
 

 
 
 

Nr. 11  -  29. august 2014 
 

Kjære kollegaer! 
 
Vi er i gang med høstens semester. Jeg vil benytte anledningen å ønske vel overstått ferie til alle ansatte! Jeg vil også ønske 
velkommen 4 spesialistkandidater som starter i høst og som er fordelt på fagområdene kirurgi, periodonti og protetikk. 
Velkommen også til 3 nye PhD kandidater. I denne forbindelse minner jeg om søknadsfristen til spesialistutdannelsen og 
dobbeltkompetanse stipend som er 25. oktober. Fakultetet lyser ut et PhD stipend øremerket gerodontologi i høst, mens PhD 
stipend øremerket dobbeltkompetanse i odontologi vil bli lyst ut vårsemesteret 2015. 
Som en konsekvens av de seinere årenes omorganisering på IKO og for å komme frem til hensiktsmessige arbeidsprosesser 
og egnet organisering, besluttet IKO ledelsen i 2013 at instituttet skulle knytte til seg en profesjonell samarbeidspartner som 
kunne bistå med leder-utvikling på alle nivåer i organisasjonen. Prosjektet Leder- og teamutvikling ved IKO startet opp 
høsten 2013. Prosjektet består av tre delsporsjekt – 1) teamutvikling av instituttets ledergruppe 2) lederutvikling for 
seksjonsledere og overtannleger, og 3) lederutviklingsprogram for seksjonstannhelsesekretærer. Lederutviklingskurset er nå 
avsluttet for ledergruppen ved IKO og for seksjonsledere og overtannleger. Så langt har dette utviklingsprogrammet innfridd 
våre forventninger!  
For å styrke også seksjonstannhelsesekretærenes kompetanse innen arbeidsledelse har IKO ledelsen sammen med 
konsulentene Dorothee Kaiser Gjessing og Are Syversen planlagt et 3 dagers utviklingsprogram som skal gjennomføres høsten 
2014. Denne delen av lederutviklingsprosjektet tar utgangspunkt i innledende intervjuer med seksjonstannhelsesekretærer og 
deres nærmeste leder som fant sted våren 2014. På bakgrunn av disse innledende samtaler er det i tillegg satt opp 2 
kommunikasjonskurs for høsten 2014 for klinikkansatte. Ansatte som skal delta på kursene ønskes lykke til med 
gjennomføringen. 
 
Lykke til med semesterstart, 
 
ANNE 
 
 
 
 
Søknad om opprykk til professor  
 
Vi minner om at frist for søknad om opprykk til professor er 15.09.2014.  
Søknadsskjema finner du her. Dette gjelder perso-ner som er ansatt i stilling som førsteamanuensis (minst 50%).  
Les mer om kriterier i denne lenken. 
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Retningslinjer for handtering av vald og truslar  
 
Det er utarbeida nye retningslinjer for handtering av vald og truslar ved UiB.  
UiB ønsker å ha stor bevissthet om risiko for vald og truslar. Nye retningslinjer skal bidra til å forebygge og sikre god handtering 
av vald og truslar knytta til dei tilsette sitt arbeidsmiljø.  
Retningslinjene gjeld vald og truslar utøvd av tredjepart og femnar om heile verksemda og alle tilsette ved UiB. Med tredjepart 
meinast i denne samanheng personar som ikkje er tilsett ved UiB og som trugar og/eller utøver vald mot ein UiB-tilsett i denne 
sin arbeids-situasjon.  
Retningslinjene tydeleggjer ansvar, krav til forebygging, handtering og oppfølging av vald og truslar.  
Les meir her. 
 

