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Kjære alle ansatte ved IKO 
 
Litt ny informasjon sånn på tampen av semesteret. 
Som et resultat av fusjonen mellom Universitetsrådet og Høyskolerådet, samspillsmeldingen (St.Meld 13- Utdanning for 
velferd), samt endringer i helse og sosialtjenestens kompetansebehov har Universitet og høyskolerådet UHR vedtatt en ny 
ordning for organisering av helse og sosialfagene. Det opprettes en ny nasjonal fagstrategisk enhet i helse- og sosialfag 
(NFEHS) med representasjon fra alle UHRs medlemsinstitusjoner. Videre skal det etableres 14 profesjonsråd i helse og 
sosialfag der -lederne av profesjonsrådene skal være medlemmer av NFEHS. I NFEHS skal det fokuseres på de tverrfaglige og 
tverrprofesjonelle fagstrategiske sidene ved helse og sosialfag. De nasjonale profesjonsrådene skal arbeide med fag og 
profesjonsspesifikke problemstillinger. Representanter til den nye nasjonale fagstrategiske enheten skal oppnevnes innen 1. 
september 2014 og UiB skal stille med 3 representanter. Den nye ordningen trer i kraft fra 1. september 2014. Nasjonalt 
fakultetsmøte for odontologiske fag hadde siste møte 10.06 2014. Denne enheten fortsetter som ett av 14 profesjonsråd med 
justert reglement. Det velges leder og nestleder. 
 
Tirsdag 10. juni ble det arrangert dialogmøte med Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det psykologiske fakultet. På møtet 
kom det opp flere innspill for strategi både for undervisning, forskning, forskningsinfrastruktur og samarbeidene aktører.  
Universitetet sin nåværende strategiplan er gjeldende til 31.12.2015. Det skal utarbeides en ny strategi for perioden 2016-2022. 
Det er nedsatt en sentral arbeidsgruppe bestående av prorektor Anne Lise Fimreite, dekanene ved samtlige fakultet og 
museumsdirektøren. I forbindelse med arbeidet inviterte arbeidsgruppen alle ansatte ved universitetet til møter om ny strategi 
for universitetet. Arbeidsgruppen stiller blant annet spørsmål om hvordan man skal gå frem for å oppnå god kvalitet på 
utdanning, forskning og formidling ved UiB. Et annet viktig spørsmål er hvordan man kan sikre langsiktig styrking av forskning 
og utdanning, samtidig som universitetet fornyes. Hvordan balansere behovet for faglig bredde med spissere tematiske 
satsinger på en måte som styrker hele universitetet er et tredje viktig spørsmål. 
 
Det er viktig å involvere seg i denne viktige debatten. På denne siden her kan dere lese mer om Universitet i Bergen mot 2022: 
http://www.uib.no/uib2022 Her er det også mulig å sende inn innspill til ny strategi for perioden 2016-2022. 
 
Det nærmer seg sommerferie og agurktider. Da dette er det siste nummer av Tannløst og fast som utkommer før sommerferien 
vil jeg benytte anledningen å takke alle IKO ansatte for flott innsats i semesteret som snart avsluttes og ønske alle en riktig god 
sommer! 
 
Anne  
 
 

 
 
Organisasjonsutviklingsprosjektet UiB 
 
Rektoratet har som et av sine mål for valgperioden å sørge for at universitetets organisasjon, administrative tjenester og støtte 
til enhver tid er formålstjenlig og tilpasset universitetets kjernevirksomhet. Høsten 2013 ble det som kjent besluttet å sette i 
gang et organisasjonsutviklingsprosjekt, med formål å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter 
opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.  
 
Universitetsstyret har vedtatt rammene og organiseringen av prosjektet, jf. sak 33/14. Det er nedsatt en egen styringsgruppe 
med ansvar for å gjennomføre prosjektet, og det er opprettet en prosjektgruppe som skal koordinere arbeidet. Første møte i 
styringsgruppen for prosjektet er fredag 20. juni. Styringsgruppen skal beslutte hvilke innsatsområder som skal prioriteres og 
vedta kommunikasjonsplan og framdriftsplan for arbeidet.  
  
