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Hei alle 
 
Vårsemesteret 2018 er en hektisk tid på IKO. Vi har flere store saker i prosess. Arbeidet med revisjon av 
integrert studieplan i odontologi er i full gang. Intensivt er også RAS-prosjektet – arbeidet med en mulig 
omorganisering av seksjonsstrukturen på instituttet satt i gang basert på evalueringen av 
organisasjonsutviklingsprosjektet. Det er foretatt en omfattende runde med «swot»-analyser på instituttet. 
Nå venter sammenfatning og rapport fra arbeidsgruppen i RAS i neste omgang.  
 
Utdannings-, forskerutdannings- og forskningsmeldingene skal til høring i Forskningsutvalget og 
godkjenningsrunde i Instituttrådet – likeledes HMS handlingsplan for 2018. Instituttrådet skal også ta 
stilling til revisjon av samarbeidsavtalen med Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest-H. Det er nylig 
kommet rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet angående samarbeid med kompetansesentrene innen 
spesialistutdanningen. Rapport om dette kommer på høringsrunde seinere i vårsemesteret. HOD har også 
gjort en endring i 2018 når det gjelder tilskuddet til spesialistutdanning og dobbelkompetanseløpet. 
Tilskuddet er strammet noe inn og kvalifikasjonskravene for opptak er også endret noe fra og med 2018. 
 
 UiB har i samarbeid med University of Khartoum, University of Science and Technology og University of 
Addis Ababa arrangert en workshop i Sudan og Etiopia for å planlegge søknad til NORPART for neste 
periode, 2019-2023. NORPART står for «Norwegian Partnership Programme for Global Academic 
Cooperation» og støtter utdanningssamarbeid og studentmobilitet mellom utdanningsinstitusjoner i Norge 
og utviklingsland. Dette programmet er en oppfølging av Kvoteprogrammet, som er nedlagt. I denne 
forbindelsen hadde en gruppe fra Det medisinske fakultet, inkludert undertegnede, muligheten til å se 
tannlege-uniter fra Årstadveien 17 i funksjon blant studentene i Etiopia. I tillegg til tannlege-uniter ble det 
også donert en del instrumenter og annet utstyr. Selv de gamle gardinene fra Årstadveien 17 var på plass 
på Dental school i Addis Ababa! Veldig kjekt å se at alt utstyret som ble sendt for noen år siden er 
installert og i full drift i en utdanning med store behov.  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.03 – 23. februar 2018 
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Fremdriftsplan byggeprosjekt Årstadveien 17 
Helsecampus Årstadvollen 
 

 
 
 
 

Fellesutlysing av stipendiat- og postdoktorstillingar | 16. 
februar 
 
Fredag 16. februar ble 10 åpne stipendiatstillinger og 4 åpne postdoktorstillinger ved Det medisinske fakultet med 
søknadsfrist 11. mars utlyst. 
 
Nytt ved denne utlysningen av stipendiatstillinger er at veiledere ved fakultetet må ha gjennomført fakultetets 
nettbaserte kurs for veiledere før søknad på stilling blir sendt. De som vil ta dette kurset, må ta kontakt med sitt 
institutt for å få tilgang. 
 
 
 

STUDIE 
 
 
 

Semesterstart 
 
Høstsemesteret 2018 starter mandag 13. august. 
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Utdanningspriser ved MED 2018 - Utlysing 
 
I tråd med fakultetets Handlingsplan for utdanning har det siden 2011 blitt delt ut tre utdanningspriser 
ved MED: Studiekvalitetsprisen, Undervisningsprisen og Pris for internasjonalisering i studiene. 
Fakultetet lyser nå ut alle de tre utdanningsprisene for 2018. 
 
Studiekvalitetsprisen (100.000 kroner) skal stimulere og belønne gode tiltak innen studiekvalitet i 
fakultetets fagmiljøer. Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. Forslag må 
begrunnes/resultater dokumenteres (knyttet til evalueringer, innovasjon, læringsutbytte, 
overføringsverdi, profilering). Prisvinneren fremmes videre til Ugleprisen ved UiB i høstsemesteret. 
 
Undervisningsprisen (50.000 kroner) skal stimulere og belønne gode undervisere ved fakultetet 
(individuell pris). Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (personlige og pedagogiske 
egenskaper, studentevalueringer, verdi for emne/program). 
 
Prisen for internasjonalisering i studiene (100.000 kroner) skal stimulere og belønne tiltak som 
fremmer økt internasjonalisering i studieprogrammene. Overføringsverdi til andre 
fagmiljø/studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes/resultater dokumenteres (knyttet til 
evalueringer, innovasjon, læringsutbytte, overføringsverdi, profilering).  
 
Fristen for å fremme forslag til kandidater er fredag 6. april 2018. 
 
