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Trygdekurs Institutt for klinisk odontologi 2018 
 

TANNBEHANDLING OG TRYGD - MED AJOURFØRINGER FOR 2018 
 

Ved rådgivende tannlege i HELFO  Erland Eggum 
 

Tid: Tirsdag 13.februar kl 16.30-19.30 
 

Sted: 1. og 2. molar 
 

Enkel servering (baguette, mineralvann, kaffe) fra kl. 16.00 
 

Målgruppe: Alle ansatte ved IKO 
 
 

NB: Viktig kurs for alle som har pasientkontakt 
 

Påmelding innen mandag 12.februar klokken 08.00 
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=4573301 

 
 

Vel møtt! 
 

 

 
 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.02 – 9.februar 2018 

 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=4573301


Side 2 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 

 
 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 
 
Symposium 

De transformerende konsekvensene av internasjonal 
migrasjon 
Utfordringer og muligheter  
 
Auditorium 3, Det juridiske fakultet 
Fredag 9. Mars kl. 09.00-16.00 
 
Symposiet holdes på engelsk. 
Migration, together with 'inequality' and 'health', is a prioritised theme in the University of Bergen’s strategic area on Global 
Challenges. This symposium will profile UiB's migration research and explore possibilities for further collaboration across 
faculties and disciplines. 
Migrants and migration are not only part of our lives, but also important drivers of change. Migration transforms the features 
of states and societies. It changes the lives of migrants and the lives of people in countries of departure, transit and arrival. 
One of the most dramatic transformations we observe today, is happening in political systems: migration now shapes the 
political cleavages on which countries’ political party systems are built. 
 
Continue reading. 
 

 
 
 
 

STUDIE 
 
 

Til studenter: Si fra om læringsmiljøet 
 
Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, 
mobbing, trusler eller seksuell trakassering. Du kan melde fra skriftlig på nettskjema eller muntlig til fakultetets 
læringsmiljøkontakt. 
 
Gå inn på: www.uib.no/sifra 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/samfunnsutfordringer/114362/de-transformerende-konsekvensene-av-internasjonal-migrasjon
http://www.uib.no/sifra
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Avslutningshøytidelighet for avgangsstudentene våren 
2018 
 
Det medisinske fakultet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannpleierstudentene kull 15-18 og 
odontologistudentene kull 13-18 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden, fredag 22. juni, fra kl 13.00. 
 
Hold av datoen! Mer info kommer! 
 
 

Semesterstart 
 
Høstsemesteret 2018 starter mandag 13. august. 
 
 

FORSKNING 
 
 

Tildeling av Småforsk 2018 - og egne forskningsmidler ved 
IKO 
 
Det ble sendt inn mange, gode søknader fra forskningsgruppene ved instituttet innen fristen for å søke 
SMÅFORSK-midler og forskningsmidler fra IKO for 2018. Følgende personer og prosjekter har fått tildeling, og vi 
gratulerer og ønsker dem lykke til med forskningen: 
 
SMÅFORSK 
Prosjektleder 
 

Prosjekt 

Inge Fristad Neurogenic potential of human dental pulp cells 
 

Knut Leknes Treatment of peri-implantitis supported by dual wave length laser 
 

Nils R. Gjerdet  Samanheng mellom laboratoriedata og klinisk ytelse for odontologiske 
restaureringsmateriale Etablering av testmetodar og klassifisering 
 

Ferda Gülcan Et pilotprosjekt – utvidelse av prosjektet Tannhelsekartlegging I LAR (TANNKLAR) 
 
IKO FORSKNINGSMIDLER  
Prosjektleder 
 

Prosjekt 

Keijo Luukko ”Semaphorin Signaling in Tooth Development, Orthodontic Tooth 
Movement and Root Resorption; Investigations Using Sema3A Transgenic Mouse 
Model”. 
 

Marit Slåttelid Skeie 
 

Oral helse hos ekstremt tidlig fødte barn (BABYPEP) 

Kristin Klock Tannhelse, periodontal sykdom og hjerte-karsykdom. 
 