STUDIE 
 
Høstens utvekslingsstudenter 
 
Høstens utvekslingstudenter ankom fredag 8. august. De 
skal delta i undervisningen på IKO i 3 måneder til 
1. desember. De «tilhører» alle kull 5. Programmet deres 
vil hovedsakelig være sammen med kullet, men også noe 
fagspesifikt, ettersom stolplass på klinikken er begrenset. 
På programmet de første 3 ukene er et «klinisk 
innføringskurs» med en rekke forelesninger i serien « 
The Nordic Way». Kurset omfatter de aktuelle seksjoner 
studentene skal innom - en akademisk og en klinisk del. 
De blir kjent med fagområdene og seksjonslederne, med 
klinikken og overtannlegene, med teknikker, instrumenter, 
materialer og rutiner. - Og ikke minst - vi kan få innsikt i 
deres kompetanse på ulike fagområder. 

 

 

Vi prøver å gjøre programmet tilpasset og så smidig som mulig; for dem, for dere medstudenter og for ansatte. Etter disse 
første innføringsukene vil de tilbringe mesteparten av tiden på klinikken sammen med medstudentene. 
 
Ta vel imot dem! 
 
 
Utlysing av stipendmidlar for Erasmus+ tilsettmobilitet 2014/2015 
 
Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidlar gjennom Erasmusprogrammet. Programmet omfattar i tillegg til 
studentstipend, stipendmidlar for tilsette (tilsetteutveksling). Ein kan finne nærare informasjon om tilsettutveksling ved UiB på 
denne sida: 
http://www.uib.no/foransatte/17235/internasjonalisering#erasmus-tilsettmobilitet  
 
Tilsettutveksling omfattar alle typar stillingskategoriar, både tekniske-, administrative- og vitskapeleg tilsette. For 2014/ 2015 har 
UiB fått tildelt midlar til å gjennomføre 17 tilsettmobilitetar.  
Fristane for å søke om stipend til tilsettutveksling er 15. september og 15. februar. Begge fristane gjeld for søknader til 
studieåret 2014/2015.  
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Ny studieplan medisin – nyhetsbrev juni 2014. 
 
Les om ny studieplan medisin på nettsidene for nettsidene for prosjektet. 
 
Nyhetsbrevene vedrørende studieplanen kan du finne her. 
 

 

 

FORSKNING 
 

Nye krav til personer involvert i dyreforsøk  
 
I et nytt EU direktiv (2010/63) er det definert 4 grupper personell som arbeider med forsøksdyr og som må gjennomgå 
opplæring:  
1. Personer som utfører prosedyrer  
2. Personer som designer og planlegger forsøk  
3. Personer som tar vare på og steller forsøksdyr  
4. Personer som kun avliver (for å benytte celler og vev)  
 
Det vil derfor opprettes et nytt kurs for veiledere og prosjektledere for å gjennomgå en teoretisk basisopplæring uten krav om å 
trene på praktiske prosedyrer. Dyreavdelingene i Norge vil i løpet av høsten 2014 planlegge hvilken opplæring de skal tilby de 
ulike gruppene. 

 
 

Ph.d. semesterregistrering (høst) - Frist: 1.september  
 
Gå inn på http://studentweb.uib.no og skriv inn  
- fødselsnummer (11 siffer), og  
- PIN-kode.  
Du må registrere deg til alle emner du skal følge/ta eksamen i dette semesteret.  
Merk: Noen emner er ikke søkbare i bildet der planen ligger. Prøv da å gå videre til neste bilde (trykk ”Godkjenn plan”) og søke 
emnet frem i bildet etterpå (”Meldinger”). Husk å melde deg til både undervisning og vurdering.  
_ Står du fast? Prøv hjelpeikonet _ på siden du står på, eller sjekk ut siden  
https://wiki.uib.no/sawiki/index.php/FS-websystemer  
 
 
Ledige stipendiat- og postdoktor stillingar  
Fellesutlysingane av 8 stipendiat og 2 postdok-torstillingar hausten 2014 ligg no ute på nett (Jobbnorge, Euraxess).  
Utlysinga var og i BT sundag 24.8. med søknadsfrist 14.9.2014.  
Les utlysingane her:  
Stipendiat og Postdoktor 
 