Informasjon 
Vi ønsker å holde alle ansatte godt informert om prosjektet. Informasjon om organiseringen og rammene for arbeidet er nå lagt 
ut på prosjektets egne nettsider, se: www.uib.no/ouprosjekt. Nettsidene er under utvikling og vil bli løpende oppdatert om status 
og framdrift i prosjektet. De vil utgjøre en viktig informasjonskanal. Vi ber om at alle ansatte gjøres kjent med disse nettsidene.  
  
Alle enheter vil bli invitert til et åpent informasjonsmøte i Egget den 27. august. Utover høsten vil det også bli arrangert 
jevnlige informasjonsmøter. Vi vil sende ut egne invitasjoner til  disse møtene. 
 

 
 
Resultat av valget i gruppe B til fakultetsstyret  
 
K1s stipendiat Margrethe Raspotnig ble valgt som fast medlem for neste periode, 01.08.2014 til 31.07.2015.  
Stipendiat Hilde Marie Engjom (Institutt for global helse og samfunnsmedisin) ble valgt som 1. vara-medlem.  
Stipendiat Kathrin Beyer (Institutt for klinisk odontologi) og postdoktor Simon E Nitter Dankel (Klinisk institutt 2) ble valgt som 2. 
og 3 varamedlem. Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling. 
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Stenging av varme NOB 
 
Fredag den 20.06.2014 kl 2200 skal BKK stenge fjernvarmen til NOB. Dette grunnet arbeid med og bytte noen defekte 
stengeventiler. I den forbindelse så vil ventilasjonen på huset stenges, den vil komme på igjen ca kl 0800 den 21.06.2014. 
 

 

STUDIE 
 
Ny studieplan i medisin 
 
Nytt nyhetsbrev mai 2014 
 
Overskriftene er: 

− Semesterstyre for første studieår 
− Mulighet for å utvikle seg som underviser 
− Elektive kurs 
− Samarbeid med lokale sykehus 
− Profesjonssøylen 

 
Nyhetsbrevene vedrørende studieplanen finner du her. 
 
Presentasjon som ble holdt på dialogmøte med instituttene i april kan du finne her. 
 
 
UiB får studentombud 
 
Universitetet i Bergen skal etablere et student-ombud for å bistå studentene i enkeltsaker. Dette var blant vedtakene i 
Universitetsstyremøte onsdag 28. mai 2014.  
Videreutvikling av et godt læringsmiljø for å sikre utdanningskvalitet er et prioritert område ved UiB. Opprettelsen av et 
studentombud vil bidra til å styrke den psykososiale oppfølgingen av studentene og det helhetlige læringsmiljøet ved UiB.  
Studentombudet skal få en uavhengig stilling og det vil bli arbeidet videre med å finne en riktig organisa-torisk plassering av 
stillingen som vil sikre dette.    Les mer her. 
 
SPESIALISTEKSAMENER I JUNI 
 
Det ble arrangert avsluttende spesialisteksamen for tre kandidater ved spesialistutdanningen nå i juni. Kandidatene har fulgt 5-
årig studieløp ved Seksjon for oral kirurgi og oral medisin, og 3-årig studieløp ved Seksjon for oral protetikk: 
 

 6. juni avholdt Seksjon for oral kirurgi og oral medisin eksamen for 2 kandidater: Paul Åsmund Vågen og Jarle 
Svalestad. Ekstern sensor var Tore Bjørnland fra Universitetet i Oslo 

 

    Jarle Svalestad    Paul Åsmund Vågen 
 

17. juni avholdt Seksjon for oral protetikk eksamen for 1 kandidat: Christine Jonsgar. Ekstern sensor var Anders Ekfeldt fra 
Universitetet i Oslo 

  
Fra Christine Jonsgar sin eksamen i protetikk 

 
Instituttet gratulerer de uteksaminerte kandidatene så mye, og ønsker lykke til videre i praksis som spesialister! 
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Presentasjonsseminar prosjektoppgaver for bachelorstudentene i tannpleie 
onsdag 28. mai 2014 

 
Onsdag 28. mai presenterte tannpleierstudentene sine 
prosjektoppgaver. Det var mange gode og interessante 
presentasjoner. 

