerkede PhD stillinger til odontologisk forskning på fakultetet, gjør en ytterligere prioritering 
av stillinger til seksjoner der rekrutteringssituasjonen er mest kritisk de nærmeste årene. Det lyses nå ut et 
dobbeltkompetanse stipend og et PhD stipend øremerket seksjon for gerodontologi. Søknadsfristen for disse stipendene er 16 
mars.  Fakultetet oppfordrer oss til å aktivt  identifisere egnede kandidater som kan søke dobbelkompetansestipend  ved 
neste søknadsrunde for PhD stipendiater høsten 2014.  
 
Årets HMS dag på IKO  ble avviklet torsdag 6 mars. I tråd med Fakultetets motto – HMS – mitt ansvar ble det bestemt at 
denne dagen skulle være obligatorisk for alle ansatte. Fremmøtet var godt. Hele 120 personer var påmeldt og ca 135  møtte 
frem.  Programmet fokuserte to tema, nemlig risiko i arbeidsmiljøet og et multikulturelt arbeidsmiljø ved overingeniør Tore 
Reigstad og Karin Ellis. Vi fikk en innholdsrik og morsom gjennomgang av brannorganisering ved UiB etterfulgt av sikkerhet 
og beredskap og risikoanalyse. Etter lunsj overtok Karin Ellis med foredrag om arbeid i multikulturelt miljø.   
 
Anne 
 
 
 

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 
 
 
 

 
 

Grunnlovsjubileumskonsert i 
Håkonshallen 
 
Studentersangforeningen feirer grunnlovsjubileet med 
nasjonalromantisk konsert i Håkonshallen,  
i samarbeid med Sirenene og Bergen Musik Corps.  
Tid og sted: 14. mars kl.  1800 i Håkonshallen.  Konserten 
varer 90 minutter.  
Billetter for ansatte ved UiB: 
Universitetet i Bergen støtter konserten og kan tilby sine 
ansatte billetter til kr 100.  
Program og billetter:  
http://www.uib.no/grunnlovsjubileet2014/62900/grunnlovsjubil
eumskonsert-i-h%C3%A5konshallen 

   Velkommen! 
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Teaterforestilling: 
 
PRIVATLIV 
 
Dato: Torsdag 3. april, kl. 19.30 
Sted: DNS 
 
UiB pris: 230 kr  
 
Bestilling av billetter skjer via DNS billettkontor eller 
telefon: 55 60 70 80 
 
Hentefrist via DNS billettkontor innen 1 uke etter bestilling. 
 
For more info: http://www.dns.no/program/2014/privatliv/  
 
 

 
 
 

Ny søknadsperiode for hyttene på 
Ustaoset og i Tingviken - sommeren  
2014 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og for Tingviken i Utne 
for perioden 22. juni -10. august 2014. 
 
Man må logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord  
på UiBs elektroniske hyttesystem på 
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:249980803028830
0  
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 brukernavn og passord. 
 
Søknadsfristen er 14. mars, trekningen foretas 17. mars. 
 
Hilsen 
Eiendomsavdelingen 
 
 

New application period for the cabins 
at Ustaoset and at Tingviken, Utne - 
Summer 2014 
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and  Tingviken at Utne  for the summer  
period  22 June  until 10 August  2014. 
 
Please use the UiB electronic cabin system by logging  in  with 
your registered username and password - 
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:2499808030288300  
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 at Employee 
Pages - Wellfare - Cabin hire (NO). 
Use your UiB username and password to login. 
 
The application deadline is  14 March,  drawing will be done 17 
March. 
 
Regards 
Eiendomsavdelingen 
 

 
 

HMS 
 
Smittevernkampanje på IKO  
 
Informasjon om bakgrunnen for vårens smittevernkampanje  
Basale rutiner i smittevern er en viktig del av alt helsearbeid. Ved IKO er det mange årsaker til å ha fokus på denne delen av 
behandlingen, men to av de viktigste er at:  
 Vi s om he ls e a rbe ide re  plikte r å  opptre  fors va rlig og ikke  påfø re  pa s ie nte ne  vå re  s ka de , og a t  
 Vi s om læ re re  og forbilde r plikte r å  vis e  s tude nte ne  hvorda n ba s a le  rutine r s ka l gje nnomfø re s  i pra ks is .  
 
