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Kjære kollega 
 
Godt nytt år og velkommen til undervisningsåret 2018. 
 
På instituttet vil vi konsentrere oss om fire hovedoppgaver i 
løpet av 2018 nemlig; revisjon av studieplan for integrert 
master i odontologi, modell for reorganisering av 
organisasjonsstrukturen, sykmeldingsoppfølging av ansatte, og 
ny forskningsstrategi for instituttet. Arbeidet innen disse 
«satsningsområdene» er allerede godt i gang. Vi startet det 
nye året med en workshop med temaet forskningsstrategi i regi 
av forskningsutvalget. Her fikk ansatte i fellesskap gjøre en 
analyse av svakheter, styrker, trusler og muligheter knyttet til 
forskningen på instituttet. Prodekan for forskning ved fakultetet 
orienterte om fakultetets strategi. Vi ble minnet på at IKO har et 
begrenset økonomisk handlingsrom da rammen som tildeles 
fra KD og HOD ikke vil øke i fremtiden samtidig som 
mesteparten av tildelte midler allerede brukes til lønn. Våre 
muligheter til et utøket handlingsrom ligger i øket antall 
studenter samt utøket ekstern finansiering til forskning. IKO har 
et stort forskningspotensiale og skal vi forbedre vår økonomi 
trengs en tydelig forskningsstrategi for instituttet. I nærmeste 
fremtid vil vi jobbe videre med en forskningsstrategi for IKO og 
utvide denne med strategi for innovasjon, strategi for utdanning 
og strategi for forskerutdanning.  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 
 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.01 – 19. januar 2018 

 

 
 

Kveldsforedragr: 
 
Torsdag 8. februar  
Kl. 16:30 – 19:30 
I Molar 1-2 
 
“THE STYLE ITALIANO CONCEPT. 
WHEN TO DO WHAT. DIRECT – 
INDIRECT PREDICTABLE 
AESTHETIC OUTCOMES” 
 
Dr. Walter Devoto 
 

               
 
Foredraget vil fokusere på mareialval I 
grensesnittet mellom indirekte og 
direkte teknikk, materialhandtering, 
mekaniske og estetiske mogelegheiter 
og begrensningar, alt sett frå ein 
minimalinvasiv og estetisk ståstad 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

3 studenter fra IKO i Moldova 
 
Litt om prosjektet … 
En tannlegestudent og to tannpleierstudenter fra IKO, Universitetet i Bergen (Maria Helene Hagen, Olga 
Golburean og Aud Kristine Deila) har nylig vært i Chisinau i Moldova for å utføre intervjuer og distribuere 
spørreskjemaer til tannlegestudenter og tannleger der. De er noen av de første studentene fra IKO som samler inn 
data for sine bachelor/master-oppgaver i utlandet.  Prosjektet er ledet av førsteamanuensis Ferda Gülcan og 
professor Daniela Elena Costea, og det har som mål å kartlegge kunnskap, holdninger og praksis knyttet til 
forebygging av orale sykdommer blant tannleger og tannlegestudenter i Moldova, Hviterussland og Armenia. 
Prosjektet er en del av et større samarbeidsprosjekt mellom Norge, Moldova, Armenia og Hviterussland for 
utvikling av utdanning og forskning innen oral patologi. Det er finansiert gjennom EURASIA-programmet fra SIU 
(https://oralpateurasia.w.uib.no/). Koordinatoren er professor Daniela Elena Costea, K1, UiB. Samarbeidspartnere 
er professor Anne Nordrehaug Åstrøm, IKO og professor Anne Christine Johannessen, K1, UiB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hos vertene ved USMF Nicolae Testemitanu, 
Chisinau. Fra venstre: tannpleierstudenter Olga 
Golburean, Aud Kristine Deila, tannlege Marcela 
Tighmineanu, tannlegestudent Maria Helene Hagen 
og førsteamanuensis og koordinator av prosjektet i 
Moldova, Diana Uncuta.  

