
 

 
Nr. 12  -  Dato 14. oktober 2014 
 

Til alle IKO ansatte 
 
De nye personsidene for alle ansatte ved UiB lanseres 23.10. Utviklingen av de nye personsidene er basert på funn fra brukerundersøkelse blant 
vitenskapelig ansatte i 2013 samt en høringsrunde i fagmiljøene desember 2013. Alle som arbeider ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet 
oppfordres om å ta siden i bruk. Dagens innhold på personsidene (de gamle sidene) vil automatisk overføres til de nye personsidene og ansatte kan 
redigere på personsidene før lansering. Sidene ble åpnet for redigering og oppdatering fra 10.10. Den enkelte ansatte har ansvar for informasjonen som 
ligger på siden som bør være oppdatert før den gjøres offentlig 23.10. Hver enkelt ansatt redigerer sin egen side. Veiledning til redigering av siden finnes 
på https://w3docs.h.uib.no/redigere-personside eller ved å kontakte seniorkonsulent June-Vibeke Knudtsen Indrevik  June-Vibecke.Indrevik@iko.uib.no  
For mer informasjon se her. 
 
Personsidene er de nettsidene det søkes mest på ved hele UiB.  Det betyr at en oppdatert personside er en unik mulighet for ansatte til å profilere egen 
akademisk aktivitet. Den nye løsningen gir langt større fleksibilitet til å redigere innholdet på siden enn tidligere. Dette gir den enkelte ansatte anledning 
til å fremheve det som er viktigst hans eller hennes arbeid. Visning av publikasjonsdata direkte fra Cristin og bruk av emneord for å beskrive egne fagfelt 
og arbeidsområder blir ny funksjonalitet på personsidene. Ansatte kan redigere hvilke utvalgte publikasjoner som skal vises på førstesiden. Man kan 
også velge vekk visning av CRIStin-data. Det er også lagt til rette for integrasjon med sosiale medier og tilpasset visning på mobile plattformer. Det er 
ikke obligatorisk med portrettbilde på siden, men det vil ofte være hensiktsmessig. Foto- og tegneseksjonen ved fakultetet kan kontaktes for å avtale tid 
for fotografering. Send gjerne en e-post til Rune.Haakonsen@iko.uib.no for å finne et tidspunkt som passer. 
 
Det er vedtatt ny organisering av Det helse og sosialfaglige området i Universitets og høyskolerådet, UHR. Den nye organiseringen ble vedtatt på 
konstituerende møte i UHR  30 september/1 oktober. Det helse og sosialfaglige området består nå av en Nasjonal fagstrategisk enhet for helse og sosial 
fag i tillegg til 14 nasjonale profesjonsråd. Profesjonsrådene er fortsettelsen av de nasjonale fakultetsmøtene. I nasjonalt profesjonsråd for odontologi 
inngår medlemmer for utdanningene innen odontologi, tannpleie og tann teknikker faget. Formålet med den nye organiseringen er å styrke det faglige 
arbeidet på tvers av profesjonsgrensene og øke gjennomslagskraften overfor myndigheten.  
 
Til sist – husk at fremdriftsrapportering for PhD kandidater skal være sendt innen 1 november. 
 
Anne  
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Høge ambisjonar for norsk forsking  
 
Regjeringa har skyhøge ambisjonar for norsk forsking. Universiteta er med, men forventar planar og ressursbruk deretter, seier rektor Dag 
Rune Olsen.  
 
I en kronikk i BT 7. oktober skriver rektor om regjeringen sin lansering av ”Langtidsplan for forskning og høyere utdanning”.  
-Vi må tørre å ha ambisjoner om verdensledende miljø, og i tillegg følge ord med handling, skriver rektor i sine råd til kunnskapsministeren. -Ambisjonene 
må føre til solid satsing på og ved våre største forskningsuniversitet.  
Les artikkelen her. 
 
 

STUDIE 
 

Ny studieplan for medisinstudiet 
 
MINISEMINAR FOR UNDERVISERE PÅ FØRSTE STUDIEÅR AV NY STUDIEPLAN  
 
Semesterstyret for første studieår ønsker i sam-arbeid med prosjektgruppen for ny studieplan i medisin å 
invitere til et miniseminar 4. november kl. 12.00 – 16.00.  
 
