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Kjære kollega 
 
Strategi og handlingsplaner ved Det medisinske fakultet gir overordnete føringer for Instituttene og skisserer to 
hovedveier for å bedre inntektene på instituttnivå, nemlig via resultatbaserte tildelinger ved ferdig uteksaminerte 
studenter og eksternt finansierte prosjekter. Fakultetet vil øke omfanget av eksternt finansiert forskning (BOA 
aktivitet) med 400 millioner kroner innen 2022. I innspill til budsjettprosessen for 2019 beskriver instituttet hva som 
må til for å kunne øke egen ekstern finansiering av forskningsprosjekter med 50%. Dette vil for IKO innebære øket 
antallet gode kvalitetssikrede søknader til NFR og EU. Gledelig er det derfor at IKOs BOA-aktivitet allerede er øket 
fra 4 millioner i 2018 til et budsjett på 12 millioner i 2019. Vi har imidlertid et klart forbedringspotensial, fremst ved at 
flere forskere søker finansiering fra eksterne kilder som NFR og EU. Det finnes mange NFR-programmer som 
passer forskningsaktivitetene på IKO - og fakultetet stiller tilgjengelig forskningsrådgivere som kan gi støtte til hver 
enkelt forsker i søknadsprosessen. Informasjon om forskningsprogrammer kommer fortløpende fra fakultetet og 
legges på IKOs hjemmeside.  
 
Et annet viktig mål for forskningen vår er å øke rekruttering til PhD og Forskerlinjen i odontologi. Fra og med høsten 
2018 er dessverre dobbeltkompetansestipendene satt på vent. Produksjonen av PhD-kandidater på instituttet har 
hittil vært og er fremdeles god. Vi har totalt 33 kandidater i løpet. Forskerlinjen for odontologistudenter betegnes nå 
som en suksess. Foreløpig har én forskerlinjekandidat fortsatt med PhD-stipend, og ytterligere én forventes gjøre 
det samme fra høsten 2018. 
 
For å lykkes med forskningen må vi ha en felles forsknings- og innovasjonsstrategi med en handlingsplan som klart 
formulerer hvor vi vil, hvilke virkemidler vi vil ta i bruk og hva vi skal forske på. Inneværende semester startet som 
bekjent med et forskningsseminar i regi av Forskningsutvalget. Arbeidet med forskningsstrategien er i gang med god 
involvering av forskningsgruppelederne på instituttet. Strategien skal være ferdigstilt tidlig i høstsemesteret 2018. 
 
IKO gjør det godt når det gjelder produksjon av studiepoeng, men har forbedringspotensial også på 
undervisningssiden. Eksempelvis har vi en jobb å gjøre når det gjelder å motivere våre studenter til å reise ut i 
studietiden. Dette reflekteres i høstens utveksling – hvor bare én av våre studenter reiser ut, samtidig som vi skal ta 
imot 8 utenfra. Lav gjennomstrømning og stort frafall på Bachelorutdanningen i tannpleie har vært et problem over 
tid. Det jobbes med dette både fra fakultetets og instituttets side.  
 
Implementering av ny studieplan for integrert master i odontologi blir viktig for arbeidet med å øke kvaliteten i 
grunnutdanningen. Ferdigstillelse av ny studieplan er ventet høsten 2018.. For at iverksetting av ny studieplan skal 
bli en god prosess trenger vi å samarbeide – på tvers av fagseksjoner på IKO, med andre institutter ved det 
medisinske fakultet og med andre institusjoner. Rapporten fra arbeidsgruppen som har arbeidet med forslag til 
endret seksjonsstruktur ferdigstilles i løpet av juni. Denne rapporten beskriver forslag til sammenslåing av seksjoner 
på instituttet. Arbeidsprosessen så langt er godt forankret blant ansatte på instituttet. Prosessen videre med 
implementering av en modell for sammenslåing vil i likhet med iverksetting av ny studieplan kreve samarbeid og 
endringsvilje blant alle ansatte.  
 
Takk for godt samarbeid vårterminen 2018. 
 