Current funding anouncements/deadlines:  
 
Norges Forskningsråd: 
1. HELSEFORSK, cross-regional cooperation projects with Regional Health Authorities, several topics. 3 September. (Call gets 
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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 
 
3. BIOTEK2021 Call for the optimization of biotechnological research results, 3 September 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIOTEK2021/1253996919634/p1173268235938?progId=1253972988421&visAktive
=true 
 
4. GLOBVAC Support for events: to organize, host or participate in national or international conferences under the GLOBVAC 
Programme, 3 September 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/GLOBVAC/1253996745219/p1184150364108?progId=1253991119808&visAktive=tru
e 
 
5. GLOBVAC Global Health and Vaccination Research: projects to sustainable improvements in health and health equity for 
poor people in low and lower-middle income countries (LLMICs), 11 October  
http://www.forskningsradet.no/en/FundingDetail/GLOBVAC/1253996613316?aktId=1253996609765&lang=en&progId=1253991
119808&visAktive=true 
 
6. 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 
7. 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 
 
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 
 
NordForsk 
Nordic Research Programme on Health and Welfare. Funding is available for research projects addressing inequalities in the 
distribution of health and welfare, 16 October 
http://www.nordforsk.org/en/funding/utlysninger/funding-for-nordic-research-projects-on-the-distribution-of-health-and-welfare 
 
EEA and Norway Grants 
Czech Republic - Public Health Initiatives:  
Call 1. Improved mental health services (Budget: € 7,604,839), 29 August, 2014  
 
Latvia – Bilateral Research Cooperation. Health thematic area includes aspects of health connected with pharmaceuticals, 
biomedicine and prevention, 30 September 2014 
http://eeagrants.org/opencalls/view/LV05 
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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) 
SC1-2015: 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 
 
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) - Call 1, Stage 1, 12 November. Translational approaches to disease modifying therapy 
of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) AND Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration 
and diabetic retinopathy. 
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-13#Call documents and deadlines 
 
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/3hp/index.html 
 
Personal grants 
 
GLOBVAC NOK PhD Fellowships to be enrolled at Norwegian institutions working in Global Health and Vaccination Research, 
3 September. 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/GLOBVAC/1253997112137/p1184150364108?progId=1253991119808&visAktive=tr
ue 
 
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 
 
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. EMBO Conference: Stem Cells in Cancer and Regenerative Medicine. 
9 - 12 October 2014, EMBL Heidelberg 
http://www.embl.de/events/2014/conferences/STM14_3_Announcement/ 
2. 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/ 
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KLINIKKNYTT 
 
Klinikkleder 
 

 
Harald Nesse er fungerende klinikkleder ut 
2014. 

 
 

 
Anne Marie Halmøy er fungerende overtannlege ved Seksjon for protetikk ut 
2014. 

 
 

PERSONALNYTT 
 

Glimt fra IKO-dagene 
 

 

 

 
Ingrid Slinde Asgeir Bårdsen 

 

  
Anne Åstrøm presenterte arbeidsmiljøundersøkelsen 
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HMS 
 

Ny rammeavtale på kjemikalier  
 
Ny rammeavtale på kjemikalier fra Sigma-Aldrich kom på plass like før sommeren. Ny produktkatalog for kjemikalielageret med 
oppdaterte priser finner du her. Denne kan også lastes ned fra lagerets hjemmesider. De fleste produktene har uendret pris og 
noen få kjemikalier har gått betydelig ned i pris. Katalogene er oppdatert i BaseWare(PM).  
Kjemikalielagerets hjemmesider: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74809/kjemikalielager 
 
 

 
 

KURS 
 
Kurs i litteratursøking og referansehåndteringsverktøy høsten 2014 ved 
Bibliotek for medisinske & odontologiske fag  
 
Biblioteket tilbyr gratis kurs for ansatte og studenter ved UiB og Haukeland universitetssjukehus.  
Kursene holdes i biblioteket, 3. etasje, BBB. Kursspråket er norsk. Beskrivelse av kursene finner du  
nederst på siden.  
The library offers courses free of charge for staff and students at UiB and Haukeland University Hospital. The courses are held 
at the library in the BBBR, 2nd floor. Courses below are held in Norwegian; please ask the library for tailored courses in English. 
 
