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Hei alle IKO-medarbeidere 
 
En målsetting for forskningen på IKO er å øke BOA aktiviteten, dvs øke gjennomslag for søknader om ekstern 
finansiering av forskningsprosjekter. Alle forskningsmiljøene på instituttet bør ha som mål å oppnå ekstern 
finansiering til sine prosjekter.  I løpet av vårterminen 2018 er det søknadsfrist for NFR programmene Bedre Helse, 
Behandling og Helsevel. Dette er programmer som passer mye av den forskningen som foregår på instituttet. I 
tillegg har vi muligheter både på Frimed Bio og Norpart programmet. NORPART programmet (Norwegian 
Partnership Programme for Global Academic Cooperation) har som overordnet målsetting å styrke kvaliteten i 
høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom utdanningssamarbeid og gjensidig studentmobilitet. Jeg 
anbefaler alle som har forskningsprosjekter og som tenker å søke midler om å kontakte fakultetets 
forskningsrådgivere. Her får man veiledning når det gjelder hvilke program som passer det enkelte prosjekt og 
hvordan søknader bør utformes. 
 
Så vil jeg minne om noen viktige endringer og presiseringer som er vedtatt for forskerutdanningen ved Det 
medisinske fakultet. Et skriv ned informasjon om dette er tidligere gått ut til alle vitenskapelig ansatte men det kan 
være på sin plass å påpeke dette i flere sammenhenger. Nå er det innført et krav om at alle søkere til 
forskerutdanningen må legge ved dokumentasjon på sine engelskkunnskaper. Gode engelskkunnskaper er altså et 
kvalifikasjonskriterium for opptak og veiledere må her være oppmerksomme på at søkerne legger ved slik 
dokumentasjon til søknaden. http://www.uib.no/med/115525/krav-til-engelskkunnskaper-ved-opptak-til-phd-
programmet . Det er også kommet  et oppdatert skjema for erklæring om medforfatterskap hvor det leggs vekt på 
dokumentasjon angående deler i avhandling (artikler) som er evaluert tidligere og hvilke eventuelle endringer som er 
foretatt i manuskriptet http://www.uib.no/med/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen. Dette skjemaet skal 
fylles ut av kandidatenes hovedveileder. Jeg vil samtidig minne om kravet til alle veiledere om å gjennomføre 
fakultetets nettbaserte veilederkurs. Gjennomføring er nå en forutsetning for å kunne veilede på fakultetets 
doktorgradsprogram. 
 
Fra instituttet presiseres fremgangsmåten ved honorering av forelesere som leies inn på timebasis. Det skal søkes 
instituttledelsen om slik innleie innen 1 desember for vårsemesteret og innen 1 juni for høstsemesteret. Videre skal 
det brukes faste satser for avlønning. Den enkelte ansatte kan ikke avtale honorar /avlønning av timelærer på egen 
hånd. 
 
Evalueringsrapporten som omhandler ny fakultetsstruktur blir lagt ut til instituttene på høring i nærmeste fremtid. 
Følgende informasjon fra fakultetet i denne saken er ønsket tatt med i nyhetsbrevene: 
 
«Evalueringsrapporten på høring til instituttene: Evalueringen av ny fakultetsstruktur fra 2013 går nå mot slutten. 
Evalueringen har tatt lengre tid enn først planlagt grunnet prosessen med intervjuer av ansatte ved fakultetet for 
gode innspill til forbedringer og tilbakemelding. Utkast til evalueringsrapport sendes nå til instituttene for innspill før 
behandling i fakultetsstyret den 9. mai. Alle instituttene avholder instituttrådsmøter i perioden 9-20/4 som behandler 
utkast til evalueringsrapport. Instituttenes behandling av rapportutkastet blir siste mulighet for innspill til evalueringen 
før avsluttende behandling i fakultetsstyret den 9. mai. Vi viser også til informasjon om prosessen på våre 
nettsider: http://www.uib.no/med/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013» 
 
Jeg ønsker dere alle en fin påske! 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.5.  22. mars 2018 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

 
 

Valg til instituttråd gruppe B - valgkunngjøring og 
invitasjon til å fremme kandidatforslag 
 
Det skal avholdes valg i gruppe B til instituttrådet for perioden 01.08.2018 – 31.07.2019.  Gruppe B er midlertidig 
tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger.  Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer. 
 