Basale smittevernrutiner er omtalt i Hygieneplanen. Det enkleste og viktigste enkelttiltaket er god håndhygiene. Forsøk utført 
blant annet av Mette Fagernes og Egil Lingaas i 2011 på 465 helsearbeidere viser at en enkel giftering dobler antallet 
sykdomsfremkallende bakterier på hendene. Bruk av klokke tredobler antallet. Disse forskjellene er så store at vi slutter oss til 
helseforetakene og Folkehelseinstituttet sin kampanje og sier:  
 
TA DEN AV!  
 
 
Informasjon fra Fokusgruppe for smittevern: 
 
Revidert hygieneplan er nå tilgjengelig i klinikkmappen "Skjema for hygiene", og er sendt alle ansatte på mail. Samtidig er det 
også lagt ut nye og reviderte prosedyrer/rutiner: Prosedyre ved svelging/aspirasjon av fremmedlegemer, rutiner for 
renholdspersonale og rutiner for sterilarbeid. Alle ansatte med arbeidssted i klinikken må gjøre seg kjent med dette. 
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HMS DAGEN 6 MARS 
 
Med tema brannvern og sikkerhet samt multikulturelle arbeidsmiljø ble en flott dag. Presentasjonene fra dagen er sendt ut til 
alle ansatte på e-post. 
 
Brannvern og sikkerhet 
 
Minner om nummeret til vekterne ved UIB som er 55588081 
 
Og om eiendomsavdelingen sin nettside om brannvern og om sikkerhet 
 
http://www.uib.no/eia/brann-og-sikkerhet/brannvern 
 
http://www.uib.no/eia/brann-og-sikkerhet/vakthold 
 
 
Brannvern 
Vi er i gang med brannvernopplæring ved IKO, og den foregår ved NOB. Det har kommet gode tilbakemeldinger fra folk som 
allerede har deltatt på kurs. Kursets innhold består både av teori og praksis. Eiendomsavdelingen anbefaler at ansatte deltar 
på brannvernopplæring hvert 5. år. Kursene går over to timer, og består av en time teori-undervisning og en time opplæring i 
praktisk slukking.  
 
Brukerrepresentant brannvern Institutt for klinisk odontologi 
William Lindberg er brukerrepresentant for brannvern, mens Andreas Nesje er hans vararepresentant  
 
 
 

KLINIKKNYTT 
Endringar  i klinikkrutinar. 
 

1. Frå 1. mars vert det innført fakturabyr på kr 50, dersom pasienten ikkje betalar med kort.  Dersom  betalingsterminalen 
ikkje fungerer kan ein fjerne fakturagebyret  ved utskriving av faktura. Dette må forklatast i journalen og vedkommande 
som signerar har ansvaret for avgjersla. Om ein pasient ikkje disponerer kort  av ulike årsaker kan ein også fjerne 
fakturagebyret ved utskriving av faktura. Dette må også forklarast og attesterast i journalen og den som sigerar er 
ansvarleg for avgjersla. I slike høve må ein forvisse seg om regelmessig innbetaling  frå pasienten før vidare 
behandling. 

 
2. Alle pasientar skal betale for kvar  avslutta behandling. Det er ikkje høve til å samle opp. 

 
3. Berre Seksjon for periodonti, Seksjon for oral kirurgi og spesialistutdanningsklinikken har høve til å tinge medisinar for å 

dele  ut til pasientar. Medisinane skal vere låst ned. Dette gjeld både reseptfrie og medisinar som er reseptbelagt . Ved 
uttak skal det førast  liste der pasienten sitt journalnummer , rekvirent og mengde utlevert medisinar vert bokført. Det er 
diverre ikkje høve til utak av medisinar til eige bruk. Ein vil kontrollere lagerbehaldninga mot uttaket.  