Riktig god sommer! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
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KICK OFF 
 

 
Det er tid for å holde av dag til årets Kick off: 

14. september 2018. 
Oppmøte: Kantinen kl 16/1630 

 
Om du ikkje har vært med før, så bli med i år! Har du vært med, så inviter med ein kollega som ikkje har.  Om det 

er nokon som er redd for å havne på «landet» i år, så blir det eit anna år  
Dette er gøy! 

Info om pris og påmelding kjem etter kvart. 
 

 

Ny reisebyråavtale 
 
UiB vil fra 01.07.2018 få ny reisebyråleverandør. Statens innkjøpssenter har på vegne av statlige virksomheter 
utført en konkurranse på reisebyråtjenester. Reisebyrået G Travel er blitt tildelt kontrakt og blir derfor UiBs nye 
reisebyråleverandør. Nærmere informasjon om leverandørbyttet kommer i juni. 
Reiser bestilles som vanlig hos Berg-Hansen fram til leverandørbytte 01.07.2018. 
For spørsmål, send en henvendelse til Innkjøp i Issue tracker. 
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STUDIE 
 

Avslutningshøytidelighet for avgangsstudentene på 
bachelorprogram i tannpleie og 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. 
 
Vi gjør oppmerksom på at avgangsstudentene har anledning til å ta med seg sin familie på omvisning på Institutt 
for klinisk odontologi, inkludert klinikkene, fra kl. 11.00 denne dagen. 
 
Under seremonien kan det være fotograf fra fakultetet til stede, bilder som blir tatt kan bli brukt på fakultetets 
nettside og i sosiale medier av fakultet og UiB Alumni. Vi ber om at vi får beskjed dersom det er noen som ønsker 
at vi ikke skal dele bilder av dem i sosiale medier eller på nettsiden.  
 
 
 

Nye spesialister i periodonti 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kathrin Beyer og Terje Sæthre så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i periodonti 6. juni 2018. Spesialistene Beyer og Sæthre er her flankert av, fra venstre: ekstern 
sensor, førsteamanuensis Anders Verket, UiO; eksaminator, Dagmar F. Bunæs PhD, UiB; intern sensor, 
førsteamanuensis Athanasia Bletsa, UiB; og eksaminator, veileder og fagansvarlig for spesialistutdanning i 
periodonti, professor Knut N. Leknes, UiB.  
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Kvalifiseringsprogrammet – 6 nye tannleger 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer 6 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning 
utenfor EU/EØS-området kull 2017-2018 så mye med fullført og bestått program og avsluttende kasuseksamen. 
De nye tannlegene er, fra venstre: Nada Paunovic, Kim T. Nguyen, Zahira J. V. Oyola, Nazanin Mousavi, 
Mohamad H. Alhousain og Maryam Sabernezhad. 
 

 

FORSKNING 
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Disputas - Ahmad Rashad Saad Mohamed Elsebahy  
18. juni 2018 
 
Mandag 18. juni disputerte Ahmad Rashad Saad Mohamed Elsebahy for PhD-graden ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen “Wood-Based Nanocellulose Hydrogels for Tissue Engineering Applications”. 
 
Hovedveileder: Professor Kamal Mustafa 
Medveileder: Professor Kristin Syverud 
 
Komiteen: 
1. opponent: Professor Minna Kellomäki, Tampere University of Technology, Finland  
2. opponent: Professor Maria Pau Ginebra, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain  
Komiteleder: Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen 
 

 
Foto: Cecilie Fonnes Hjelmtveit 

Doktoranden sammen med komiteen 
 

 

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. 
 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/


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 

VELFERD 
 
 

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

 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 19. september 
Onsdag 12. desember 

Onsdag 5. september 
Onsdag 24. oktober 
Onsdag 12. november 
Onsdag 5. desember 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 27. september 
Torsdag 29. november 
 

Programutvalget 
Fredag 26. oktober 
Fredag 7. desember 

Klinikkutvalget 
Onsdag  
 
 

 

 

 
 
 

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 
 

mailto:POST@UIB.NO
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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
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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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