 

 
Svanhild Øverland og Marie Otelie Øvrebø 

 
Monica Æle og Ingvill Nygård 

 
Veronica Jakobsen og Tone Hokland 

 

 
Gunn Helen Frøholm og Camilla Knutsen 

 

  
Lydhør forsamling 
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FORSKNING 
 

Current funding anouncements/deadlines: 18.06.14 
 
Norges Forskningsråd: 
1. HELSEFORSK, cross-regional cooperation projects with Regional Health Authorities, several topics. 3 September. (Call gets 
active 6 weeks before deadline). 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEFORSK/1253996563868 
 
2. NANO2021 Call for drafts of innovative projects in the field of nanotechnology, 3 September (final deadline 15 October). 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1253996415465/p1173268235938?progId=1253969863908&visAktive=
true 
 
NY3. BIOTEK2021 Call for the optimization of biotechnological research results, 3 September 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIOTEK2021/1253996919634/p1173268235938?progId=1253972988421&visAktiv
e=true 
 
4. INFRASTRUKTUR. Norwegian participation in preparation of research infrastructures on European Strategy Forum for 
Research Infrastructure (ESFRI) Roadmap. 15 October, 2014 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INFRASTRUKTUR/1253996343686?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk 
 
5. Advance guarantee of funding for collaborative projects granted funding from the US National Institutes of Health (NIH): 
RUSMIDDEL and PSYKISKHELSE. 15 October 2014. 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/RUSMIDDEL/1253996610355?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetEngelsk AND 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/PSYKISKHELSE/1253996847921?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetEngelsk 
 
SIU/Forskningsrådet 
UTFORSK Partnership Programme: linkage between higher education and research, cooperation between Norway and Brazil, 
China, India, Japan, Russia and South Africa. 16 September. 
http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/UTFORSK/%28view%29/10339 
 
NordForsk 
Pre-announcement: Nordic Research Programme on Health and Welfare. Topics Aging, education, ethnicity, gender, life style 
inclusive of physical activity, and working life, including retirement conditions. Call opens in June 2014 
http://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/preannouncement-nordic-research-programme-on-health-and-welfare 
 
NY EEA and Norway Grants 
Czech Republic-Public Health Initiatives:  
Call 1. Improved mental health services (Budget: € 7,604,839), 29 August, 2014  
Call 2. Improved health services (Budget: € 4,012,097), 15 August 2014 
http://www.eeagrants.cz/en/programmes/norway-grants-2009-2014/cz11-public-health/cz11-calls/2014/announcement-of-an-
open-call-for-submiss-1300 
 
 
The Norwegian Cancer Society 
The Nordic Cancer Union (NCU) grant: to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries. 1 
September  2014 
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/calls/call.jsp?cid=701 
 
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 
 
3rd EU Health Programme 
Call for proposals for projects 2014. 7 individual topics in the areas of chronic diseases, ageing, medicinal product pricing, 
health monitoring and healthcare associated infections, 25 September 2014. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/hp/calls/hp-pj-2014.html 
 
Personal grants 
 
EMBO Long-term Fellowship (Postdoc), 15 August. 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships 
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Human Frontier Science Program (HFSP) postdoctoral fellowships, 28 August 2014.  
http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships 
 
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: 
 
ESOF 2014 Copenhagen Euroscience Open Forum 21-26 June  
http://esof2014.org/frontpage/#cookieoptin 
 
International Training for Horizon 2020 Applicants in Health, Demographic Change and Wellbeing. Fit for Health 2.0, The 
Hague, 26 June. 
http://www.fitforhealth.eu/content/international-training-horizon-2020-applicants-health-demographic-change-and-wellbeing 
 
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/ 
 
European Brokerage Event for the H2020 “Health, demographic change and wellbeing” 2015 calls: 4 July 2014 Lyon – France. 
http://www.b2match.eu/h2020-health-lyon2014 
 
2nd Nordic Life Science Days 2014 & ECCP 2014. Partnering conference; oncology cardiovascular, immunology, 
neurosciences. Stockholm 7-9 September 2014. 
http://www.nlsdays.com/ 
 
