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Kjære alle IKO ansatte 
 
I dette påskenummer av Tannløst og Fast finner dere lenke til HMS handlingsplan for Det medisinsk odontologiske 
fakultet. I tråd med fakultetets handlingsplan var deltagelse på instituttets HMS dag 6. mars obligatorisk for alle IKO 
ansatte. Vi ønsket med dette å understreke den betydning god oppslutning på denne dagen har for det systematiske 
HMS arbeidet på IKO. HMS arbeidet gjør seg ikke selv. For å lykkes må vi alle bidra til dette arbeidet.  
Universitetet sentralt har fastsatt fem HMS mål som UIB skal kjennetegnes ved: 
Dette er gode arbeidsfellesskap, trygge og funksjonelle arbeidsplasser, kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot et 
risikofylt arbeidsmiljø, god håndtering av HMS avvik og ansvar for det ytre miljø 
IKO slutter seg til disse målene og har i sin handlingsplan for 2014 skissert mange tiltak. Blant prioriterte oppgaver 
som det jobbes med kan nevnes: Gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler for alle ansatte, utvikling av 
teamarbeidet i klinikken, lederutvikling på flere nivåer i organisasjonen, oppfølging av det fysiske arbeidsmiljø, 
kontinuerlig oppmerksomhet på risikofylt arbeidsmiljø ved vernerunder, brannøvelser og oppfølging av sykefravær 
samt holdningsskapende arbeid innen hygiene. Et ledd i HMS arbeidet er prioritering av ressurser til velferd. I 2013 
brukte instituttet 250.000 kr på velferdsarrangementer. Dette er en raus sum i universitetssammenheng. 
I disse dager sendes det ut e-post med lenke til årets arbeidsmiljøundersøkelse. Undersøkelsen er en repetisjon av 
fjorårets undersøkelse og skal brukes til å evaluere arbeidsmiljøet på IKO. Det oppfordres herved til deltagelse. Jo 
bedre oppslutning og høyere svarprosent – dess lettere er det å dra sannferdige konklusjoner på bakgrunn av 
svarene. Dette er igjen viktig for valg av tiltak som settes i verk. 
Så litt forskningsrelevant informasjon. Jeg vil igjen understreke betydningen av å oppgi korrekt institusjonsadresse 
ved publisering av vitenskapelige artikler. Institusjonen, for eksempel UiB, krediteres etter andelen av publikasjonens 
forfattere som tilhører (er ansatt ved) enheten, dvs etter institusjonens forfatterandeler. Det er den enkelte forskers 
ansvar at adressen er korrekt angitt i Cristin. For å stimulere til høy kvalitet av vitenskapelige artikler er vitenskapelig 
tidsskrifter inndelt i nivå 1 og 2. Når tidsskriftet ligger på nivå 1 eller 2 er de godkjente. Nivå 2 har høyere 
internasjonal prestisje enn nivå 1. Nivå 2 tidsskriftene utgjør ca 20% av alle tidsskrifter innen respektive fag. Det er 
universitetet og høyskolerådets (UHR) publiseringsutvalg som koordinerer plassering av tidsskrift i kanal 1 og 2 etter 
innspill fra nasjonale fagråd.  
De odontologiske tidsskriftene som er sikre for 2014 på nivå 2 er følgende: 
 
European Journal of Oral Sciences 
Community Dentistry and Oral Epidemiology 
Caries Research 
Journal of Dental Research 
Clinical Oral Implants Research 
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 
Journal of Periodontal Research 
Journal of Oral Pathology & Medicine 
BMC Oral Health 
Journal of Clinical Periodontology 
Journal of Oral Rehabilitation 
Journal of Dentistry 
Clinical Implant Dentistry and Related Research 
Advances in Dental Research 
 
 
En riktig god og «sprek» påske til dere alle! 
 