Forslag til kandidater: 
Frist for forslag på kandidater er satt til 10.04.2018.   
Valget vil foregå i perioden 20. – 25.04.2018. 
Forslag sendes/leveres til Randi BS Hansen i 3. etasje.  Her er nærmere beskrivelse av forslaget. 
 
Vedr forslag til kandidater 
For at et forslag skal være lovlig framsatt, gjelder disse kravene: 

• Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter). 
• Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget. 
• Det må inneholde minst en og høyst fire kandidater (i ikke prioritert rekkefølge) 
• De foreslåtte må være valgbare. 
• Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra 

vedkommende. 
• Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag. 
• Forslaget må ha kommet inn senest ved arbeidstidens slutt den dagen fristen går ut.  

 
 
 

Påsken 2018 - postlevering, buss og materiell 
Info fra EIA, Transporten 
 
Postlevering  
Mandag 26. og tirsdag 27.mars går internposten som vanlig. 
Onsdag 28.mars blir det ikke hentet eller levert post.  
 
Campusbuss 
Campusbussen går ikke i påskeuken (uke13). Bussen går som vanlig fredag 23.mars og er i normal rute igjen 
tirsdag 3.april. 
 
Materiell enheten og øvrige transportoppdrag 
Disse 2 enhetene avvikler ferie i påskeuken (uke13). Ingen transportoppdrag blir ekspedert/utført denne uken. 
Transport som vanlig f.o.m. tirsdag 3. april. Vi ønsker alle våre kunder en god påske. 
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FORSKNING 
 

Workshop om ansvarlig 
forskning og innovasjon 
(RRI) 
 
Senter for vitenskapsteori inviterer alle ph.d.-studenter 
ved Universitetet i Bergen til workshop om ansvarlig 
forskning og innovasjon (RRI).  
 
Arrangementet holdes på engelsk. Se de engelske 
sidene for mer informasjon.  
 
04.04.2018 - 09.00–05.04.2018 - 16.00 
Påmeldingsfrist  
28.03.2018 - 12.00 
 
Register here 
 

Workshops on responsible 
research and innovation 
(RRI) 
 
All PhD students at the University of Bergen are invited to 
1-day workshops in responsible research and innovation 
(RRI). No prior knowledge of RRI is needed.  
 
Read more about the workshop here. 
 
04.04.2018 - 08.30–05.04.2018 - 16.00 
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities 
(SVT), Parkveien 9 
Idunn Bjørlo Tandstad 
Registration deadline  
29.03.2018 - 23.59 
Register here 
 
 

INSULIN GOES VIRAL 
 
Foredrag ved Prof. C. Ronald Kahn, Harvard Medical 
School. En av verdens - om ikke verdensledende - 
innen insulin-signalisering. 
Dato: Onsdag 18. april 
Tid: 09:00  
Sted: Auditorium @ Armauer Hansens hus, Haukeland 
Universitetssjukehus 
 
Les mer her. 
 
 

INSULIN GOES VIRAL 
 
Invited talk by Prof. C. Ronald Kahn, Harvard Medical 
School. One of the world’s—if not the world’s—leader in 
insulin signaling. 
Date: Wednesday April 18th 
Time: 09:00  
Place: Auditorium @ Armauer Hansens hus, Haukeland 
University Hospital  
 
Read more here. 
 

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning  
 
Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Formålet med fondet er å 
støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk 
diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer 
basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til 
fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden 
må være sendt senest 25. juni 2018. Den må skrives på fastsatt  skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til 
e-postadresse: goe@hjort.no. 
 
 

Støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte 
som ønsker å ta doktorgrad 
Det lyses ut midler til nye offentlig sektor-ph.d. prosjekter med oppstart 2018. 
Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) 
Les mer om Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) på Forskningsrådets sider. 
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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. 
 