Sted er konferanserommet, 3 etg, BBB.  
Formålet med seminaret er å samle undervisere for første studieår i ny studieplan til informasjon om sta-tus for 
planarbeidet og drøfting av undervisnings- og vurderingsformer som skal stimulere studentenes læring. Programsensor 
Charlotte Ringsted vil også delta i drøftingen.  
Påmelding innen 24. oktober. Les mer her. 
 
Semesterstyret for første studieår skal levere endelig utkast for første semester til behandling i aktuelle programutvalg 
(og ev instituttråd) innen 1. desember. 
 
Les nyhetsbrev og annet om studieplanen her. 
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FORSKNING 
 

Disputas og prøveforelesning 6. og 7. november  
- Polbhat Tripuwabhrut  

 
Disputas: 
Polbhat Tripuwbhrut skal disputere for PhD graden ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen "Inflammatory responses of immune cells and osteoblasts 
in orthodontically-induced bone remodelling and root resorption: in vitro and 
in vivo studies". 
 
Prøveforelesning torsdag den 6.november 2014 14.15 i Cavum 
Disputas fredag den 7.november, 10:15 i Cavum 
 
Veiledere:Pongsri Brudvik (hovedveileder) og 

Kamal Mustafa 
 
Komiteen: 
1.opponent Professor Maria Ransjø 
2.opponent Professor Stavros Kiliaridis  
3.medlem av komiteen Professor Anders Arne Johansson 
Custos Professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 

 

Midway evaluation   
 
The research board at The Department of Clinical Dentistry announces midway evaluation for PhD candidate Karin Goplerud Berge at the 3rd of 
November and PhD candidate Dagmar Fosså Bunæs at the 5th of November   
 
Midway evaluation is as part of the academic follow up of the candidates at the University of Bergen. The purpose of the evaluation is to give candidates 
in the organized training of researches an opportunity to present their midway status to a committee. The midway evaluation is approved for one (1) ects 
credit point in the training component for the PhD programme at the Faculty of Medicine and Dentistry. 
 
The midway evaluation will take place at Årstadveien 19 in meeting room N in the 4th floor.  
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Monday the 3rd of November at 11.15 
 
Karin Goplerud Berge 
 
“Intra-oral injection phobia in children and adolescents. Prevalence, subgroups and the effect of cognitive behavioral treatment (CBT)” 
 
The committee: Professor Nils Roar Gjerdet 

Associate Professor Vibeke Barman Michelsen, IKO 
 
Wednesday the 5th of November at 11.15 

 
Dagmar Fosså Bunæs 
 
“The effect of cigarette smoking on surgical and non-surgical periodontal therapy. Clinical and experimental studies” 
 
The committee: Professor Nils Roar Gjerdet, IKO 

Professor Inge Fristad, IKO 
 
Open for all interested parties! 
 

Nye forskningsprosjekter ved IKO  
 
Institutt for klinisk odontologi (v/Mihaela Roxana Cimpan, førsteamanuensis - Biomaterialer) leder den norske deltakelsen i prosjektet “Self-navigated 
integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-
guided anticancer treatments in “real time” personalized Nanomedicine”. Prosjektet  er finansiert av EURONANOMED II  “European Innovative 
Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”. 
Personlig kreftbehandling kan dra stor nytte av utviklingen av multifunksjonelle nanopartikler som kan levere ønskede therapeutics til konkrete mål og 
som kan overvåkes i sanntid med relevante visularisering metoder. I prosjektet vil termisk selv-montert multifunksjonelle graphene-innkapslet magnetiske 
nanopartikler (GEMNS) bli produsert for molekylær MR imaging og kreft sensing. Disse innovative «theranostic core-shell» type magnetiske 
nanopartikler inneholder en termo-enzym som brukes for spesifikk kreft sensing og ioniserende stråling. GEMNS er også funksjonalisert med 
monoklonale antistoffer som erkjenner reseptorer på kreftvev og nye kreft blodkar. Prekliniske nanosafety studier skal gjøres ved hjelp av QSAR, 
microfluidics og genetiske / epigenetiske tilnærminger. Disse vil bli brukt i en ramme av globale regulatoriske krav for nyskapende nano-baserte 
legemidler for "real time" personlig kreftbehandling. Prosjektet er ledet av I. Grudzinski (Det medisinske universitetet i Warsaw), med deltakere fra bl.a. 
Babes-Bolyai universitetet i Cluj (M Diudea) og NILU i Oslo (M Dusinska). 
 