ANNE 
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http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0722
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0528
http://www.karger.com/Journal/Home/224219
http://jdr.sagepub.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0501
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22124403
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0765
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0714/issues
http://www.biomedcentral.com/bmcoralhealth
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-051X
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2842
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-dentistry/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1708-8208
http://adr.sagepub.com/


PERSONALNYTT 

 
Konstituert seksjonsleder 
 
Overtannlege Sivakami Rethnam Haug er konstituert som seksjonsleder på Seksjon for endodonti 
i perioden 17.02.14-28.02.15 i forbindelse med at professor Inge Fristad innehar verv som 
visedekan for undervisning. 
 
Seksjonsleder har det faglige og administrative ansvaret for fagseksjonen delegert fra 
instituttleder. Seksjonsleder er personalleder for alle som tilhører seksjonen. 
 
 

 

FRUKT ANNENHVER TIRSDAG 
 
På bakgrunn av den stramme økonomien ved IKO i 2014 er det nødvendig å redusere på utgiftene. Etter påske vil det komme 
frukt annenhver tirsdag som del av innsparingstiltak. 
 
 
TAKK 
 
Det er mange som gjerne vil takke de snille damene på husøkonomkontoret, Ingvild Rolland og Marit Nyhamn, som hver dag 
går gjennom klinikklærne og finner alt mulig rart, som de tar vare på og sørget for at eierne får tilbake.  En dag fant de en 
giftering og eieren er veldig takknemlig, og vil sende ros til husøkonomene. Dette er ikke første gang de finner verdisaker og 
jeg syns de fortjener litt ros for det gode arbeidet de gjør sier den takknemlige eieren.  

 
 
Invitasjon til Alumnusdagene 2014 
 
Universitetet i Bergen inviterer for første gang til alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai. Det blir en innholdsrik helg med 
faglig påfyll, gjensynsglede og sosiale aktiviteter på Det medisinsk-odontologiske fakultet og på hele universitetet.  
Se program for Alumnusdagene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.  
 
Påmelding: 
Ansatte ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som ønsker å delta på fakultetets program for Alumnusdagene kan melde 
seg på her (gratis).  
Påmelding til andre fakultets alumnusarrangement (200 kr). Frist for påmelding: 1. mai. 
 
 
Er du en alumn? 
Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole. Alumnusvirksomhet innebærer å knytte bånd mellom tidligere 
studenter og deres universitet – slik at det blir et livslangt forhold mellom dem. Alle som studerer, har studert eller er ansatt 
ved UiB regnes som UiB alumner.  
Meld deg inn i UiB Alumni her https://alumni.uib.no   
 
Spørsmål? 
Ta kontakt med Linn Solvang Aarvik eller Dina-Kristin Topphol Midtflø for spørsmål om Alumnusdagene eller UiB Alumni.  
Vi håper å se deg på Alumnusdagene i mai!  
 
Med vennlig hilsen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 
"Datasikkerhet" (Temaserien fra ITA, nr. 7) 
 
IT-avdelingen ønsker å hjelpe den enkelte ansatte og student til bedre å kunne ta vare på sine data, både privat og i jobb / 
studier. "Datasikkerhet" er derfor tema i det nye nummeret i temaserien vår. 
Dokumentet kan lastes ned fra IT-avdelingens nettportal, IT-hjelp: 
https://it.uib.no/Temaserien 
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http://www.uib.no/alumnusdagene/50963/program-alumnusdagene
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=444819
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=444819
http://www.uib.no/alumnusdagene/62638/p%c3%a5melding-til-alumnusdagene
https://alumni.uib.no/
mailto:linn.aarvik@mofa.uib.no
mailto:dina-kristin.midtflo@mofa.uib.no
https://it.uib.no/Temaserien


Fakultetets dag 
 
Tidspunkt for fakultetets dag er fastsatt til TORSDAG 5.6.2014, kl. 10.00-14.00 
På denne dagen vil Søren Falchs pris og fakultetets priser ble utdelt. 
Invitasjon og program sendes ut i forkant av fakultetets dag. 
 
