
 

 
 
 
Nr. 9 – 30. mai 2014 
 
Til alle IKO ansatte 
 
Vi er inne i en travel tid preget av forberedelser til eksamener og ikke minst søknadsskriving når det gjelder finansiering av 
større og mindre forskningsprosjekter. Noen har allerede fått svar fra første søknadsrunde i Horizon 2020 og skal starte på 
søknadsrunde nr 2. Dette blir spennende!  Dere andre som ikke allerede er aktivt inne i søknadsprosesser oppfordres til å lete 
etter utlysninger i Forskningsrådet. – Her finnes mange programmer og øremerkede utlysninger som er relevant for 
odontologisk forskning. Blant annet kan nevnes at det kommer en  ny utlysning på 100 millioner kroner årlig til store 
tverregionale helseforsknings-prosjekter. Globvac deler ut store summer til forskning i fattige land der problemstillinger som er 
relevante for slike land står i fokus. Biobanker og helseregistre er andre satsninger. Alternative muligheter til ekstern 
finansiering er  for eksempel Ekstrastiftelsen, Helse og Rehabilitering der det skal søkes via ideelle organisasjoner. 
Forskningsrådgiverne på fakultetet står til vår disposisjon og det er lurt å søke hjelp hos disse allerede fra starten av. 
 
Det er startet arbeid med ny strategi for UiB. Universitetsledelsen har invitert til åpent høringsmøte 10. juni i auditorium 1, BBB. 
Dette er en viktig anledning til å komme med innspill til strategien og jeg vil oppfordre til at flest mulig kommer på møtet. En 
arbeidsgruppe er nedsatt på fakultetet som har fått i mandat å fremme 2-3 alternative forslag til ny RBO modell. Arbeidet skal 
være ferdigstilt før 15 juni d.å. Denne modellen skal skape insentiver i forhold til å fremme ønsket strategisk retning av 
forskningssatsingene, vitenskapelige publikasjoner, styrket forskerutdanning og økt ekstern finansiering. RBO står for resultat 
basert omfordeling og er en finansierings modell. Fra 2007 har MOF brukt en modell til fordeling av midler til instituttene der 
man for eksempel belønner publikasjoner, avlagte PhD grader, tilslag på NFR og EU søknader. Spørsmålet er om man skal 
fortsette en slik modell eller om man skal endre på føringene til omfordeling. Et annet spørsmål er om man er villig til å « 
konkurranse utsette» en del av instituttets  budsjettet på denne måten. Om dere har tanker rundt dette, er det fint å få høre! 
 
Vi har i år 37 avgangsstudenter i master odontologi og 19 avgangsstudenter i bachelor tannpleie. På vegne av IKO vil jeg 
ønske alle lykke til med eksamensforberedelser og eksamen.  
 
ANNE 
 
 
 
ALUMNUSDAGENE  
 
Førsteamanuensis Mihaela Cimpan representerte institutt for 
klinisk odontologi ved alumnusdagene ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet den 9.mai. 
 
Cimpan holdt en forelesning med tittelen" Biologiske effekter 
av nanomaterialer" 
 
 

 

 
 
Institutt for klinisk odontologi blir portrettert i to artikler i Tannlege tidende 
som omtaler utdanning av tannleger og forskerlinjen for odontologi studenter. 
 
I artikkelen "Utdanner bedre tannleger nå" har fungerende klinikkleder Harald Nesse og instituttleder Anne N Åstrøm vist 
Tidende rundt på ferdighetssenteret, klinikken og undervisnings rommene, og Harald Nesse har uttalt at "Institutt for klinisk 
odontologi i Bergen utdanner bedre tannleger nå, sammenlignet med hva vi kunne gjøre i det gamle bygget for to år siden". Les 
hele artikkelen her: 
http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=555951&a=1 
 
 
I artikkelen "Den skal tidlig krøkes" blir tilbudet om forskerlinjen for odontologistudentene i Bergen beskrevet. Forskerlinjeleder 
Marit Øilo, og de tre forskerlinjestudentene Anneli Skjold, Magnus Bratteberg og Håkon Gulliksen har gitt sine inntrykk av 
tilbudet som gis på forskerlinjen.  
http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=556042&a=1 
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PERSONALNYTT 
 
IKT-hjelp når det gjelder klinikk-utstyr 
 

 
 

Knut Erik Buanes 
 

 
 

Erling T. Langøygjelten 

 
 

Terje Midthus 

Knut, Terje og Erling er de som på IT-avdelingen løser saker som gjelder klinikk-utstyr. 
Alle saker skal meldes på bs.uib.no, hvor de blir håndtert etter fastsatte prosedyrer. 
Når du melder sak til IT-avdelingen er det viktig å ta med PC-navn (står på en klistrelapp på maskinen), hvor maskinen står 
(eks. 2 etg. avdeling x, bås xx) 
Gi også en god beskrivelse av hva saken gjelder, dersom det er feil på en maskin - forklar hva som ikke fungerer. 
 
