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Kjære kollega 
 
Vel overstått påske! 
 
Institutt for klinisk odontologi har gjennomgått økonomi og måltall for 
spesialistutdannelsene i odontologi. Vi finner da at vi har for få 
kandidater i forhold til måltallet. Per dags dato har vi 26.3 kandidater 
– måltallet er 32. IKO har også fått en reduksjon i bevilgningen fra 
Helse og Omsorgsdepartementet for spesialistkandidatene i oral 
kirurgi. Med et underskudd på 1.9 millioner for 2017 kan det vanskelig 
forsvares at det ikke settes inn tiltak for å hindre ytterligere 
underskudd i 2018. IKO må legge frem en plan for fakultetet for 
hvordan dette underskuddet skal bygges ned. I tillegg til et 
underskudd på spesialistutdannelsen følger at vi dessverre har gått 
utover budsjettet hva gjelder vikarer i klinikken hittil i år. Det har vært 
mange sykmeldinger på avdelingene og bruk av vikarer ved 
korttidsfravær har øket kraftig. 
 
I samråd med seksjonslederne foreslår ledelsen ved IKO følgende 
tiltak for å redusere lønnsutgiftene i løpet av 2018 

1) Øket opptak til spesialistutdanningen 
2) Redusert bruk av vikarer ved korttidssykefravær på 

seksjonene. 
 
Jeg håper alle har forståelse for at vi er i en situasjon der vi må 
redusere lønnsutgiftene for å komme i budsjettbalanse.  
 
Anne 
 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.06 – 13. april 2018 

 

 
 

IKO-dagene vår 2018: 
 
Venter på info 
 
IKO-dagene blir i uke 25. 
Program kommer senere. 
 
Her er et pari bilder fra IKO-dager i 
2017 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag  
på medlemmer til fakultetsstyret gruppe b 

 
Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i 
undervisnings- og forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.  
 

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt til fredag 27. april 2018 
 
*) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere. 
Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Armauer Hansens Hus 4. 
etasje, rom 416), innen kl. 15.00 fredag 27. april 2018.  
 
Gruppe B er representert i fakultetsstyret slik: 

Gruppe  Antall Funksjonsperiode 
Gruppe B Midlertidig tilsatte i undervisnings og 

forskerstilling 
1 + 3 vara 1 år - 01.08.2018 – 31.07.2019 

 
Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter) og det må være underskrevet av minst tre 
stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag. 
Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag 
på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse. 
For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe B må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik stillingskategori 
som det avlegges stemme i og ha minst 50% stilling ved Det medisinske fakultet.  
Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan 
nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås 
kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr § 10 
Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått 
kandidat fra å stille til valg.  
 
Dato for valget 
Valget vil foregå i perioden torsdag 24. mai (kl 09.00) til onsdag 30. mai 2018 (kl 12.00) 
Valget av medlem fra gruppe B til fakultetsstyret vil bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg jfr. § 9 og § 
30 i Universitetets valgreglement. 
 
Manntall  
Tilsatte må selv sjekke at de står i manntallet: https://manntall.app.uib.no/ansatt/  
 
Lenke til valgreglement for Universitetet i Bergen: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-
rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen 
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Election notice and invitation to propose candidates 
members of the faculty board - group b 

 
There will be elected one member (and three alternates) to the Faculty Board at the Faculty of Medicine in group B 

(temporary employees in teaching and research positions). 
 

The deadline for proposals of members (group B*) is set to Friday 27 April 2018 
 
*) Temporary positions as “Research fellow”, “Postdoc” and “Researcher” are included in group B. 
Proposals must be received by the Electoral secretary, Gjert Bakkevold, (Armauer Hansen House 4th floor, room 
416), within 03:00PM Friday 27 April 2018. 
 
Group B is represented on the Faculty Board as follows: 

Group  Number Functional Period 
Group B Temporary employees in  

teaching and research positions 
1 + 3 alternates One year –  

from 01.08.2018 to 31.07.2019 
 

 
Written nominations (with handwritten signatures) must be signed by at least three voters in the respective group. No 
person can sign more than one proposal. 
The proposal must contain at least one and no more than four candidates.  
Proposal with more than one candidate should take account of gender balance. The proposed candidate must be 
eligible. 
You must have been employed since 1 March 2018 in order to be eligible and vote for group B.  In addition, you mus  
have at least a 50 % position at the Faculty of Medicine and Dentistry, and a position in the same category to be 
elected. 
An employee who is eligible is obliged to accept election and to act in the post as elected. Anyone who has had a 
post, may refuse re-election for an equally long period in which he/she has served continuously. If a candidate is 
proposed who can claim exemption from election, the proposal shall be enclosed with his/her written consent, see § 
10. 
The Election Board may, upon application, exempt a proposed candidate from standing for election if there are 
weighty work and welfare purposes. 
 