 
4. All tinging av apotekvarer må gå igjennom materialkontoret, dvs. Andreas Nesje og Mona Gjerstad. Ved behov for 

underskrift for resept kan det gjerast av overtannlege, seksjonsleiar eller klinikkleiar. 
 

5. Ein ser  diverre at det ikkje alltid vert gjort godt nok arbeid frå reingjeringspersonale.  Om ein ser at reinhaldet ikkje  
tilstrekkeleg ber eg om at ein melder dette til Ingvild Rolland, Ingvild.Rolland@ok.uib.no  
Me treng dokumentasjon slik at me kan få forbetring  i reinhaldet. 

 
 

3 
 

http://www.uib.no/eia/brann-og-sikkerhet/brannvern
http://www.uib.no/eia/brann-og-sikkerhet/vakthold
mailto:Ingvild.Rolland@ok.uib.no


 
 
 

FORSKNING 

 
Presentasjon av phd kandiat Ferda Gülcan 

 

Life course factors and oral health-related quality of life: follow up of prospective cohorts of 
older people in Norway and Sweden 
Oral helse og livskvalitet i den eldre befolkningen er viktige helse- og velferdspolitiske 
satsningsområder i Norge og Sverige. Den overordnede målsetningen for studien er å 
studere oral helse og relaterte risikofaktorer i et livsløpsperspektiv blant eldre i Norge og 
Sverige. Det søkes blant annet svar på om sosiale forhold knyttet til oppvekstforhold betyr 
like mye for oral helse hos eldre som sosiale forhold seinere i livet og om sosiale ulikhet i 
oral helse øker, minker eller er stabil med økende aldre. Prosjektet bygger på parallelle 
prospektive longitudinelle 1942 kohortstudier i Norge og Sverige. Studien i Sverige startet i 
1992 (50 år) og har fulgt deltagerne over en 20 års periode frem til 2012 (70 år). 
Tilsvarende studie i Norge startet i 2007 og har fulgt deltakerne frem til 2012. Totalt deltok 
10140 individer i 2007 og 9430 i 2012. Data er samlet inn ved hjelp av spørreskjema. 
Prosjektet har etisk godkjenning fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, NSD, i 
2007 og fra Regional komite for helseforskning (REK Vest) i 2012 i Norge. I Sverige er 
prosjektet godkjent av Etisk komite i Uppsala. Prosjektet forventes å gi økt kunnskap om 
den eldre befolkningens tannhelse, deres holdninger til sin tannhelse og til 
tannhelsetjenesten i Norge. Ved å benytte samme design som i en parallell studie i Sverige, 
vil en også få grunnlag for å sammenligne resultater av en fødselskohort i to land med ulikt 
tannhelsetilbud.  

Oral health and quality of life of the elderly population are an important concern of the health and welfare policy in Norway and 
Sweden. The overall aim of the study is to provide new information about oral health and oral health-related quality of life and 
associated life course factors among elderly in Norway and Sweden. Hypotheses are proposed about how socio-economic 
and behavioral factors may influence oral health-related quality of life across the life course. 
 
Søknad om forskningstermin 
 
Fristen for å søke forskningstermin er 1. mai. 
Skjema ligger på: 
https://wikihost.uib.no/mofawiki/index.php/Skjema_for_personal 
 
 
Horizon 2020 spotlight:  
 
Did you know … 
…that American partners can receive funding under the “Personalizing Health and Care” Work programme ? 
This Health program differs from other programs in H2020 in that it is possible to finance American partners in the projects by 
the Union, however, American partners will possibly have to be in addition to the three partners minimally required for a 
project. American partners can get financing because the US National Institutes of Health’s (NIH) has opened for European 
researchers. Any legal entity established in the United States of America is eligible to receive Union funding to support its 
participation in projects supported under all topics in calls under ‘Health, demographic change and well-being’. 
…that SMEs and other companies can get funded with 100% under a Research and Innovation Action (RIA)? 
All enterprises regardless of size can apply, i.e. all legal entities (from eligible countries) can be partners in an application 
unless specifically excluded.  Note that for SMEs special measures apply, such as 20% of the total budget of 'Leadership in 
enabling and industrial technologies' (LEITs) and the ‘Societal Challenges’  has to go to SMEs.  Within a RIA, all partners get 
the same reimbursement rate of 100% (one project = one rate).  
…that UiB has an own Horizon 2020 webpage? 
http://www.uib.no/en/horizon2020. The webpage is under construction but contains already a lot of useful information on 
various aspects of Horizon2020: Information on Calls, application process, events, reports from grantees and much more. 
Feedback is very welcome, check out the page! 
…that researchers can register at UK Research Office (UKRO) and get updated with excellent information on 
Horizon2020?  
http://www.ukro.ac.uk/Pages/UKRO.aspx 
 