Det er også viktig å legge inn kontaktinformasjon slik at IT-avdelingen har mulighet for å kontakte deg dersom IT-avdelingen 
har behov for å snakke med deg. 
 
 
Fakultetets dag 5. juni 2014  
 
Kven stikk av med forskings- og utdannings-prisane i år? 
 
Torsdag 5. juni vil Det medisinsk-odontologiske fakultet feira sine dyktige forskarar og undervisarar med prisutdeling og forelesing av 
vinnaren av Falchs juniorpris 2014. Vi oppfordrar alle studentar og tilsette til å møte opp og bli inspirert av dei framifrå pris-vinnarane. Hald 
av dagen og bli med på feiringa!  
Tid: torsdag 5. juni kl. 10-14  
Stad: Auditorium 4, BB-bygget, Bergen.  
Program for dagen vil bli annonsert her på denne siden senere: http://www.uib.no/mofa/73394/bli-med-p%c3%a5-fakultetets-dag-5-juni-
2014 
 
 

HMS 
 
IKO DAGENE 2014 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning – IKO dagene- for alle ansatte ved instituttet i uke 25, 16.-20.juni.  
Programmet er lagt opp slik at det blir en felles dag for alle torsdag19.juni. 
Det blir eget program med pedagogikk undervisning for tannhelsesekretærene.  
Det blir en egen halv dag med faglig kompetanseheving for instruktørgruppen. 
Det legges ellers opp til at seksjonene skal ha tid til seksjonsvis kompetanseheving. 
 
PROGRAM FOR DAGENE: 
 
Mandag 16.juni – program for tannhelsesekretærene- tema pedagogikk – 1.molar 
v/ Høyskolelektor Solveig Hoel Barstad ved Høgskolen i Bergen 
8.30-15.30 
 
Tirsdag 17.juni – program for instruktørene – tema prognosevurderinger– CAVUM 
Harald Gjengedal ordstyrer  
08.30-11.30 
 
Onsdag 18.juni – seksjonsvis kompetanseutviklingsdag  
 
Torsdag 19.juni – 1 dags kompetansutviklingsdag for alle ansatte ved instituttet 1 og 2 molar (program på neste side) 
 
Fredag 20.juni – seksjonsvis kompetanseutviklingsdag 
 
Torsdag 19.juni – 1 dags kompetansutviklingsdag for alle ansatte ved instituttet 1 og 2 molar 
08.15-08.30 Oppstart – velkommen til felles kompetansutviklingsdag 2014 
   v/instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
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08.30-09.45 IKO året 2013/2014 
 
09.45-10.00 Pause 
 
10.00-10.30 Presentasjon av forskningsgruppen Orale infeksjoner og inflammasjoner – v/Anne Isine Bolstad 
10.30-11.00 Presentasjon av forskningsgruppen Klinisk odontologisk forskning – v/Asgeir Bårdsen 
11.00-11.30«Gløtt fra klinikken» 

Presentasjon av prosjektet «Helhetlig behandling» 
 
Sommerlunch fra 11.30-12.45  
 
12.45-13.45 «Gløtt fra forskningen ved instituttet» 

• Dobbelkompetansekandidat Dagmar F Bunæs 
• PhD kandidat Ferda Gulcan 
• Dobbelkompetansekandidat Tine Birkeland Sivertsen 
• PhD kandidat Agneta Hasselkvist  

13.45-14.00 Pause 
 
14.00-15.00 Kommunikasjon i kliniske situasjoner  

Margrethe Vika og Maren Agdal  
 
 
 

FORSKNING 
 
Besøk fra Sverige  
 
Fredag 9.mai hadde Institutt for klinisk odontologi besøk fra Østergøtland Fylke i Sverige. Professor emeritus Sølve Hellem 
hadde laget til ett flott program for Bergensbesøket hvor gjestene fikk vite mer både om instituttet her, utdanningene som tilbys, 
spesialistutdanningen i Norge og dobbelkompetanseløpet, og informasjon fra den offentlige tannhelsetjenesten i Norge.  
Gjestene avsluttet besøket med en omvisning på klinikken. 
 