NANO2021 programmet (Norsk forskningsråd) innvilget prosjektet “National initiative towards developing a common approach to the regulatory 
testing of manufactured nanomaterials (NorNANoREG)” der Institutt for klinisk odontologi deltar med utvikling av nye High-Troughput metoder for 
evaluering av biologiske effekter av nanomaterialer (task-leder Mihaela Roxana Cimpan, førsteamanuensis – Biomaterialer, med Bodil Holst, Kamal 
Mustafa og Nils Roar Gjerdet samarbeidspartnere fra UiB).  Prosjektet er ledet av Maria Dusinska fra NILU i Oslo, de andre deltakere er SINTEF i 
Trondheim, STAMI i Oslo, GenØK i Tromsø, NMBU i Ås, og Comet Biotech i Oslo. 
Mulige negative konsekvenser for menneskers helse og miljø som resultat av økende eksponering til engineered nanomaterialer er en voksende 
bekymring. Et solid vitenskapelig grunnlag for å vurdere potensielle risiko for arbeidstakere, forbrukere og økosystemer er stort behov for, men innebærer 
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store utfordringer. Karakterisering av nanomaterialer i form av sin størrelse, form, overflate  
kjemi, løselighet og aggregering tilstand er avgjørende, da disse faktorene kan forårsake biologiske effekter som avviker (kvalitativt og kvantitativt) fra de 
av bulk materialer. I dette prosjektet vil vi evaluere tilstrekkeligheten av eksisterende metoder for å vurdere konsekvenser av nanomaterialer, samt utvikle 
nye modeller og metoder, spesielt høygjennomstrømning teknikker for å tillate hurtig testing av store og økende antall nanomaterialer. Informasjonen vil 
bli brukt til risikovurdering og regulatorisk beslutningstaking.  
 
The near future of personalized medicine lies in the development of multifunctional nanoparticles that can deliver desired therapeutics to specific targets 
in cancer, but also treat and allow real-time monitoring of treatment with relevant imagining modalities. In the project, thermally self-assembled 
multifunctional few-layer graphene-encapsulated magnetic nanoparticles (GEMNS) will be produced for molecular MR imaging (mMRI) and control-
enzyme-based anticancer sensing to experimental radiotherapy. These innovative theranostic core-shell type magnetic nanoparticles contain a 
thermostable enzyme used for specific anticancer sensing to ionizing radiation. The GEMNS will be also functionalized with monoclonal antibodies 
recognizing receptors on cancer tissues and new cancer vessels. To elucidate the preclinical safety issue, the new paradigm for nanosafety programs 
will be also developed using QSAR studies, microfluidic, and genetic/epigenetic approaches. These will be applied in a frame of global regulatory 
requirements for the fully innovative nano-based “smart” medicinal products used in “real time” personalized cancer nanomedicine.  
 
Possible negative impacts on human health and the environment from increasing exposure to manufactured nanomaterials (MNMs) is a growing 
concern. A sound scientific basis to assess potential risks to workers, consumers and ecosystems is urgently needed but poses serious challenges. 
Characterisation of MNMs in terms of their size, shape, surface  chemistry, solubility and aggregation state are crucial, as these factors can account for 
biological effects that differ (qualitatively and quantitatively) from those of bulk materials. The physicochemical state and biological activity of MNMs are, 
however, influenced by the medium or matrix in which they are tested. In this project we will evaluate the adequacy of existing standardized methods for 
assessing impacts from MNMs, and where necessary, develop novel models and methods, particularly emphasising high throughput techniques to allow 
rapid testing of the large and growing number of MNMs. Information gained will be used to inform risk assessment and regulatory decision-making. 
 

Lunsj-seminar 
 
FREDAG  24.10.14 - kl. 1130 – 1215 

 
Seminarrom N,  4. etasje 
 
”Utredning av TMD pasienter ved Haukeland Universitetssykehus” 
Prof. Trond Inge Berge, UiB  
 

Frister fra Meltzerfondet  
 
Fondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomhet ved UiB og å støtte særlig evnerike studenter ved universitetet.  
Alle søknader til Meltzerfondet skal leveres på fondets nettbaserte søknadssystem.Databasen åpner for nye søknader 21. oktober.  
Prosjektstipend for studenter og stipendiater har søknadsfrist 1. desember.  
Søknadsfrist for forskere er også 1. desember. Det kan søkes om midler til vitenskapelige reiser, og støtte til forskningstermin 2015/2016. Det blir ikke 
delt ut midler ti forskningsprosjekter i 2015. 
 
