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IKO-dagene vår 2018:  
 

IKO-dagene 19.-21. juni 
 

Program står på HMS-sidene 
 

 
17.mai – våre studenter i prosesjonen 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

Brannalarmen gikk 29. mai 
 
Huset ble tømt fort og effektivt. Dette var ingen øvelse. Alarmen ble utløst pga en teknisk feil. 
 
 

    
 
 
 

Fakultetets dag 14. juni 
 
First half in English 
10.00 Welcome – Rector 
10.10 Student’s speach by Leader of the students 

Gard Skulstad Johansson, MEDSU 
10.25 Falch’s Junior Award 2018, lecture by the 

winner, will be announced in may  
10.45 Falch Lecturer 2018 - Philippe van de Perre 
 
11.30 Photo session of all the award winners.  
Pause med enkel servering for oss andre. 
 
Andre halvdel på norsk 
12.00 Utdeling av Det medisinske fakultets priser, 

vinnerne blir klar i mai: 
- Årets ph.d.-arbeid   
- Studiekvalitetsprisen  
- Årets forskningsgruppe   
- Prisen for internasjonalisering i studiene   
- Årets fremragende forskningsformidling 
- Undervisningsprisen  
- Årets publikasjon  

13.00 Avslutning – dekan Per Bakke 
 
Husk å sørge for at andre arrangement og møter ikke 
kolliderer med fakultetsdagen 14/6-2018, kl 10-13. 
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Vitenskap og politikk - en ny 
rolle for universitetene?  
  
 
UiB-rektor Dag Rune Olsen og UiO professor Dag O Hessen, forfatter av boken «Sannhet til salgs - et forsvar for 
den frie forskningen», møtes til debatt. 
Science advice og science diplomacy er mye omtalt i akademia for tiden, og vektlegges i økende grad av 
institusjonenes ledere. Er fremtiden for Universitetene, i tider med mindre tiltro til kunnskap, i ferd med å bli 
premissleverandører for politikken? Kan universitetene bli politikkens redning og politikken bli universitetenes 
redning? 
 
Sted: Litteraturhuset, Rom: Olav H. Hauge.  
Tid: Torsdag 7. juni kl. 19:00.  
Åpent arrangement/gratis adgang. Se også uib.no 
  

  
  
  
  
  
  
Foto: Eivind Senneset, Tor G. Stenersen 
 

 

STUDIE 
 
 

Ny spesialist i oral kirurgi og oral medisin 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Anette Kubon så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i oral 
kirurgi og oral medisin 25. mai 2018. Spesialist Kubon er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, 
førsteamanuensis Heming Olsen-Bergem, UiO, eksaminator og hovedveileder, professor Trond I. Berge, UiB og 
intern sensor, professor Kathrine Skarstein, UiB.  
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AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE 
BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE 
INTEGRERT MASTERPROGRAM I ODONTOLOGI 
 
FREDAG 22. JUNI 2018 
 
Fakultetet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannlegestudentene kull 13-18 og tannpleierstudentene 
kull 15-18 i Universitetet i Bergens storstue – Aulaen,  
fredag 22. juni, kl. 13.00. 
 
Avgangsstudentene med familie er invitert. Det er også anledning for de ansatte å overvære høytideligheten. 
Arrangementet varer ca. 1,5 time. 
 
 

FORSKNING 
 
 

FORSKER GRAND PRIX 2018 
 
De synger ikke. De kjører ikke racerbil. Likevel deltar de i grand prix. Forsker Grand Prix 2018, en konkurranse i 
kunnskapsformidling. 
 
OG I ÅR HAR VI EN DELTAKER FRA INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI – SIRI KVALHEIM – fantastisk.  
 
Hold av datoen 26.september om kvelden – da må vi være med å heie på instituttets egen kandidat. 
 
 
 

Postdoktorprogram ved Det medisinske fakultet 
 
Fakultetet innfører fra og med høsten 2018 et nytt opplæringsprogram for postdoktorer ved Det medisinske 
fakultet og Haukeland Universitetssykehus.  
 
Les hele teksten her. 
 
Søknadsfristen er 4. juni.  
 
Det vil bli utstedt deltakerbevis etter endt program. 
Se https://www.uib.no/med/101162/nytt-postdoktorprogram-ved-det-medisinske-fakultet 
 

MED Postdoc Training Program  
This autumn, the Faculty of Medicine will launch a new training program designed specifically for postdocs working 
at The Medical Faculty, UiB and Haukeland University Hospital.  
 
Read the whole text here. 
 