 

 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Stenging av dører i forbindelse med påsken. 
 
I forbindelse med påskeferien vil inngangsdørene være stengt fra og med fredag 23. mars kl. 16:00 fram til 
tirsdag 3. april kl. 07:30. 
 
 

Sommerferien 2018 
 
I forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken fra 2. juli til og med 31.juli. Man kan benytte tiden fra 2.juli til 
6. juli til å organisere, rydde og vaske seksjonene. Det forventes at alt klinikkpersonale tar sommerferie i 
perioden fra 9. juli til og med 31. juli. 
 
 

 

HMS 
 
 

Tørr luft i Årstadveien 19 
 
Tørr luft har vært et problem siden huset var nytt, men denne vinteren har mange opplevd plagene som sterkere 
enn tidligere. Dette oppleves forskjellig fra person til person, og for noen er dette svært plagsomt. Mange forsøk 
gjennom årene på å regulere inneklimaet gjennom det ordinære driftssystemet har dessverre ikke løst 
utfordringene med lav luftfuktighet. Derfor er dette nå gjort til en HMS-sak som følges opp av HMS-seksjonen 
ved UiB sentralt. Dette innebærer målinger av luftfuktighet over tid, og dessuten anmodninger om at alle som 
opplever helseplager melder dette inn via avvikssystemet. Å bruke avvikssystemet er viktig for å dokumentere 
omfanget av plager som ansatte og studenter opplever. De som ønsker konsultasjon hos UiBs bedriftslege, får 
tilbud om dette. 
 
Det er dokumentert lav luftfuktighet over tid i alle byggets etasjer, og det er lett å forstå at mange stiller spørsmål 
om framdriften i saken. Saken er nå ute av IKOs hender, og slike prosesser tar dessverre tid, selv om HMS-
seksjonen har vært - og er - en god pådriver i saken. Mye av årsaken ligger i det kompliserte luft- og 
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klimasystemet i huset. Luftsirkulasjon, temperatur, luftfuktighet og CO2-nivå henger sammen. Hvis det gjøres 
tiltak for å bedre én faktor, berøres andre faktorer. Derfor er det nå satt ut CO2-målere i klinikken for å finne ut 
om endringer som bedrer luftfuktigheten vil få andre konsekvenser. Vi kan heller ikke arbeide i et bygg med et 
uforsvarlig CO2-nivå! 
 
Instituttet har god dialog med HMS-seksjonen på UiB, men i denne saken må vi sette vår lit til ekspertisen, dvs. 
et eksternt firma UiB har leid inn for denne saken spesielt. Det er i alles interesse at disse utfordringene løses for 
å skape en god hverdag for alle!  
 
 

 

VELFERD 
 
 

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

Verdis Requiem 
 

 
Fredag 23.3 kl. 1930 i Griegsalen 
Ingen pause i konserten som varer ca. 1 ½ time.  
 
Edvard Gardner, dirigent 
Lise Davidsen, sopran 
Jennifer Johnston, mezzosopran 
Seungju Bahg, tenor 
Matthew Rose, bass 

Bergen Filharmoniske Kor 
Edvard Grieg Kor 
Collegiûm Mûsicûms Kor 
Håkon Matti Skrede, kormester 
Bergen Filharmoniske Orkester  

Spesialtilbud til de ansatte ved UIB Kr. 250 i hele salen.  
Klikk her for kjøp av billetter 
 
Giuseppe Verdis mesterstykke står i en klasse for seg. Da han komponerte sitt Requiem i 1873 var han 60 år 
gammel og på toppen av sin karriere med sine 25 operaer. Den italienske melodimakeren kunne ikke kvitte seg 
med sin dramatiske puls selv om han skulle skrive et rekviem. Det gjorde han heller ikke. Verket inneholder alt 
fra det mest introverte og skjøre til det ekstroverte og voldsomt lidenskapelige. Alle elementer er mesterlig satt 
sammen – orkester, kor, solister, dramatikk, følelser og spenning. Alt bidrar til verkets udødelighet og 
uimotståelige appell.  
PS: Vi lanserer ny sesong i forbindelse med denne konserten. Kl. 1830 i Grieghallens foaje vil det foregår en 
samtale mellom programsjef Oddmund Økland og direktør Bernt Bauge, trygt ledet av humorist og sogning Finn 
Tokvam. Du er velkommen til å komme og høre på. Vi byr på kaffe og sjokolade.  