Les mer her. 
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Current funding anouncements/deadlines: 08.10.14 
 
Norges Forskningsråd: 
 
1. 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 
2. 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 
3. NANO2021. UP TO NOK 56 MILLION FOR NEW INDUSTRY-RELEVANT RESEARCH PROJECTS IN NANOTECHNOLOGY: KNOWLEDGE-
BUILDING PROJECT FOR INDUSTRY; THEMATIC AREA 3: IMPROVING HEALTH AND MEDICAL TECHNOLOGY. 15 OCTOBER 2014 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/NANO2021/1253996774542/p1184150364108?progId=1253971755975&visAktive=true 
4. 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), planned 11 Februar 2015. 
http://www.forskningsradet.no/en/FundingDetail/GLOBVAC/1253996613316?aktId=1253996609765&lang=en&progId=1253991119808&visAktive=true 
 
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 
 
Novo Nordisk Foundation 
The exploratory pre-seed program to accelerate commercialization of biomedical research findings and development of novel technologies within the life 
sciences, 16 October 2014 
http://www.novonordiskfonden.dk/en/content/exploratory-pre-seed-grants 
 
NYCAS. Centre for  Advanced Study, Oslo. Outstanding researchers from Norway and abroad are invited to spend a year, be excused from all duties 
other than pure research, 17 November 2014. 
http://www.cas.uio.no/news/prosjekter1718.php 
 
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.  NYStarting Grant: 03 February (Call now open) 
Marie Sklodovska-Curie Actions (MSCA): 
INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) 13 January 2015 
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Societal Challenges (SC) 
SC1-2015: 14 October 2014 (1.stage, PHC 2,3,4,11,14,16,18,22,24,33) 
SC2-2015: 3 February 2015 (Sustainable Food Security 1.stage, 1,2,5,7,10,11,13,16,18,20) 

 
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 
 
Personal grants 
The Norwegian Cancer Society. A personal grant (researcher, PhD or post-doc) under the auspices of a project funded by the NCS, for visits abroad, 
15 October 2014 
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/calls/call.jsp?lang=en&cid=621 
 
Meetings/workshops/conferences 
International Training for the Exploitation of EU Project Results in the fields of health, life sciences, genomics and biotechnology. 15-16 October, Stuttgart, 
Germany 
http://www.iprhelpdesk.eu/node/2676?pk_campaign=Newsletter316&pk_kwd=news1 
 
NY LENKE UiB "How to write a competitive proposal for Horizon 2020", Sean McCarthy, 5 November, UiB. 
http://www.uib.no/en/horizon2020/76947/how-write-competitive-proposal-horizon-2020-november-5th 
 
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/ 
 
NevroNor conference 2014: New Horizons in Neuroscience, 25 November 2014, Oslo 
http://www.forskningsradet.no/en/Event/NevroNor_conference_2014_New_Horizons_in_Neuroscience/1253997446363 
 
WORKSHOP: US FUNDING OPPORTUNITIES FOR NORWEGIAN RESEARCHERS, 29 OCTOBER 2014, OSLO. REGISTRATION: 17 OCTOBER 
http://www.forskningsradet.no/en/Event/Workshop_US_Funding_Opportunities_for_Norwegian_Researchers/1254000184735?lang=en 
 
NY The 9th Conference on Global Health and Vaccination Research. How can research inform the post-2015 agenda for women's and children's health 
and rights? 17-18 March 2015, Oslo. Registration: 1 February. 
http://www.forskningsradet.no/en/Event/March_2015_The_9th_Conference_on_Global_Health_and_Vaccination_Research/1253995007217?lang=en 
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PERSONALNYTT 
 

Refusjon av utgifter  
 
I Pagaweb finnes et skjema som heter Refusjon av utlegg. Dette skal kun brukes til lønnsrelaterte utgifter, som f.eks hvis du skal ha dekket telefon eller 
abonnementer.  
Reiserelaterte utgifter krever du refundert sammen med eventuelle øvrige reiseutgifter på reiseregningen (er i Pagaweb som Reiseregning). 
 