 

 
 
Instituttleder Anne N Åstrøm som 
forteller om instituttet og fakultetet 

 
 

 
 
Sølve Hellem som snakker til 
gjestene 

 
 
Sølve Hellem og gjestene fra Sverige 

 
Horizon 2020 Spotlight - What is the Model Grant Agreement? 
 
For Horizon 2020 projects, all beneficiaries have to sign a grant agreement (GA) with the Commission. These are based on a 
standard Model Grant Agreement (MGA) which is a substantive document of over a hundred pages. Importantly, there is 
available an annotated version of the Model Grant Agreement (MGA), which provides clarification on individual articles. 
Although a complete version of the basic Annotated MGA is already available online (Participant Portal), further annotations will 
be added with time, as Horizon 2020 progresses. 
There is one overall MGA for Horizon 2020 which is adapted in certain places depending on the programme or project type. 
There will be one model for multi- and one for mono- beneficiary grants (for example for an ERC Starting Grant where only a 
single beneficiary is involved).  
The MGA actually consists of a “catalogue” of documents, including a number of annexes. There are also models of the texts 
that are inserted for specific actions, such as for European Research Council (ERC) projects or for the Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA). The primary annexes are: 
 
Annex I, description of the action – the technical details of the project adapted through negotiation from the original proposal.  
Annex II, the budget – table of the estimated budget for the Horizon 2020 project, with breakdown of costs for each beneficiary. 
It provides the total costs and the amount of the EU contribution. 
Annex III, accession of partners – the MGA is signed by the project co-ordinator and the European Commission, and project 
partners accede the MGA by signing an accession form (Annex III to the MGA).  
Annex IV, Model financial statements – this form will be completed by beneficiaries at the end of a reporting period and builds 
on Annex II, the budget table.  
Annex V, Model for the certificate on the financial statements –the model for the audit certificate which in Horizon 2020 is only 
due at the end of the project, and only when a beneficiary claims more than EUR 325,000 in EU contribution.  
Annex VI, Model for the certificate on the methodology – for beneficiaries that wish to obtain certification on their methodology 
for charging direct personnel costs declared as unit costs.  
 
There are additional annexes for some specific schemes, such as ERA-NETs. 
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Gjesteforelesning 4.juni kl 11.30-12.15  1 molar/Guest lecture June 4th in the 1 
Molar  
 
“Neural plasticity in sensory ganglia following nerve injury” 
 
with Tie-Jun Shi, MD, PhD Senior Lab Manager/Senior Scientist, Dept. of Dental Medicine, Karolinska Institutet, 
Sweden 
 
Current funding anouncements/deadlines: 21.05.14 
 
Norges Forskningsråd: 
Pre-Announcement: HELSEOMSORG, cross-regional cooperation projects with Regional Health Authorities, several topics. 3 
September 
http://nos-hs.org/servlet/Satellite?c=Nyhet&pagename=helseomsorg%2FHovedsidemal&cid=1253995509837 
 
Norwegian Cancer Society 
Call for research grant applications 2014, 2 June 2014 
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/calls/call.jsp?cid=681 
 
EEA Grants 
Poland – Public health initiatives, 2 June 2014. 
http://eeagrants.org/opencalls/view/PL13?utm_source=Open+calls&utm_campaign=a61cd4ec9c-UA-5631832-
1&utm_medium=email&utm_term=0_dcf53ac7d4-a61cd4ec9c-61228333 AND 
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-244-PL13_Konkurs_12014_PL_13_open_call.html 
 
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 2014/2015: 
European Research Council (ERC): 
Advanced Grant: 21 October 
Marie Sklodovska-Curie Actions (MSCA): 
Individual Fellowship (IF): 14 October 
Societal Challenges (SC) 
SC1-2014  2. Stage (invitation) 19 August 2014 
SC1-2015: 14 October (1.stage, PHC 2,3,4,11,14,16,18,22,24,33) 

 
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 
 
SIU 
 
International Joint Degrees. Norwegian higher education institutions can apply for financial support to develop international joint 
degree programmes at Masters and PhD-level, 2 June 2014. http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Joint-
degrees/International-Joint-Degrees 
 
Personal grants 
 
Norwegian Cancer Society 
Call for clinical short-term fellowship 2014, 2 June 2014 
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/calls/call.jsp?cid=682 
 
Marie-Curie Actions – Individual Fellowships (IF). 14 October 2014. International and intersectoral mobility for experienced 
researchers (postdocs): Training and knowledge transfer. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html 
 
 
Meetings/workshops/conferences: 
 