Gunhild Strand Analyser av saliva substitutt og bovint submaxillært mucin 
 

Mihaela R. Cimpan Nanomaterials used in endodontic therapy: Biological effects 
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Etikkfrukost om forskningsfusk 
 
Våren 2018 arrangerer UiB ein serie frukostseminar om 
forskingsetikk. - Ureieleg framferd i forsking kan få store 
konsekvensar, både økonomiske, helsemessige og vitskaplege, 
seier prorektor Margareth Hagen. 
 
I 2015 rysta Macchiarini-skandalen Sverige, då kirurg og forskar 
Paolo Macchiarini blei skulda og granska for forskingsfusk. 
Same år blei den danske hjerneforskaren Milena Penkowa dømt 
for dokumentforfalsking for andre gong. I 2016 blei Penkowa 
frikjent fordi forholdet var forelda, men ho står no utan 
doktorgrad, etter at det Akademiske Råd trakk denne tilbake i 
fjor. Store forskingsskandalar som desse, dannar bakteppe for UiB sine 
frukostmøte om etikk våren 2018, der forskingsetikk står på agendaen. 
 
 

 
Prorektor Margareth Hagen leiar Redelighetsutvalget ved UiB, som 
jobbar med å førebygge ureieleg framferd i forsking. 
Foto: Emil Weatherhead Breistein 
Opphavsrett: Emil Weatherhead Breistein 

Mobility seminar 
 
International Centre UiB invites researchers and PhD candidates who are going in research mobility in 2018 to 
seminar on February 22nd 
 
The mobility seminar will cover the following topics 

• Information regarding UiB routines 
• Forms to the Norwegian government 
• Financing possibilities 
• Insurance 
• Practicalities 

This is a good opportunity to get to know other outbound researchers and share experiences.  
It will be possible to ask questions.  
Sign up here 
 
 

Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved MED 
 
Universitetsansatte forskere ved Det medisinske fakultet kan kvalifisere for stipend fra fakultetet når de skal på 
forskningsopphold i utlandet. Informasjon om dette finner du ved å følge linken nederst i avsnittet. Det medisinske 
fakultet avsetter hvert år midler i budsjettet til støtte ved forskningsopphold i utlandet for sine ansatte forskere. 
Forskningsstipendet forutsettes å delfinansiere etablerings- og merutgifter ved forskningsoppholdet. I tillegg kan 
det søkes om dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte. Merk at det ikke kan søkes om støtte til opphold 
som starter før søknadsfristens utløp. Siden stipendet er tenkt som delfinansiering av utenlandsoppholdet, 
oppfordres det til å søke andre finansieringskilder. Tildeling skjer etter at søknadene er vurdert og rangert. 
Les mer om finansiering av utenlandsopphold her. 
 
 

Veilederfrokost 
 
Velkommen til veilederfrokost for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet. Seminaret holdes 21. februar 2018 
kl. 8.30-10.00 i Styrerommet i Armauer Hansens Hus (Haukelandsbakken 28). 
Agenda: 
1. Helseforskningsloven – generell informasjon og praktiske eksempler v/ Marit Grønning 
2. Trakassering og behandling av varslingssaker v/ Tone Bergan 

Seminaret er gratis for veiledere ved MED, og det er plass til 30 personer. Fakultetet spanderer frokost  
Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4538432 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://forskning.no/medisin-om-forskning-forskningssvindel/2017/01/ny-anmeldelse-mot-skandaleforskeren-macchiarini
http://nyheder.ku.dk/penkowa/
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4515818
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/eksterne_finansieringskilder_til_utenlandsopphold.pdf
http://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-med
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4538432
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PERSONAL 
 

Ferie 2018 
 
Det medisinske fakultet har satt følgende frister:  
 

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Vinterferie (uke 9) 01.02.2018 15.02.2018 
Påskeferie (uke 13) 01.03.2018 15.03.2018 
Sommerferie (15.05 – 15.09) 
minst 3 uker i perioden 