  
Foran instituttet i Chisinau, Moldova 

 
Sammen med moldovere kledd i tradisjonelle 

nasjonaldrakter 
 
Se mer om IKO-studenter i Moldova her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://pm.basware-saas.com/PMClient_UIB/WebForms/Welcome.aspx


Side 3 av 8 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  
Po. boks 7804, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 
Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

NYHETSBREV FRA HELSEKLYNGEPROSJEKTET 
 
Dette er første utgave av nyhetsbrev fra helseklyngeprosjektet. 
Nyhetsbrevet skal gi deg informasjon om prosjektets fremdrift og status, relevante nyhetssaker og kommende 
arrangement. 
 
Slik blir helseklyngens nybygg i Årstadveien 17 
Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen. 
 
Utlysning av samarbeidsmidler 
Det vil bli lyst ut midler for 2018 til samarbeidsprosjekter for ansatte og studenter i de miljøene som skal inn i det 
nye bygget i Årstadveien 17.  
Det kan søkes om oppstartsmidler til forskningsformål, utdanningssamarbeid eller studentsamarbeid.  
Tema skal være folkehelse eller primærhelsetjeneste, og det må være med minimum 3 samarbeidspartnere fra 
målgruppen for å kunne søke.  
Søknadsfristen er 9. mars 2018, og en fullstendig utlysningstekst blir snarlig formidlet til miljøene. 
 
Frokostmøter 
Parallelt med utlysing av samarbeidsmidlene, vil Faglig forum arrangere en serie frokostmøter på Christie Café. 
Her kan du møte potensielle samarbeidspartnere fra miljøene som skal inn i det nye bygget. 
31. januar: Teknologi i helse og omsorg  
15. februar: Folkehelse: Mer enn helsetjenester 
 
Nye faggrupper 
Arbeidsgruppen for helseklyngeprosjektet har oppnevnt tre nye faggrupper for langsiktig samarbeid;  

• Faggruppe for Lærings- og mestringssenter 
• Faggruppe for Innovasjon og e-helse 
• Faggruppe for Registre  

Faggruppen for Lærings- og mestringssenter er allerede i gang med arbeidet, med Cathrine Bjorvatn fra Helse 
Bergen som leder.  
Utpå våren vil også arbeidet i de to andre gruppene komme i gang, med bred representasjon fra de involverte 
samarbeidspartnerne.  
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Helseklyngens prosjektsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: helseklyngenbergen@uib.no  
 
Med vennlig hilsen 
HELSECAMPUS ÅRSTADVOLLEN 
 
Ønsker du å melde deg av dette nyhetsbrevet, send en e-post til helseklyngenbergen@uib.no  
 
 

OFFICE 365 tilgjengelig for ansatte ved UiB 
 
Brukerorienterte tjenester og økt digital kompetanse for de ansatte er viktige momenter i UiB sin 
digitaliseringsstrategi. UiB tilbyr nå alle ansatte å benytte skytjenestene Microsoft Office365 og OneDrive, som gir 
enklere tilgang til dokumenter utenfor kontoret. Du kan installere de nyeste versjonene av Office-programmene på 
private PC-er, nettbrett og mobiltelefon. 
Les mer om Office 365 på UiB her. 
 
Opplæringstilbud:  
1.februar: Det holdes en 2-timers grunnleggende opplæring i Office365 og prinsippene bak skylagring i 
Auditorium 1 på Dragefjellet. 
Kurset består av to identiske sesjoner 1. februar: kl.09:00-11:00 og kl.12:00-14:00.   
For påmelding se arrangementene her. 
Medio februar: E-læring i Office pakken vil bli tilgjengelig. 
 
NB: Det jobbes med et eget opplæringstilbud for klinikkansatte. 

mailto:POST@UIB.NO
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UTLYSNINGSFRIST 1/3 2018 
Forslag til Falchs forelesning (The Falch lecture) 2019 
 
Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å fremme forslag til Falchs forelesning i 2019.  
 
Rammen for tildelingen er kr 30.000,- til dekning av honorar og reise- og oppholdsutgifter. Kostnadsoverslag bes 
lagt ved søknaden. Det kan bli aktuelt med flere tildelinger. 
 
Les mer om forslag til Falchs forelesning 2019 her. 
 