Les også: 
Utlysningsbrevet fra fakultetet 
Kriterier for utdanningsprisene 
Tidligere vinnere av utdanningspriser ved MED 
 
 

FORSKNING 
 
 

Kick-startet Horisont 2020-prosjektet med reisestøtte fra 
Forskningsrådet 
 
Et Stavanger-firma med et konsept for flytende havvind, har på få måneder både søkt og fått finansiering fra EU 
skaffet partner og startet prosjektet. Les mer.  
Se flere nyheter på forskningsradet.no 
 
 

Utlysninger 
 
Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) 
Søknadsfrist 15.5.2018 
Forskningsrådet inviterer til innsending av obligatorisk skisse som grunnlag for å senere kunne sende inn søknad 
om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Frist for innsending av skisse er 15. mai 2018. Hoved 
utlysningen vil ha søknadsfrist den 10. oktober. Den vil kun være åpen for søknader som er basert på en skisse 
sendt inn til søknadsfristen 15. mai. Les mer. 
80 millioner kroner til forskerprosjekter innen nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte 
materialer (NANO2021) 
Søknadsfrist 25.4.2018 
Utlysningen omfatter alle temaer i revidert programplan fra 2018. Vi prioriterer prosjekter om effekt av 
nanomaterialer på mennesker og økosystemer og andre RRI-tilknyttede problemstillinger. Les mer. 
Se flere utlysninger på forskningsradet.no 

mailto:POST@UIB.NO
file://klient.uib.no/felles/MOFA/IKO/Administrasjonen/03%20Studie/Utdanningspriser/Utdanningspriser%20ved%20MED%20-%20Utlysning.DOCX
file://klient.uib.no/felles/MOFA/IKO/Administrasjonen/03%20Studie/Utdanningspriser/Kriterier%20for%20utdanningsprisene.pdf
file://klient.uib.no/felles/MOFA/IKO/Administrasjonen/03%20Studie/Utdanningspriser/Tidligere%20vinnere%20av%20utdanningspriser%20MED.DOCX
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Kickstartet_Horisont_2020prosjektet_med_reisestotte_fra_Forskningsradet/1254032181878?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/1174467583739
https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1254033167158?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
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Workshop “Registration for the EC’s expert database and 
how to increase your chances to be selected”. 
 
On Tuesday 13 March (9.00-11.00), Kristof Vlaeminck, Head of the UiB Brussels Office, will give a workshop on 
how to register for the expert database of the European Commission in order to be a potential evaluator of Horizon 
2020 projects. After an introduction by the prodean of research, Marit Bakke, and a short overview of the different 
aspects of the registration, the participants will start creating their profile while Kristof assists them. The aim of the 
workshop is that all participants have finished registering and can be selected by the European Commission. 
Don’t forget to bring your own laptop if you participate to the workshop. 
 
The European Commission manages the publication, selection and execution of the topic for proposals and the 
proposals itself, but the evaluation of project proposals is entirely done by external experts. To let the European 
Commission know that you are interested in becoming an evaluator, you have to register as an expert in their 
database. The European Commission always wants to have a good mix of evaluators with different profiles (age, 
sex, background), so don’t think you are not suited to become an expert. It is just a matter of highlighting your 
strong points. In case you are selected to evaluate a project proposal but the timing is not ideal at that moment, 
you can just decline the offer. 
The advantage of becoming an evaluator is that you will read several project proposals. This will allow you to 
understand what makes a good proposal better than competitive project proposals and why a bad proposal fails to 
meet the expectations. There is no better and faster way to learn this than being an evaluator. On top of that, you 
will get a peek behind the curtain on how the evaluation goes and this will give you more insight in how the 
processes work. 
 
The workshop will take place in the faculty boardroom, 4th floor, Armauer Hansens Hus (AHH). To register for the 
workshop, please send an email to: Ingunn.Flatebo@uib.no  
 
 

PERSONAL 
 

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. 
 
 
 

Ferie 2018, vi minner om fristene 
 

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
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 

mailto:POST@UIB.NO
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-7021723-5R5ypKzzOeJzgud7VWYBNmiTsYLcvd5OHTSXzrjPkBzsP2Eu021UoHUwkEL7SpytM1X6Bopqg4B1zGuW7LKzbCf0-PHslUMVSXYCbmmq1w6fmGu-Og7bAtw76xeBBzwV7MHfpdGr36eG5UzlM41mzTwD0zH4
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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, reminder of deadlines 
 

Holiday Deadline for request Fixed holiday 
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 
 
 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Nye rutiner 
 
Rutine: Tannbehandling for studenter er revidert, og oppdatert versjon finnes i Skjema for klinikk. 
Rutine: Bruk av engangsutstyr er revidert, og oppdatert versjon finnes i Skjema for klinikk. 
 
 
 

VELFERD 
 
 
 

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

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd


Side 6 av 7 
 

 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 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken i Utne- 
sommerferien 2018 (uke 26-
33) 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne 
for sommeren 2018, i perioden 24. juni -19. august 
2018. 
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. mars, trekningen foretas 16. 
mars 2018. 
 

   
          U-heimen                       Tingviken 
 
 

New application period for the 
cottages at Ustaoset and 
Tingviken - summer 2018 
(week 26-33) 
 
It is now opened to apply for U-he-men, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the summer 
period from 24 June until 19 August 2018. 
Cancellation deadline is 30 days before rental period start 
to avoid penalty for cancellation 
Please use the UoB 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 UoB username and password from 
an UoB-computer or by using the VPN-logon 
 
The application deadline is 15 March; drawing will be 
done 16 March 2018. 
 
 
 

   
        Butten                     Ottesheimen 
 
 

 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 6. juni Onsdag 4. april 

Onsdag 9. mai 
Onsdag 8. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 22. mars 
Torsdag 7. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 23. mars 
Fredag 4. mai 

Klinikkutvalget 
Onsdag 14. mars 
Onsdag 25. april 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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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 
 
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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