Forskningsrådet presenterte status for norsk forskningssamarbeid 
En stor analyse av Norges internasjonale forskningssamarbeidsavtale ble lagt 
fram i Oslo 7. februar 
 
Noen av funnene:  
 

• USA, Kina, Storbritannia og Tyskland var de mest produktive landene i perioden når det gjelder vitenskapelig produksjon målt som 
vitenskapelig publisering.  

• USA, Canada og Storbritannia har høyest "Scientific impact" (mål på antall siteringer; vitenskapelig betydning), mens Italia, Spania, 
Tyskland, Frankrike og Kina har størst økning.  

• Norge befinner seg på 31. plass blant de 58 landene i analysen. 
• Særlig Kinas forskningssystem gjennomgår endringer i stort tempo. 
• Sammen med India øker Kinas vitenskapelige produksjon mer enn verdensgjennomsnittet. 
• Rapporten anbefaler Norge å ha Kina med i bildet når man utarbeider strategier for internasjonalt forskningssamarbeid. 

 
Les mer her. 
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Current funding anouncements/deadlines: mars 2014 
 
Norges Forskningsråd (NFR) 
1. Biotechnology and Innovation (BIOTEK 2021). Medical sector: focus will be placed on commercialisation of medical 
products and services to industry-oriented research, 9 April 2014, 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/BIOTEK2021/1253973230625 
 
2. Nanotechnology and advanced materials (NANO2021). Thematic priority area 3: NanoVT and advanced materials for 
improving health and new medical technology, 5: Knowledge about different impacts of nanomaterials on human health and 
ecosystems, 9April 2014, http://www.forskningsradet.no/en/Funding/NANO2021/1253971755975 
 
3. Practice-based research for health and welfare services (PRAKSISVEL). Focus to strengthen the foundation for evidence-
based education and professional practice, both for the sector and across sectors, through a focus on practice-oriented 
research for health and welfare services, 21May 2014 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PRAKSISVEL/1253978432105 
 
A new deadline for the programs FRIPRO, RUSSMIDDEL, BIOBANK and others on 21May 2014. More info to come. 
 
Norden 
Support to Nordic clinical research projects (NordForsk), 21 March 2014 
http://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/support-to-nordic-clinical-research-projects 
 
Local 
Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet: 42 Mio NOK for R&D projects. 9 April. 
http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-vestlandet/Utlysning/RFFVEST/1253954945972 
Infomeeting: Friday 11th March from 12.00 to 15.00. Register: http://kurs.hfk.no/paamelding-infomoteRFF 
 
Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 
and http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside/1253988679397 
 
Main Pillars. 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);  
Industrial Leadership: Leadership in enabling and industrial 
technologies (LEIT) 
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)  

 
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 
 
Cross-Cutting/Complementary Actions 
1. Joint Programming Initiative on antimicrobial resistance (JPIAMR), 1st call: Innovative approaches to address antibacterial 
resistance. Pre-proposals 14 March 2014, full proposals 21 July 2014 
http://www.jpiamr.eu/activities/open-call/ 
 
2. European Cooperation in Science and Technology (COST): research network support: 28 March 2014, 
http://www.cost.eu/about_cost 
 
3. Innovative Medicines Initiative (IMI) 11th Call, 8 April 2014,  
http://www.imi.europa.eu/content/11th-call-2013-8 
Support to Nordic clinical research projects (NordForsk) 21 March 2014 
http://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/support-to-nordic-clinical-research-projects 
 