Du må registrere barn i Pagaweb for å bruke omsorgsdager for sykt barn  
 
I forbindelse med at ansatte benytter kode 470 - Syk barn/barnepasser (omsorgsdag i forbindelse med barns sykdom) er det viktig at lønnskontoret har 
informasjon om at de som benytter seg av retten til dette faktisk har barn som gir rett til om-sorgsdager.  
Hvis en ansatt registrerer fravær med kode 470 uten å ha registrert barn i Pagaweb, og dette blir godkjent og sendt inn vil det foreligge ett varsel i 
PAGA som sier dette: 

"Avvist - ikke registrert barn som gir rett til fraværet" på den ansatte. 
Men fraværet blir registrert, det ligger kun som et varsel her sentralt i PAGA på lønnskontoret. 
Det er derfor viktig at du har korrekte opplysninger under mappen "Familie" i Pagaweb.  
Du sender inn opplysninger om barn via skjema " Person og familieinformasjon". 
 
 

HMS 
 

Valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud for 
funksjonsperioden 2015-2016 
 
Verneombud velges for to år av gangen, og nåværende funksjonsperiode for verneombudene ved Universitetet i Bergen (UiB) utløper ved årsskiftet 
2014/2015. 
 
Valg av verneombud ved Institutt for klinisk odontologi  
 
Innenfor verneområdet til institutt for klinisk odontologi skal det velges fire verneombud (en for hver etasje) og to varaverneombud.  
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Oversikt over verneområdene og nåværende verneombud finnes på UiBs Ansattsider, under Verneombud http://www.uib.no/foransatte 
Alle ansatte innenfor et verneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle verneområdet, har rett til å foreslå kandidater. 
 
Forslag til kandidater til verneombud og varaverneombud sendes skriftlig på eget skjema (se her) til administrasjonssjef Tone Friis Hordvik på e-
post Tone.Hordvik@iko.uib.no innen tirsdag 21. oktober. Det endelige valget skal være holdt innen tirsdag 11.november. Se brev for nærmere 
informasjon om prosessen her.  
 
Litt om verneombudsrollen, se også vedlagte brev fra Personal- og organisasjonsavdelingen 
Vervet som verneombud er viktig og krevende. Det er også spennende, utviklende og kompetansegivende. Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning slår fast at verneombudene skal velges blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Videre kan det være 
gunstig at verneombud gjenvelges for flere perioder, hvis det ikke foreligger særlig grunner for å skifte dem ut.  
 
Verneombudene har en viktig rolle i arbeidsmiljøarbeidet ved UiB. De skal påse at arbeidsgiver ivaretar sitt ansvar for å sikre at alle ansatte har et 
tilfredsstillende arbeidsmiljø. Verneombudene skal delta i planlegging og gjennomføring av det systematiske HMS- arbeidet i samarbeid med ledelsen. 
UiBs verneombud skal være engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte. UiB har de siste årene arbeidet med å styrke verneombudsorganisasjonen og 
legge til rette for at alle verneombudene har et støttende nettverk med faste nettverksmøter og samlinger, samt kompetansetiltak. 
 
Universitetets retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud skal sikre at verneombudene får tilstrekkelig tid til å 
utføre vervet på en forsvarlig måte, og at det legges til rette for et aktivt samarbeid mellom leder og verneombud i det systematiske HMS-arbeidet. 
Nyvalgte verneombud må gjennomføre obligatorisk grunnopplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
 

IKO dagene 2014  
uke 50, 8.-12. desember 2014.  
 
Foreløpig program: 
 
Mandag 8. desember  - kommunikasjonskurs.  
Dette kurset er allerede fulltegnet ( 24 plasser) , og er en del av tilbudet som er blitt gitt i forbindelse med lederopplæringen ved instituttet.      
Mulighet for seksjonsvis kompetanseheving etter eget opplegg og ønske 
Tirsdag 9. desember - HMS-dag for alle ansatte ved instituttet – hel dag fra kl. 08.30-15.30 
Onsdag 10. desember – Program tenkt  Kl.9-11 ( ikke klart enda)    
Mulighet for seksjonsvis kompetanseheving etter eget opplegg og ønske etter lunsj. 
Torsdag 11. desember – ½ dag fra kl. 08.30-11.30 Fagutviklingsdag med fokus på karies for ansatte med arbeidsted i klinikken  
Fredag 12. desember 
Mulighet for seksjonsvis kompetanseheving etter eget opplegg og ønske 
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KURS 
 

How to write a competitive proposal for Horizon 2020 - November 5th 
 
Dr. Sean McCarthy is back in Bergen and will give the course "How to write a competitive proposal for Horizon 2020" 
The aim of the course is to train researchers, research managers and research support services in writing professional and competitive proposals for the 
Horizon 2020. Electronic registration will open on this page on October 8th : http://www.uib.no/en/horizon2020/76947/how-write-competitive-proposal-
horizon-2020-november-5th 
 