01.04.2018 15.04.2018 

Høstferie (uke 41) 15.08.2018 01.09.2018 
Eventuell restferie 01.10.2018 15.10.2018 

 
Avvikling av ferie for stipendiater, postdoktorer og øvrig midlertidig tilsatte 
 

Sluttdato Antall ferieuker 
01.01.2018- 30.04.2018 0 
01.05.2018- 30.06.2018 1 uke 
01.07.2018- 31.07.2018 3 uker 
01.08.2018- 31.08.2018 4 uker 
01.09.2018- 31.12.2018 5 uker 

 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her. 
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering, ta kontakt med personalkonsulent: Ann Lisbeth Garnes. Epost: 
ann.garnes@uib.no   Telefon: (555) 86567. 
 
 
 

Holiday 2018 
 
The Faculty of Medicine have the following deadlines: 
 

Holiday Deadline for request Fixed holiday 
Winter Holiday (week 9) 01.02.2018 15.02.2018 
Easter Holiday (week 13) 01.03.2018 15.03.2018 
Summer holiday (at least 3 
weeks between (15.05-15.09) 

01.04.2018 15.04.2018 

Autumn Holiday (week 41) 15.08.2018 01.09.2018 
Any leftover Holidays 01.10.2018 15.10.2018 

 
Holidays for PhD Fellows, Postdoctoral Fellows and other temporary staff 
 

End Date Holiday weeks 
01.01.2018- 30.04.2018 0 
01.05.2018- 30.06.2018 1 week 
01.07.2018- 31.07.2018 3 weeks 
01.08.2018- 31.08.2018 4 weeks 
01.09.2018- 31.12.2018 5 weeks 

 
Information about how to register holidays can be found here. 
If you have any questions regarding Holidays and registering, please contact Personnel Consultant:  
Ann Lisbeth Garnes. Email: ann.garnes@uib.no   Phone: (555) 86567 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO


Side 6 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 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 
Nicole Aria Instruktørtannlege Fast 
Ingeborg Elisabeth Carlstrøm Stipendiat Dobbelkompetanse  Midlertidig 
Johann Vilhjalmsson Instruktørtannlege Fast 
Jon Jørgen Tisthamar Instruktørtannlege Fast 
Tonje Aarø Tannhelsesekretær Fast 
Pål Wergeland Instruktørtannlege Fast 
Marianne Lægreid Instruktørtannlege Fast 
Birte Nydal Instruktørtannlege 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. 
 
 

VELFERD 
 
 
 

«FAR» – Rørende, lunt og 
engasjerende om minner som 
forsvinner 
 
Onsdag 28. februar kl. 19.30 i Teaterkjelleren 
Billettpris UiB: kun kr. 240,- (ord. kr. 390,-)  
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med søndag 18. 
februar   
Bestill billetter UiB her 
NB! DNS har fått nytt billettsystem, så du må opprette ny DNS 
bruker første gang. 
 
 

 
 
 

“THE FATHER”  
 
Wednesday February 28th at 19:30 in Teaterkjelleren. 
Tickets can be purchased for kr. 240,- ord. price kr. 390,-) 
including Sunday,February 18th. 
Book your tickets here. 
Please note that DNS started using a new ticket system in 
December. This means that you will have to create a new user 
profile when purchasing tickets for the first time. 
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UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer om 
UiBs velferdstilbud. 
 
  

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet  
Onsdag 6. juni 
 

Fakultetsstyret 
Onsdag 14. februar 
Onsdag 4. april 

 Onsdag 9. mai 
Onsdag 8. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 22. mars 
Torsdag 7. juni 
 

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

Klinikkutvalget 
Onsdag 14. mars 
Onsdag 25. april 
Onsdag 23. mai 
 

 
 

 

 
 

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 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013
http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013
http://www.uib.no/mofa/64295/framtidens-fakultet
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
http://www.uib.no/en/biomedisin/67862/bbb-seminars
http://pahoyden.no/
http://www.uib.no/hms-portalen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts
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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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