Cancer Society 
1. Personalized Cancer Treatment Research Grant. All qualified researchers working for a Norwegian research institution can 
apply for the strategic research grants, 28 March 2014, 
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#Strategiske satsinger 
 
2. Cancer Society in cooperation with ExtraFoundation for Health and Rehabilitation. Funding to defined projects within 
prevention, rehabilitation or research regarding cancer, 10 May 2014, 
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#ExtraStiftelsen 
 
Extra Foundation for Health and Rehabilitation 
1. Extra Foundation for Health and Rehabilitation and Save the Children (Redd Barna) each year announces project funding in 
research, rehabilitation and prevention, 24 March 2014 
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Ask advisers for more info. 
 
2. Extra Foundation for Health and Rehabilitation (prevention and rehabilitation).  Opportunity to apply for funding for 
development in terms of model evaluations, studies, surveys and development effort, 7 May 2014 
http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler/virksomhetsomrader/forebygging.html 
http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler/virksomhetsomrader/rehabilitering.html 
 
3. Extra Foundation for Health and Rehabilitation in cooperation with National Health Association. Funding within 
cardiovascular disease, dementia and tuberculosis, 22 May 2014 
http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler/virksomhetsomrader/om-forskning.html 
 
Personal grants 
1. Cancer Society. Overseas research grants. Doctoral fellow or post-doctoral fellows for visits abroad 2-12 months, 15 March 
2014, 
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#Utenlandsstipend 
 
2. William Harvey International Translational Research Academy (WHRI-ACADEMY) fellowships for group leaders and 
Postdocs, 6 April 2014. 
http://www.whri-academy.eu/ 
 
3. DAAD: Norway-Germany 2014-2015. Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists, for 
stays ≤ 6 months: 15 April 2014 
http://daad.b.uib.no/stipend/ 
 
4. NFR/EU: FRIPRO/Marie-Curie COFUND mobility fellowship for career development. 21 May 2014 
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Artikkel/FRIPRO_mobilitetsstipend/1253991493545 
 
 
 
 
 
 

KURS 
 
 “How to write a competitive proposal for Horizon 2020” 
 
Sted:                                     University of Bergen, Studentsenteret: Auditorium Egget. 
Dato:                                    30.04.2014, 09:00 – 13:30 
Påmeldingsfrist:             25.04.2014 
 
Planlegger du å søke EU-midler er det viktig å forberede seg tidlig. Dr. Sean McCarthy holder kurs i hvordan 
forberede og skrive en god søknad. 
 
Universitetet i Bergen inviterer til kurs i søknadsskriving for forskere som planlegger å søke EU-midler. Dette halvdagskurset 
arrangeres for å informere forskere og forskningsledere om hvordan skrive en profesjonell og konkurransedyktig søknad til 
Horisont 2020. Kurset vil gi deg tips om hvordan du kan samle informasjon, hvordan velge partnere etc. Den siste seksjonen 
beskriver en strategi for søknadsskriving. 
 
For mer informasjon og påmelding, klikk her eller gå på http://www.uib.no/en/horizon2020/62539/uib-events 
 

 
 

********************************************************************************************************************* 
 
Course at UoB: “How to write a competitive proposal for Horizon 2020” 
 
Place:                                   University of Bergen, Studentsenteret: Auditorium Egget. 
Date:                                    30.04.2014, 09:00 – 13:30  
Registration Deadline: 25.04.2014 
 
Are you planning to apply for EU funds? It is important to prepare early! Dr. Sean McCarthy holds a course on how to 
prepare and write a good application. 
 
University of Bergen and The Research Council of Norway invite researcher at all levels, who plan to apply for European 
Commission funds, for a course in writing applications. This half-day course is organized to inform researchers and research 
managers about how to write a professional and competitive application to Horizon 2020. The course will give you tips on how 
to gather information, how to choose partners etc. The final section describes a strategy for writing applications. 
 
For more information and registration for this course, click here or visit http://www.uib.no/en/horizon2020/62539/uib-
events 
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Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen høst vår 2014 
 
VÅR 2014   
• 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 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 

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 10. april. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 4/4-2014 
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