Norskkurs for tilsette ved UiB og deira ektefeller/partnarar  
 
Søknadsskjemaet for Norskkurs for tilsette ved UiB og deira ektefeller/partnarar for våren 2015 er no ope.  
Tilsette må ha eit tilsettingsforhold på minst 6 månadar i full stilling for å søke.  
Klikk her for å komme til nettsida vår med informa-sjon om kurs og søknadsskjema.  
Garanti om kurstilbod til tilsette/partnarar som søkjer innan fristen 1. november.  
N.B. Eigne fristar og søknadsskjema vert nytta for internasjonale avtale-, program- og gradsstudentar, samt flykningar og innvandrarar. Sjå her for 
informasjon om dette. 
 
 

VELFERD 
 

 
 

Julekonsert med Nordic Tenors 
 
HUMOR, VARME & HØYTID 
 
GRIEGHALLE 8. DESEMBER KL. 19:00 
Årets  vakreste  julekonsert 
Nordic Tenors  gir  deg  en  konsert  fylt  med  varme, humor  og  høytid   som  garantert  vil  sette  deg  i  den 
gode julestemningen. 
 
SPESIALTILBUD TIL DITT FIRMA 
Firmapris: 340,- + avg (Ordinær pris: 410,- + avg) For bestilling: Revy og Teaterservice tif: 09901, oppgi 

kode: CW/BE/14 
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Plutti Putti Pott 
 
Dato: Lørdag 29. november kl. 13:00 og 18:00 - + Søndag 30. november kl. 13:00 og 18:00 
Sted: Grieghallen 
UiB pris: 255 kr (maks 6 bill.) 
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50 
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet 
 
Date:  
Saturday 29. Of November, time: 13:00 and 18:00 
Sunday 30. Of November, time 13:00 and 18:00 
Place: Grieghallen 
UiB price: 255 NOK (max 6) 
Booking of tickets at the ticket- office at Grieghall or phone: 55 21 61 50 
To get UiB price, you have to show your employee card. 
More info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/putti-plutti-pott.aspx  
 

 

 

Vaffelhjarte 
 
Dato: Torsdag 16. oktober, kl. 16.30 og Lørdag 15. november, kl. 15.00 
Sted: DNS 
UiB pris: 110 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/vaffelhjarte/ 
 
Date: Thursday 16 of October, time 16.30 and Saturday 15 of November, time 15.00 
Place: DNS  
UiB price: 110 NOK  
Booking of tickets at the ticket- office of The National Scene or phone: 55 60 70 80 
Tickets must be collected before 1 week after the booking 
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Hellemyrsfolket 
 
Dato:  
Torsdag 27. november kl. 19:30 
Fredag 28. november kl. 19:30 
Sted: DNS 
UiB pris: 300 kr (maks 2 billetter) 
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/hellemyrsfolket/#!  
 
Date:  
Thursday 27 of November, time 19:30 
Friday 28 of November, time 19:30 
Place: DNS  
UiB price: 300 NOK (max 2 tickets) 
Booking of tickets at the ticket- office of The National Scene or phone: 55 60 70 80 
Tickets must be collected before 1 week after the booking. 
 

 

Ny søknadsperiode for hyttene på 
Ustaoset - vinter 2015 
  
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og 
Butten på Ustaoset for perioden 4. januar -29. mars 2015. 
Skolens vinterferie er inkl. i denne perioden. Det er 3 års karantene dersom 
man har hatt en av hyttene i vinterferien de siste 3 årene. 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:2499808030288300) ved å 
logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. 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 UiB brukernavn og passord.  
Søknadsfristen er 3. november, trekningen foretas 4. november 2014. 

New application period for the cottages 
at Ustaoset– Winter 2015 
  
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten at Ustaoset 
for the winter  period  from 4 January until 29 March 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). 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 the Employee Pages under 
"Employment conditions" - "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - 
(https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:636713205228876) 
The application deadline is  3 November,  drawing will be done 4 November 
2014. 
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Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen 2014 
 
Tid:  Tirsdager kl. 16.00 – 18.00 
Sted:  Cavum 
 
Høst 2014  
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 26. november 
 

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

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 23. oktober 
Torsdag 4. desember 
 

Fredag  

Klinikkutvalget  
Ikke avklart  

 

 
 
 
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   
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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 ca 10. november. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 
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