EMBO  
 
1. Workshop: Unravelling Biological Secrets by Single-Cell Expression Profiling 
EMBL Heidelberg, Germany. 25 - 26 September 2014. Registration 3 July http://www.embl.de/training/events/2014/SIC14-
02/registration/index.html?utm_source=eventmailing&utm_medium=E-Mail&utm_content=SIC14-02-
RegistrationPage&utm_campaign=SIC14-02 
 
2. EMBO/EBI Practical courses on advanced molecular biology and bioinformatics methods, June-Nov 2014 
http://www.embl.de/events/courses/newsletter/2014/may/index.html 
 
3. 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/ 
 
4. 15th EMBL | EMBO Science and Society Conference: Foods are us! On eating and becoming. 6 - 7 November 2014, EMBL 
Heidelberg, Registration: 9 October 
http://www.embl.de/events/2014/conferences/SNS14_2_Announcement/ 
 

 

KLINIKKNYTT 
 
Ny mailadresse for service på medisinskteknisk utstyr (dentalutstyr) 
Ved behov for service på medisinskteknisk utstyr (dentalutstyr) er det nå opprettet en egen e-mail  
E-mail: service@iko.uib.no Ved behov for akutt service: send mail og ring deretter servicetelefon: 555(86502) (kl. 08:00-16:00) 
Dette erstatter mailer som tidligere er blitt sendt til driftsleder William Lindberg 
 
Dette gjelder ikke byggetekniske saker som tidligere er meldt til Lydia, de skal fortsatt meldes inn der.  
 
 
CT undersøkelser uke 25-32 
 
Grunnet sykefravær vil Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi ha redusert tilbud av CT undersøkelser i uke 25-28. I uke 29-32 vil 
vi holde stengt for CT undersøkelser grunnet ferieavvikling. Henvisninger som mottas i perioden vil bli behandlet fra og med 
uke 33. 
 
HUSØKONOMKONTORET SOMMERFERIE   
 

UKE  28:      7 – 11/7 
 
UKE  29:   14 – 18 / 7 
 
UKE  30:   21 – 25 / 7 
 
UKE  31:   28 – 01 / 8 
 
UKE  32:   05 – 09 / 8 

 

 
Åpent til og med Onsdag 9/7     07:00 – 13:00 

 
Stengt. Ferie 
 
Stengt. Ferie 
 
Stengt. Ferie 
 
Stengt Mandag 
Tirsdag, Onsdag, Torsdag og fredag.     Åpent 07:00 – 13:00.  
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Materialkontoret sommerstengt 
 
Materialkontoret er stengt fra 07.07 til  04.08. 

 

PERSONALNYTT 
 

Husøkonom Ingvild Rolland slutter. 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi takker for flott innsats gjennom 
10 år. 
 
Ingvild takker alle for godt samarbeid, på sin spesielle måte 
 

Sommerhilsen fra Ingvild Rolland 
 
Kjære Kolleger / Venner! 
 
Jeg takker alle for 10 herlige år, 
med frustrasjon, glede og sinne. 
Men dårlige dager har ikke satt dype sår, 
De gode gledesdagene blir det største minne. 
 
Litt spenning i livet må man ha, 
nå vil jeg over til Tynset dra, 
og prøve jobbmuligheter der borte, 
kanskje kommer jeg tilbake for å lære « ephorte»  
 
Lykken er ikke alltid bare penger, 
Men også å lytte til hva sinn og kropp trenger. 
Nysgjerrighet, pågangsmot og optimisme hos meg rår, 
Når jeg ut av Odontologens dører går. 
 
ØNSKER  AT DERE ALLE EN STRÅLENDE SOMMER  FÅR  
 
Mvh  
Ingvild 

 

 
 

VELFERD 

 
 
 
Kaptein Knurr og Mareminemysteriet 
 
 
30. juli – 10. august 2014 
Gamle Bergen 
  
 
Spesialtilbud til alle på UiB! 
Voksne: 260,- (320,-) 
Barn: 230,- (265,-) 
  
 
Billetter på Billettservice, telefon: 815 33 133. 
Oppgi kode BEKK13 for å få rabatt. 
Kan kun bestilles på telefon. 
  
 
Mer informasjon på: www.kapteinknurr.no  
  
 

 

 
 
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   
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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 i august. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no  
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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
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://bs.uib.no/
https://it.uib.no/Hovedside
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html
mailto:marit.stubdal@iko.uib.no