BIOBANK conference (Forskningsrådet). Chalanges and possibilities for biobank- and health data research nationally and 
internationlly, in both academia and industry, 27 May 2014, Oslo.  
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/BIOBANKkonferanse_27_mai_2014/1253994045866?lang=no 
 
RCN: Workshop - how to make your ERC proposal more competitive! Bergen, 12 June 
http://www.forskningsradet.no/en/Event/Bergen_Workshop__how_to_make_your_ERC_proposal_more_competitive/12539961
86124?lang=en 
 
Oslo Cancer Cluster Incubator’s breakfast seminar 18 June, Oslo:  
Patents for beginners – Why should you protect your oncology innovation?  
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07e9aqadmff2b118c9&oseq=&c=&ch=&isCustomThemeEna
bled=true 
 
BioMed first international conference, Health Services Research: Evidence-based practice. 1-3 July 2014 at King’s College 
London, UK.  
http://www.health-services-research.com/conference/ 
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The Norwegian Directorate of Health: Information seminar on EU Third Health Program and call for proposals for 2014, 19 June 
2014, Oslo.  
http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Sider/informasjonsseminar-eu-helseprogram-midler-2014.aspx 
 
EMBO Conference: Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine. 
9 - 12 October 2014, EMBL Heidelberg, Registration: 17 July 
http://www.embl.de/events/2014/conferences/STM14_3_Announcement/ 
 
 

STUDIE 

DAGER SOM PÅVIRKER UNDERVISNINGEN HØST 2014 
Studiestart høst: Mandag 11. august 2014 
Studiestart vår: Mandag 5. januar 2015 
 
AUGUST 
DATO KULL AKTIVITET MERKNAD 
Tirsdag 12. august Alle kull  Felles arrangement 

ved UiB 
Ingen annen 
undervisning denne 
dagen 

 
SEPTEMBER 
DATO KULL AKTIVITET MERKNAD 
Fredag 5. september Kull 5 gruppe AB OPUS kurs 0800-

1100 
Gruppe CD 
allmennklinikk 

Fredag 5. september Kull 5 gruppe CD OPUS kurs 1245-
1600 

Gruppe AB 
allmennklinikk 

Fredag 12. september Kull 4  
Tannpl stud kull 3 

Oppstartseminar 
prosjektoppgave 
0900-1500 

Ingen annen 
undervisning for disse 
to kullene denne 
dagen 

 
OKTOBER 
DATO KULL AKTIVITET MERKNAD 
7 og 8. oktober  Tannpl stud kull 2 Anestesikurs  

0800-1100 og 1245-
1600 

Ingen annen 
klinikkundervisning  
Forelesingene går 
som normalt 

16.-18. oktober  NTF landsmøte   Fagområdene må gi 
beskjed hvis 
undervisning skal 
slettes fra timeplanen 

13.-17. oktober Kull 4 Studietur hele uken  
 
NOVEMBER 
DATO KULL AKTIVITET MERKNAD 
Onsdag 12. november Kull 5/tannpl stud kull 

3 
TAKO seminar hele 
dagen 

Ingen annen 
undervisning denne 
dagen  

Fredag 28. november Tannpl studenter kull 
3 

Veilederseminar hele 
dagen 

Ingen annen 
undervisning denne 
dagen 

 
DESEMBER 
DATO KULL AKTIVITET MERKNAD 
Uke 50 Alle kull Eksamensuke Ingen undervisning 

satt opp denne uken 
Bortsett fra propedeut 
Kull 3 

 
JANUAR 2014 
DATO KULL AKTIVITET MERKNAD 
Uke 1 Alle kull Ingen undervisning i 

uke 1. 
 

Studiestart vår 2015 
mandag 5. januar 

 

 
 
Ny studieplan i medisin 
 
Nyhetsbrevene vedrørende studieplanen finner du her. 
 
Presentasjon som ble holdt på dialogmøte med instituttene i april kan du finne her. 
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Presentasjonsseminar prosjektoppgaver for masterstudentene i odontologi 
 
Fredag 9.mai ble det arrangert presentasjon seminar for prosjektoppgavene til masterstudentene i odontologi på 5 kull.  
 
Årets prosjektoppgaver i odontologi har en spennvidde fra oppgaver med fokus på odontologisk innovasjon, fyllingsmaterialer, 
snorkeskinner, og til spørsmålet om det er risiko for den orale helse å bruke sportsprodukter. Det var ett spent 5 kull som 
presenterte sin oppgaver for medstudenter, ansatte og jurymedlem førsteamanuensis Malin Jonsson. 
 