The deadline for applications is 4 June.  
Participant certificates will be issued after completion of the program. 
See: https://www.uib.no/en/med/117696/med-postdoc-training-program 
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Ønsker prosjektskisser til nye tverrfaglige PhD-stillinger 
 
Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale 
samfunnsutfordringer.  
Tema for satsningen er «migrasjon, helse og ulikhet». Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med 
henstilling om å levere tverrfaglige prosjektskisser på disse temaene innen 15. juni. 
— Vi ønsker prosjektforslag fra potensielle hovedveiledere for kandidatene og håper på mange spennende forslag 
til tverrfaglige vinklinger og tematikker med vid faglig bredde, sier professor Bente Moen, leder ved Senter for 
internasjonal helse, som har ansvar for satsingen. 
 
Les mer om prosjektskisser til tverrfaglige PhD-stillinger 
 
 

Application writing workshop for Marie Curie Fellowships 
 
Section for Research and Innovation at Helse Bergen organises a two-day application-writing workshop for 
potential applicants to Marie Curie Individual Fellowships program (MSCA IF). 
 
MSCA IF is a great opportunity to employ a foreign postdoctoral fellow in your research group for up to 2 years. 
More information is in the one-pager enclosed. If you are interested in becoming a supervisor, you can send the 
one-pager to your international collaborators in order to find a relevant candidate. 
 
The workshop’s aim is to train fellowship candidates to successfully apply for MSCA-IF with Helse Bergen as the 
host institution. During this visit, candidates will get advice on how to write a good application, get to know their 
potential host research group and start forming the project proposal together with their supervisor. The workshop 
is free for participants, and Helse Bergen will cover stay and travel expenses for the fellowship candidates. 
 
Date: 12-13 June 2018, 8:00-16:00 
Place: Finstue, Bikuben, Haukeland University Hospital 
Registration deadline: 1st of June 2018. To register, please follow this link.   
For any questions please contact Lilit Mailyan, lilit.mailyan@helse-bergen.no. 
 
Click here for workshop agenda 
 
 
 

PERSONAL 
 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske nytilsatt spesialtannlege Kawa Alzahawi velkommen til instituttet: 
Vi håper du vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

FERIE 
 
Vi minner igjen alle ansatte om å sende søknadsskjema om ferie i HR-portalen (https://uib.bluegarden.net/) 
– se informasjon om registrering her https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ og reglement her 
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69845. Ta kontakt med din leder eller 
personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes, tlf. +47 55 58 65 67, ann.garnes@uib.no ved eventuelle spørsmål 
om ferieavvikling og feriesøknad i HR-Portalen (paga). 
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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. 
 
 

HMS 
 
 

IKO-DAGENE    
 
Det blir kompetanseutvikling og faglig påfyll for alle ansatte ved instituttet under IKO-
dagene, 9. - 21. juni. 

 
 

 
Tirsdag 19.juni   
Kl. 08:30 – 09:00  Hilsen fra instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 

Kl. 09:00 – 10:00  Den nye studieplanen” – førsteamanuensis Marit Øilo 

Kl. 10:15 – 11:15  “Odontofobi”. ThereseThornton Sjursen, Senter for Odontofobi 

Kl. 11:30 – 12:30  Lunsjpause 

Kl. 12:30 – 14:15  "Vold som fenomen" - Geir Olsen, RVTS Vest 

Kl. 14:30 – 15:00  “IKO 2017 i bilder" - Jørgen Barth, Sissel Vågenes Urdal og Marit Stubdal 

   

Onsdag 20.juni   

Kl. 08:30 – 08:40  Hilsen fra klinikkleder Neshe Lie 

Kl. 08:45 – 11:30  Kasusdag: presentasjoner fra alle fagseksjonene 

Kl. 11:30 – 12:30  Lunsjpause 

Kl. 12:30 – 15:00  Kasusdag: presentasjoner fra alle fagseksjonene - fortsettelse 

   

Torsdag 21.juni   

Kl. 08:30 – 10:00  "Kultur og Ukultur” Tone Bergan, psykologspesialist ved UiB 

Kl. 10:15 – 12:15  "Folkehelse og biologisk revolusjon" Steinar Madsen, Legemiddelverket 

Kl. 12:30   Sommerlunsj i kantina -  påmelding – frist 4.juni 
 

 
 

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/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5041153
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd


Side 7 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 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken i Utne- 
høsten 2018  
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne 
for høst 2018, i perioden 19. august -14.oktober 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 18. juni, trekningen foretas 19. 
juni 2018. 
 

   
           Ottesheimen                 Tingviken 
 

New application period for 
the cottages at Ustaoset and 
Tingviken - autumn 2018  
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the autumn 
period from 19 August until 14 October 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 18 June; drawing will be done 
19 June 2018. 
 
 

   
        Butten                     Ottesheimen 

 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 6. juni Onsdag 8. juni 

 
Forskningsutvalget 
Torsdag 7. juni 

 
 

  
 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
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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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