 
 

Konsul Søren Falch og øyelege Sigurd Falchs fonds 
juniorpris for unge forskere (under 40 år) 
 
Styret for Konsul Søren Falch og øyelege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap har vedteke å stille til 
rådvelde ein Juniorpris for 2018 til unge forskarar under 40 år. 
 
Styret har fastsett prisen til kr 50.000,- i driftsmidlar til forskaren.  
 
Forslag sendast til okonomi@mofa.uib.no innan 1/3 2018 og vert handsama av styret i Konsul Søren Falch og 
øyelege Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.  
 
Les mer om utlysning av Falchs fonds juniorpris for unge forskere 2018 her. 
 
 
 
 

STUDIE 
 
 

Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk 
Pedagogikk for ansatte i små stillingsprosenter 
 
Kurset gir en innføring i universitetspedagogiske prinsipper og verktøy for vitenskapelig ansatte ved MED. Kurset 
retter seg spesielt mot ansatte i 50% stilling eller mindre; denne ansattgruppen har mange 
undervisningsoppgaver, men på grunn av stillingsprosenten er det ingen krav om pedagogisk basiskompetanse 
slik det er for ansatte i over 50%. 
 
Målet med kurset er å bidra til økt bevissthet rundt hvordan studenter på bachelor- og masternivå lærer og 
hvordan man kan tilrettelegge for læring for studenter i medisin og andre helserelaterte fag. Kurset vil, gjennom 
teoretiske studier, diskusjon og praktiske øvelser, gjøre deltakerne kjent med sentrale tema og problemstillinger 
innen det universitetspedagogiske feltet, inkl. læring, undervisningsplanlegging, ulike undervisningsformer, 
vurdering, bruk av IKT, m.m.  
 
Informasjon om emnet. 
Påmelding.  Påmeldingsfrist: 1. februar. 
 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Utvekslingsstudenter våren 2018 
Institutt for klinisk odontologi 
 

  
Jessica Droze Josephine Kerguen 

 
Vi har dette semesteret fått 2 utvekslingsstudenter fra Frankrike. Vi håper alle tar godt imot dem. 

 
 
 

FORSKNING 
 
 

Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på 
anerkjente forskningsetiske normer. 
 
Fakultetet har lagt frem utkast til nye retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente 
forskningsetiske normer. 
 
Saken er vedlagt her. 
 
 

Cristin-registrering 
 
Frist for å registrere/kontrollere vitenskapelige publikasjoner er satt til 31. januar 2018. 
Alle må kontrollere at egne publikasjoner er kommer med og eventuelt legge inn de som mangler. 
 
 

Informasjonsmøte om Erasmus+ – prosjektsamarbeid 
 
I samarbeid med SIU inviterer UiB til informasjonsmøte onsdag 24. januar kl. 12:15 – 15.00. Møtet vil handle om 
mulighetene for å søke midler til prosjektsamarbeid innenfor Erasmus+ programmet. 
 
Hvilke muligheter finnes for å søke midler til prosjekt i Erasmus-programmet? EU gir støtte til ulike typer 
utdanningsprosjekt, både med fokus på samarbeid i og utenfor Europa. Prosjektene kan ha ulik størrelse, lengde 
og fokus, og kan rettes for eksempel mot arbeidslivet eller land med behov for kapasitetsbygging. SIU vil 
presentere de ulike prosjektene det kan søkes støtte til, og representanter fra to institutt som har fått innvilget 
støtte, vil fortelle om sine erfaringer. 
 
Les mer om Informasjonsmøte om Erasmus+ - prosjektsamarbeid her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Søkerseminar for Erasmus+ Strategiske partnerskap 
 
Erasmus+ gir utdanningsinstitusjoner på alle nivå mulighet for å gjennomføre strategiske partnerskap med 
partnere fra andre europeiske land. 29. januar 2018 arrangerer SIU søkerseminar for alle som forbereder en 
partnerskapssøknad. På seminaret vil vi gi en grundig gjennomgang av hva som kjennetegner en god søknad, 
hvordan søknadsskjemaene fungerer samt begrepsavklaringer. Vi vil også kunne bistå med veiledning. 
 