Kursnavn  Spørsmål og påmelding  Dato/tid  Frist for påmelding  
Endnote nybegynner  Randi.Bolstad@ub.uib.no  10. september kl.9:15-12:00  5. september  
Pubmed & Embase  Christine.Mjos@ub.uib.no  17. september kl.9:15- 11:30  12. september  
Litteratursøking innen 
kunnskapsbasert praksis  

Hilde.Wedvich@ub.uib.no  1. oktober kl.9:15- 12:00  26. september  

Endnote oppfrisking  Regina.Lein@ub.uib.no  15. oktober kl.9:15-12:00  10. oktober  
Pubmed & Embase  Marion.Muhlburger@ub.uib.no  5. november kl.9:15- 11:30  31. oktober  
Endnote nybegynner  Regina.Lein@ub.uib.no  12. november kl.9:15-12:00  7. november  
    

 

 

 

VELFERD 
  
Kinobilletter 
 
Velferdsutvalget ønsker igjen å tilby rabatterte kinobilletter til UiB ansatte og har kjøpt inn 5000 kinobilletter! 
Hver ansatt kan en gang hver 30 dag kjøpe 2 billetter a kr. 60,- 
I tillegg kan man kjøpe et ubegrenset antall billetter a kr. 85,-  
 
For bestilling: https://reg.app.uib.no/kinobilletter  
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Ny søknadsperiode for hyttene på 
Ustaoset seinhøst  2014 
  
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for perioden 12. 
oktober 2014 - 4.januar 2015. 
  
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:24998080302
88300  

New application period for the cottages 
at Ustaoset– late autumn 2014. 
  
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for the late autumn  period  from 12 October 
2014 until 4 January 2015. 
  
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 

 
 
 
Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen 2014 
 
Tid:  Tirsdager kl. 16.00 – 18.00 
Sted:  Cavum 
 
Høst 2014  
Tirsdag 09.09.14 – kl 16:30-18:00 
Benaugumentation inför implantatbehandling 

Lars Rasmusson,  
Göteborgs Universitet 
 

Tirsdag 14.10.14 – kl. 16:30-18:00 
 

Cecilie Gjerde og  
Harald Gjengedal 

Tirsdag 18.11.14 – kl 16:30-18:00 
Implantatprotetikk 

Ekstern foreleser 
 

 
MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 17. september 
Onsdag 26. november 
 

Onsdag 17. september 
Onsdag 29. oktober 
Onsdag 26. november 
Onsdag 17. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 18. september 
Torsdag 23. oktober 
Torsdag 4. desember 
 

Fredag 19. september 

Klinikkutvalget  
Ikke avklart  
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Våre fagdager annonseres med tittel på vår hjemmeside senest 14 dager på forhånd: www.hordaland.no/TKVH 
Fagdagen er åpen for alle interesserte på IKO. 
Vi starter med enkel lunchservering fra kl. 11.30 i vårt møterom i Årstadveien 21. 
 

 
FAGDAGER TkVestH 

 
 

Høst 2014 
  Uke Dag: Dato: Tid: Tema: 

35 Fredag 29.08.2014 12.00 - 15.00 Perio / LKG 

41 Fredag 10.10.2014 12.00 - 15.00 Kirurgi/radiologi 

47 Mandag 17.11.2014 12.00 - 15.00 Endo 
 

 
 
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 
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http://www.hordaland.no/TKVH
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
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://bs.uib.no/
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. september. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 
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http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html
mailto:marit.stubdal@iko.uib.no