 
 

Studentene Marte S Dæhlin og Kristin Hage presenterte sin 
oppgave 

 
 

Studentene Annika M Westgård og Ulrik L Opsahl presenterte 
sin oppgave 

 
 

       
  

Studentene Oddmund Lunestad og Sverre Melhus presenterte sin oppgave på sin måte 
 
 

 
 

Studentene Eirik Husby og Eirik R Johnsen presenterte sin 
oppgave 

 

 
 

Malin Jonsson følger spent med på presentasjonene 
 
 

 
 

Lydhøre medstudenter på prosjektoppgave seminaret 
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AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR AVGANGSSTUDENTENE I 
ODONTOLOGISKE EMNER 
 
FREDAG 20. JUNI 2014 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannlegestudentene kull 09-14 og 
tannpleierstudentene kull 11-14 i stort auditorium, Haukeland sykehus, fredag 20. juni, kl. 13.00. 
 
Fakultetet inviterer avgangsstudentene med familie. Det er også anledning for de ansatte å overvære høytideligheten. 
Arrangementet varer ca 1 time. 
 
Vi gjør oppmerksom på at avgangsstudentene får anledning til å ta med seg sin familie på omvisning på Institutt for klinisk 
odontologi, inkludert klinikkene, fra kl. 11.00 samme dag. 
 
Vennlig hilsen studieseksjonen,  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
 
 

KURS 
 
Tilbud til undervisere på medisinsk-odontologisk fakultet kurs i gruppebasert 
undervisning og studentaktiviserende læring 
 
Kursene går 18 og 19 september.  
Modul 1: Torsdag 18.september kl.08.30-11.15 
Modul 2: Torsdag 18.september kl.12.30-15.15 
Modul 3: Fredag 19.september kl.09.00-12.00 
 
Påmelding innen 1. september på linken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=571201 
 
 
 
 
 

VELFERD 
  

 
 

Teater: 
SÅNNE SOM OSS 
  
Dato: Tirsdag 10. juni, kl. 19.30 
Sted: DNS, Teaterkjelleren 
UiB pris: 180 kr  
 
Bestilling av billetter skjer via DNS billettkontor eller telefon: 55 60 70 
80 
 
Hentefrist via DNS billettkontor innen 1 uke etter bestilling. 
 
For mer info: http://www.dns.no/program/2014/saanne-som-oss/  
 
 
Mvh 
**************************** 
Velferdsutvalget 
 

 
 
Innspill til ny strategi ved UiB  
 
En sentral arbeidsgruppe bestående av pro-rektor, dekanene fra samtlige fakultet og muse-umsdirektøren leder 
arbeidet med ny strategi ved Universitetet i Bergen for perioden 2016-2022.  
Arbeidsgruppen ønsker en åpen diskusjon og inn-spill basert på utfordringer for UiB.  
Arbeidsgruppen inviterer derfor alle tilsatte til et åpent drøftingsmøte:  
Tirsdag 10. juni, kl. 12.30 – 14.20, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag.  
Arbeidsgruppen ber om at alle interesserte melder seg på til sekretariatet innen 3. juni på e-post til lars.nilsen@adm.uib.no 
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Ny beredskapsplan for UiB-ansatte i utlandet ble vedtatt av universitetsstyret 
10.04.2014 
 
I møte 10.4.2014, sak 25/14, vedtok universitetsstyret beredskapsplan for ansatte i utlandet. Planen er et bidrag for å kunne gi 
god oppfølging av ansatte i utlandet ved en eventuell hendelse. 
 
Universitetet har avtale med reisebyrå som gir oppfølging i beredskapssituasjoner. Ved naturkatastrofer, ulykker og terror kan 
reisebyrået gi opplysninger om reisende og rapportere dersom ansatte er i berørte områder. Ved streik eller større 
kanselleringer vil reisebyrået informere reisende direkte om status for hver enkelt bestilling. Alle teknisk- og administrativt 
ansatte er pålagt å benytte reisebyråavtalen ved tjenestereiser. 
 
Håndteringen av universitetets reisepolicy gir noen begrensninger i forhold til muligheten til systematisk oppfølging av alle 
vitenskapelige ansatte i utlandet. Dette hensynet må balanseres i forhold til vitenskapelig ansattes frie og uavhengige stilling, 
som ikke gjør det rimelig med samme type begrensninger på valg og rapportering av faglige reiser og tjenestereiser.  
 
Vi ber om at beredskapsplanen for ansatte i utlandet, som er tilgjengelig i regelsamlingen under punkt 1.6, gjøres kjent for alle 
ansatte. 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
 Onsdag 18. juni 

 
Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 5. juni 
 

 

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 20. juni. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 13/6-2014 
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