mailto:POST@UIB.NO
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James MacMillan: St Luke Passion (2013) - 
Norgespremiere 
Søndag 25. mars kl. 19.30 
 
MacMillans musikalske språk er krystallklart. Vakre melodiske linjer vever seg sømløst sammen med vrengte, 
krasse lyder. Pasjonshistorien er fortalt av utallige komponister, men MacMillan evner å levendegjøre teksten på 
ny. Han tar dessuten ikke for seg bare lidelsen, men peker også fremover mot oppstandelsen og himmelfarten.  
 
Bergen Domkor, Bergen Domkirkes Jentekor, Kjetil Allmenningen, dirigent 
 
Tilbud til Universitetet i Bergen: kr 240 (ordinær: 300), bruk promokode «domkormacmillan». Student/honnør: kr 
150. Billetter bestilles på ticketco.no, eller gå direkte inn på lenken: 
https://kirkemusikkibergen.ticketco.events/no/nb/e/st_luke_passion__james_macmillan 
http://www.facebook.com/events/2033834636887426/ 
 
 

«VILDE VITE OG PLASMYSTERIET»  
 

 
 
NORSK 
 
Velferdstilbud til ansatte UiB 
Ta barna med på teateret og se «VILDE VITE OG 
PLASMYSTERIET» 
 
Fredag 6. april, kl 16.30 Store Scene 
Lørdag 7. april kl. 15.00 Store Scene 
Billettpris UiB kun kr. 100,- (ord. kr. 175,- / kr 280,-) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 22. 
mars 
 
«VILDE VITE OG PLASTMYSTERIET» 
Bli med når den kvikke jenten Vilde Vite drar for å 
bekjempe plastmonsteret på havets bunn!  
Sammen med den morsomme miljøspionen ECO 
legger hun ut på en eventyrlig oppdagelsesferd og på 
veien møter de både sjødyr og fiskere som plages av 
plast. 
Gjennom en spennende historie, et stort knippe 
nyskrevne sanger og ikke minst mye humor, får vi i 
denne fengende forestillingen oppleve hvor viktig det 
er å engasjere seg i miljøspørsmål. 

ENGLISH:  
  
Welfare service for UiB's employees  
Bring your children to the theatre, and see «Vilde Vite 
and the Plastic Mystery» 
 
Friday April 6th, at 16.30 on Store Scene  
Saturday April 7th, at 15.00 on Store Scene  
Tickets can be purchased for kr. 100 (ordinary 
price kr. 175,- / 280,-) up to and including the 22 of 
March.  
 
ABOUT “VILDE VITE AND THE PLASTIC 
MYSTERY” 
Join the clever girl Vilde Vite when she goes out on a 
journey to fight the plastic monster at the bottom of 
the ocean! Together with the environmental spy ECO, 
she goes out on an adventurous journey of discovery, 
and on their way they meet both fishermen and sea 
creatures troubled by plastic.  
Through an exciting story, new music and lots of 
humor, this play lets us experience why it is important 
to be concerned with the environment!  

mailto:POST@UIB.NO
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Bestill billetter UiB her:  
  
Fredag 6.april: 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=214&kass
ierer=webuib 
  
Lørdag 7.april: 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=231&kass
ierer=webuib 
 
 

 
Book your tickets here:  
 
Friday April 6th:  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=214&kass
ierer=webuib 
  
Saturday April 7th: 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=231&kass
ierer=webuib  

 

 

 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 6. juni Onsdag 4. april 

 Onsdag 9. mai 
Onsdag 8. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 7. juni 
 

Programutvalget 
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 
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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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