 
 

VELFERD 
 
Norske stemmer (Norwegian voices) 
1814-2014 - a concert to the 
anniversary of the constitution 
 

 

Vokalensemblet Skrik feirer grunnlovsjubileet med urframføring av fem verker anno 2014 skrevet av komposisjonsstudenter 
ved Griegakademiet. Det blir også fremføring av toneangivende norsk a cappella-musikk fra de siste 200 år. Verker av Grieg, 
Hovland, Nystedt, Kverno og Gjeilo m.fl. Dirigent: Jon Flydal Blichfeldt. 
 
Åpning ved professor Frank Aarebrot (UiB) og mellomspill ved Haakon Smestad. 
Tid og sted: 10. mai kl. 18.00 i Bergen domkirke. Konserten varer ca. 75 minutter. 
 
UiB-ansatte tilbys rabatterte billetter til 150,- per stykk (+ billettavgift). De rabatterte billettene kan kjøpes via Billettservice ved 
å benytte denne linken: http://www.billettservice.no/event/421797?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
For mer informasjon og program, se http://www.uib.no/grunnlovsjubileet2014/71117/norske-stemmer-1814-2014.  
Spørsmål kan rettes til PR-ansvarlig for Vokalensemblet Skrik, Tormod Dag Fikse, på tormoddf@gmail.com eller 91800584. 
 
Forestillinger ved Den nasjonale scene 
 
MITT LIV SOM ELSA 
Dato: Mandag 28. april 
kl. 19.30 
Sted: DNS 
UiB pris: 270 kr  
 
Info: http://www.dns.no/program/2014/mitt-liv-som-elsa/  
 
DAR KJEM DAMPEN 
Dato: Fredag 2. mai 
Kl. 20.00 
UiB pris: 270,- 
 
Info: http://www.dns.no/program/2014/dar-kjem-dampen/  
 
 

 
BARCO 
Dato: Onsdag 7. mai 
Kl. 20.00 
UiB pris: 200,- 
  
Info: http://www.dns.no/program/2014/barco/  
 
HEI…JEG TRENGER LITT HJELP HER 
Dato: 15. mai 
Kl. 20.00 
UiB pris: 270,- 
 
 
Info: http://www.dns.no/program/2014/ingar-h-gimle-hei-jeg-
trenger-litt-hjelp-her,-jeg/  
 

Bestilling av billetter skjer via DNS billettkontor eller telefon: 55 60 70 80 
Hentefrist via DNS billettkontor innen 1 uke etter bestilling. 
 
Mvh 
Velferdsutvalget 
 
Info og påmelding til byvandring med Gunnar Staalesen; 
https://reg.app.uib.no/byvandring  
 
Mvh 
Velferdsutvalget 
 
SKIKORT - EIKEDALEN SKISENTER 
 
Velferdsutvalget har kjøpt inn et visst antall ski kort ved Eikedalen skisenter 
 
Priser: 
Voksen 16 år+  Dagskort kr. 270,- (ord. 320,-) maks 2 kort  
Barn 7-15 år     Dagskort kr. 210,- (ord. 260,-) maks 2 kort 
 
En sender forespørsel til post@poa.uib.no og kvitterer ut kort hos Laurice i Christiesgt 18, 4 etg. i ekspedisjonen. 
En må godkjenne trekk i lønn ved kjøp av ski kort. 
Heiskortene kan også brukes sesongen 2014/2015 og aktiveres automatisk ved første gangs bruk.  
 
http://www.eikedalen.no/  
 
Mvh 
Velferdsutvalget  
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http://www.billettservice.no/event/421797?CL_ORIGIN=ORIGIN2
http://www.uib.no/grunnlovsjubileet2014/71117/norske-stemmer-1814-2014
mailto:tormoddf@gmail.com
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https://reg.app.uib.no/byvandring
mailto:post@poa.uib.no
http://www.eikedalen.no/


 

HMS 
 
HMS-RUNDE  
Det vil bli gjennomført årlig HMS-runde på instituttet i mai måned. 
 