Date of election 
The election will take place from Thursday 24 May ( 09:00AM ) to Wednesday 30 May 2018 (12:00AM ) 
The election will be conducted electronically and as a preference-election ref. § 9 and § 30 of the university's rules o  
election. 
 
Electoral roll 
Employees must ensure that they are registered in the electoral roll: https://manntall.app.uib.no/ansatt/ 
 
Link to the election rules for the University of Bergen: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-
rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen 
 
 

 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 
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From UiB’s Brussels Office: 

Why register as an expert 
for the European 
Commission? 
 
Evaluating project proposals for Horizon 2020 will 
provide useful insight into EU's research policies and 
the evaluation process. UiB's Brussels Office can help 
you in creating a relevant expert profile. 
The evaluation of Horizon 2020 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 advantage of becoming an evaluator is that you 
will have the opportunity to read several project 
proposals. This will allow you to understand what 
makes a good proposal better than others, and why a 
bad proposal fails to meet the expectations. This insight 
is invaluable when writing proposals yourself. 
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. 
 
Read more 
 

 
When meeting face to face, the evaluators meet in the European 
Commission's Covent Garden buildings in Brussels. 
Photo: Eivor Kolberg 
Copyright: UiB 
 

 

STUDIE 
 

Læringsmiljøprisen: Nominer din kandidat 
 
Er du i et fagmiljø der du opplever at du blir svært god ivaretatt? Eller har du undervisere som du synes skaper et 
spesielt godt læringsmiljø? 
 

 
 
Alle studenter og studentorganisasjoner ved Universitetet i Bergen inviteres til å foreslå kandidater til 
Læringsmiljøprisen for 2018. 
Formålet med Universitetet i Bergens læringsmiljøpris er å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved 
universitetet som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom faglig, 
pedagogisk og sosial innsats eller gjennom tilrettelegging av det fysiske eller psykososiale læringsmiljøet. 
Læringsmiljøprisen er ikke primært en foreleserpris. Så om du mener en foreleser fortjener heder, er det bedre å 
nominere vedkommende til en foreleserpris. For Læringsmiljøprisen blir de sosiale dimensjonene ved 
læringsmiljøet sterkt vektlagt. Prisen skal helst gå til tiltak som har et bredt nedslagsfelt og som er allment 
overførbare til andre læringsmiljø 
 
Les mer om læringsmiljøprisen her. 
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Endring i fakultetets utfyllende reglement 
 
Programutvalg for odontologiske fag har behandlet en sak om rett til å klage på sensur når 
vurderingsformen er skriftlig prøve (Sak 4/18). Saken ble vedtatt i PuO sendt derfra til fakultetsstyret for 
behandling og endelig godkjenning i møte 4. april (sak ephorte 18/3388, vedlagt). Fakultetsstyret vedtok 
de foreslåtte endringene.  
  
Nå er reglementet oppdatert ifølge vedtaket. http://www.uib.no/med/66701/utfyllende-reglement-ved-
det-medisinske-fakultet Se §4.6 odontologi og tannpleie, siste avsnitt. 
 
Følgende punkter er avklart med jurist ved UiB, Per Gunnar Hillesøy. Avklaringene gjelder de prøvene 
gjelder som vurdering (eksamen) i et emne.  

• Studentene har klagerett på skriftlige prøver, i og med at disse utløser studiepoeng og er 
avgjørende for studieprogresjonen. 

• Klager må behandles av en ekstern sensor, selv om det er tilstrekkelig med intern sensor ved 
ordinær sensur. 

• Klagefristen må være tre uker.  
• Det er tilstrekkelig at sensurklager behandles først etter at alle tre forsøkene er gjennomført. 
• Hvis siste forsøk er gjort muntlig, vil det være de to skriftlige forsøkene som er gjenstand for 

klagebehandlingen. 
• De som skal opp i muntlig må være meldt opp til muntlig i studentsystemet vårt (FS) 

 
Vi ber om at de instituttene som benytter skriftlig prøve som vurderingsform følger rutiner i tråd med 
disse reglene og retningslinjene.  
 
 

FORSKNING 
 
 

FORSKER GRAND PRIX 2018 
 
Lyst å bli en fremragende formidler? Er du Ph.d student? Da kan vi hjelpe deg! 
Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskningsformidling og en glimrende sjanse å forbedre 
formidlingsevnene dine. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram med 
budskapet ditt til et stort publikum. 
Vi gir deg individuell coaching der du får vite mer om storytelling, presentasjonsteknikker, stemmebruk, 
kronikkskriving, mediehåndtering og kreativ tenkning. Du får også tilgang på et stort nettverk i andre fagmiljøer. Gå 
ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine.  
 
Søknadsfrist 30. april. 
 