Målgrupper 
Alle som jobber med utdanning, og som er interessert i internasjonalt samarbeid, kan delta. Du kan også jobbe 
med utdanning i den uformelle sektoren. Dere bør være godt i gang med å etablere et internasjonalt 
samarbeid. Det er en forutsetning at dere har en konkret prosjektidé - helst en prosjektskisse. Ta gjerne med egen 
PC! Søkerseminarene er gratis, men deltakerne må selv dekke reiseutgifter. 
 
Tentativt program |  
 
Søkerseminar for Erasmus + strategisk partneskap 
 
 

PERSONAL 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 
Tannhelsesekretær Lucilde Valdemara, fast 
Instruktørtannlege Ammar Mahamid, vikar 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 

Ledige stillinger ved UiB 
 
Her er link til ledig-stilling-siden til UiB: 
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib med linker videre til utlyst stilling på www.jobbnorge.no. 
 
 

KURS 
 

Biblioteket tilbyr kurs i EndNote og PubMed våren 2018: 
 

EndNote: I kursene gjennomgås hvordan en bygger opp en egen EndNotedatabase med alle referanser 
man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan man enkelt bruker EndNote i skriveprosessen i Word 
slik at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten flere 
funksjonaliteter , f.eks. å gruppere referansene i EndNote og å laste inn fulltekst til artiklene slik at man 
kan lage sitt eget elektroniske bibliotek.  
PubMed/Embase: Alle kan bruke PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk, I 
kurset viser vi hvordan du kan bruke emneordene MeSH eller utnytte filtre i Clinical queries. 
Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin 
studieplan. Dersom ikke det er tilfelle, kan de melde seg på disse kursene. 
 
Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på  
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi#-pne-kurs-ved-bibliotek-for-medisin 
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VELFERD 
 
 

UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer om 
UiBs velferdstilbud. 
 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene våren  2018  
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og Tingviken i 
Utne for  våren 2018,  i perioden  03.04.18-24.06.18. 
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad 
om hytte må man prioritere både ønsket hytte og 
ønsket periode. 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før 
leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs 
søknad om hytte må man legge inn noe informasjon.  
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også 
på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -«Velferd»- 
«Velferdshytter til utleie».  Logg inn med ditt UiB 
brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via 
VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 15. februar, trekningen foretas 19. 
februar 2018. 
 
 
 

   
 

New application period for the 
cottages at Ustaoset and Utne 
spring 2018  
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the spring 
period  03.04.18-24.06.18. 
 
Cancellation deadline is 30 days before rental period start 
to avoid penalty for cancellation 
Please use the UiB electronic cabin system by logging  in 
 with your registered username and password. 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application 
you must enter some information. 
All applications must be registered in the electronic cabin 
system to be included  in the draw. 
 
Application forms and information can  also be found  at 
the Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" -  "Cabin hire (NO)" -  logging  in  with your 
registered UiB username and password from an UiB-
computer or by using the VPN-logon 
 
 
The application deadline is 15 February,  drawing will be 
done 19 February  2018. 
 

   
        Butten                     Ottesheimen 

  
 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 7. februar 
Onsdag 6. juni 

Onsdag 14. februar 
Onsdag 4. april 

 Onsdag 9. mai 
Onsdag 8. juni 

mailto:POST@UIB.NO
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Forskningsutvalget 
Torsdag 1. februar 
Torsdag 22. mars 
Torsdag 7. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 23. februar 
Fredag 23. mars 
Fredag 4. mai 

Klinikkutvalget 
 
 

 

 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
Fremtidens fakultet 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
 
HMS-portalen 
 
Nye doktorgrader ved UiB 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet på Facebook 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. Herunder også PAGA 
 
PAGA - personalportalen 
 
IT-hjelp -  Hjelpeside for IT hvor studenter og ansatte kan finne informasjon og bidra 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne de nye profilmalene til UiB 
 
PowerPoiont-maler – finner du her 
 
 

 
Bidrag til Tannløst og fast kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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