Vernerunden vil bli gjennomført på følgende dager: 
Underetasjen og første etasje: 9.mai  
Andre etasje: 13.mai  
Tredje etasje: 6. mai 
Fjerde etasje: 12.mai  
 
HMS-runde er en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet.  
 
 
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HANDLINGSPLAN 2010-2014  
 
HMS- mitt ansvar 
Det medisinsk odontologiske fakultet har en HMS-handlingsplan. Den finner du ved å gå inn på fakultetets web-side, klikk på 
menyen Om fakultetet, klikk på For ansatte ved fakultetet, et stykke ned på siden ligger lenken til handlingsplanen. 
 
Eller klikk her. 
 
 
 

STUDIE 
 
Studiekvalitetskonferanse i Bergen 20. mai  
 
Universitetet i Bergen inviterer til nasjonal studiekvalitetskonferanse med kvalitetssikringssystem som tema. 
Tid: Tirsdag 20. mai 2014, kl. 10.00-16.00  
Sted: Clarion Hotel, Flesland, Bergen. 
 
Fremmer kvalitetssikringssystemet utdanningskvalitet? 
 
Hvordan få til et helhetlig kvalitetssikringssystem fra bachelor til ph.d.? 
 
Les mer om konferansen og meld deg på:  
http://www.uib.no/ua/71277/nasjonal-studiekvalitetskonferanse-fremmer-kvalitetssikringssystemet-utdanningskvalitet 
 
Kontakt oss gjerne:  
Epost: seminar_sa@uib.no 
 
NY STUDIEPLAN FOR MEDISINSTUDIET VED UIB 
 
Medisinstudiet skal utvikles slik at UiB skal utdanne enda bedre leger. Da må det legges til rette for 
at studentene både får god fagkompetanse, en hensiktsmessig utvikling av yrkesrollen og 
profesjonelle ferdigheter, og en akademisk bakgrunn som ivaretar den videre faglige utviklingen. 
Derfor lages det en studieplan hvor fagene skal kunne sees i sammenheng med hverandre, hvor 
studentene skal synliggjøres underveis og få tilbakemeldinger, og hvor man kan kvalitetssikre 
kompetansen på alle de feltene man mener er viktige for en nyutdannet lege. Dette la 
arbeidsgruppene fram forslag til sommeren 2013, og fra høringsrunden var ferdig i november har 
prosjektgruppen for studieplanen arbeidet videre med forslagene på bakgrunn av høringen. 
Det var en viktig milepæl da Fakultetsstyret behandlet den nye studieplanen for medisinstudiet. 
Se: (http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-ogutval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-
odontologiske-fakultet/protokoller-fra-fakultetsstyret ) 
 
Les mer her. 
 

 

 
 

FORSKNING 
SØKNAD OM FORSKNINGSTERMIN – FRIST 1. MAI 
 
Søknad om forskningstermin må sendes inn til fakultetssekretariatet inn 1.mai. 
Søknadsskjema må fylles ut, og skjemaet skal også signeres av instituttleder  
 
Skjema ligger på: 
https://wikihost.uib.no/mofawiki/index.php/Skjema_for_personal 
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http://www.uib.no/filearchive/filetopic_hms-handlingsplan-endelig_1.pdf
http://www.uib.no/ua/71277/nasjonal-studiekvalitetskonferanse-fremmer-kvalitetssikringssystemet-utdanningskvalitet
mailto:seminar_sa@uib.no
https://www.uib.no/filearchive/nyhetsbrevmars-2014.pdf
https://wikihost.uib.no/mofawiki/index.php/Skjema_for_personal


 

Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen høst vår 2014 
 
VÅR 2014   
• Tirsdag 20.05.14 – kl. 16:00-18:00 
Antibiotikabehandling ved orale infeksjoner 
 
 

 Mariano Sanz 

 

 
 
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 21. mai 

Onsdag 18. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 5. juni 
 

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 9. mai. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 4. mai -2014 
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