Du finner mer informasjon og søknadsskjema her. 
l 

lnvitasjon til skisser for tverrfaglege marine 
stipendiatstillingar 
 
Universitetet i Bergen (UiB) skal lyse ut to stipendiatstillingar som eit ledd i UiB sin marine satsing. Vi ynskjer 
no innspel frå fagmiljøa til mogelege fagområda for stillin gane. Stillingane skal ikkje vere knytt til Mat.Nat.-
fakultetet, men Mat-Nat. kan inngå i tverrfakultært samarbeid. 
 
Les hele invitasjonen her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Disputas – Sunita Sharma torsdag 12. april 
 
Torsdag 12. april disputerte Sunita Sharma for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
“Adenoviral Mediated Gene Delivery in Mesenchymal Stem Cells for Bone Tissue Engineering” 
 
Hovedveileder: Professor Kamal Mustafa 
Medveileder: Professor James B. Lorens and PhD Ying Xue 
 
Komiteen: 

  1. opponent: Associate professor Susanna Miettinen, University of Tampere, Finland 
  2. opponent: Senior lecturer Fionnuala T. Lundy, Queen’s University Belfast, Northern Ireland, United Kingdom 

Komiteleder: Professor Annika Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen 
Custos: professor Anne Nordrehaug Åstrøm 

 

 
 

Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 
 
 

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. 
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Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 
Jannicke Nygaard, tannhelsesekretær, vikar 
Linn Marthe Krokås, tannhelsesekretær, vikar 
Saeedeh Helland, spesialtannlege, bistilling 
Lorenz Volker Knie, instruktørtannlege 
Anne-Linn Rosenvinge Kolderup, instruktørtannlege 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

Ferie 
 
I forbindelse med sommerferien stenges 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.  
 
Husk å avtale sommerferie med nærmeste leder og søk avvikling i HR-Portalen 
 

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2017 15.04.2017 

Holiday Deadline for request Fixed holiday 
Summer holiday (at least 3 weeks between (15.05-15.09) 01.04.2017 15.04.2017 

 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/  
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes, tlf. +47 55 
58 65 67, ann.garnes@uib.no. 
 
Information about holidays and how to register holidays can be found here: http://pagaweb.b.uib.no/english/5-
vacation/  
If you have any questions regarding Holidays and registering please contact Personnel Consultant Ann Lisbeth 
Garnes, tlf. +47 55 58 65 67, ann.garnes@uib.no. 
 
 

VELFERD 
 
 

Kvartfinale håndball 
 
Universitetet i Bergen har fått tilgang på 250 
gratisbilletter i forbindelse med FyllingenBergen 
Håndball sin kvartfinale i sluttspillet for herrer. 
 
Gå inn på følgende link for å hente ut din billett: 
https://fyllingenbergen.ticketco.events/no/nb/e/sluttspill_
kvartfinale_fyllingenbergenoeif_arendal 
 
I boksen hvor det står legg inn din promokode skriver 
du følgende kode: uib 
 
Førstemann til mølla!!! 
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Kveldstur med Statsraad Lehmkuhl 
 
NORSK 
 
Mandag 30. april er alle ansatte og studenter ved 
UiB hjertelig velkommen med på kveldstur med 
Statsraad Lehmkuhl! 
Utdanning i Bergen har leid hele skipet og kan 
tilby rabatterte billetter denne kvelden. 
 
Priser (prisene inkluderer ikke mat): 
UiB studenter 200,-    
UiB ansatte 320,-  
Andre 420,- 
 
Avgang Bradbenken 18:00 
Ankomst Bradbenken ca. 22:30 
Mer informasjon: 
https://www.utdanningibergen.no/no/arrangement/skja
ergardstur-med-statsraad-lehmkuhl-2018/  
eller Facebook: 
https://www.facebook.com/events/3324547267578374
/  
For spørsmål om turen: utdanningibergen@uib.no  

ENGLISH 
 
Experience the fjords and archipelago outside of 
Bergen on Monday the 30th of April with the pride 
of Bergen, the majestic Statsraad Lehmkuhl. Study 
Bergen has chartered the entire ship and is 
offering tickets at a reduced rate to students and 
employees at UiB. 
  
Ticket prices (Food is not included in the price) 
UiB student 200,-  
UiB employees 320,- 
Others 420,- 
 
Departure Bradbenken 18:00 
Arrival Bradbenken ca 22:30 
More information can be found: 
https://www.utdanningibergen.no/en/events/bergen-
student-sunset-cruise2/ or Facebook: 
https://www.facebook.com/events/3324547267578374
/  
For questions about the trip: utdanningibergen@uib.no  

 

 
 

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 Fakultetsstyret 
Mandag 16. april 
Onsdag 6. juni 

Onsdag 9. mai 
Onsdag 8. juni 
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Forskningsutvalget 
Torsdag 7. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 4. mai 

Klinikkutvalget 
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 
 
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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