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Kjære kollega 
 
Vel overstått sommerferie! 
Høstsemesteret 2018 er i gang. Velkommen til 62 nye 
odontologistudenter og 37 tannpleiestudenter. Disse tallene er 
foreløpig usikre. Vi regner med en reduksjon på begge 
studieprogrammer over tid. Velkommen også til 11 nye 
spesialistkandidater; 4 studenter på seksjon for endodonti, 3 på 
studenter seksjon for oral protetikk, 2 på seksjon for periodonti 
og 2 på seksjon for oral kirurgi. I tillegg har 8 studenter startet 
sine studier på kvalifiseringsprogrammet og skal i slutten av 
november flytte inn i nyoppussede lokaler i Årstadveien 21 (3 
etasje). I høst starter også en student på 

dobbeltkompetanseløpet og en i stipend etter forskerlinjen. I denne forbindelse minner jeg om 
søknadsfristen til spesialistutdannelsen, som er 10 september.  
Som en oppfølging av lederutviklingsprogrammet ved IKO vil det arrangeres lokale kurs på IKO for nye 
og gamle ledere. Ett hovedtema og en fortsettelse fra vårsemesteret blir oppfølging av sykemeldte. De 
lokale kursene vil annonseres fortløpende til alle seksjonene. HR- og HMS seksjonene ved UIB sentralt vil 
bidra i disse lokale kursene.  
Odontologisk universitetsklinikk og odontologisk institutt ble integrert i IKO i 2012. Nytt bygg ga nye 
muligheter for organisering av arbeidet i enheten. Utgangspunktet for integreringen var å legge til rette for 
bedre samhandling og tettere koblinger mellom den faglige linjen og undervisningen i klinikken samt å 
forenkle organisasjons og styringsstruktur. En evaluering av den integrerte organisasjonsstrukturen ble 
gjennomført i 2015 i henhold til følgende målsettinger for den integrerte organisasjonen; 1) etablere bedre 
faglig styring, 2) ansvarliggjøring, 3) konsentrere ressurser rundt undervisning, 4) omdisponering av 
ressurser til undervisningsstillinger, 5) Nye arbeidsmåter for å skape et bedre arbeidsmiljø og redusere 
fravær. Som en oppfølging av denne evaluering er det foreslått en forenkling av instituttstrukturen og 
reduksjon av antall seksjoner. RAS rapporten har gitt forslag til en slik reduksjon av seksjoner og det skal 
arbeides med å implementere eventuelle endringer. Instituttet vil også ha fokus på sluttføring og 
implementering av ny studieplan for integrert master i odontologi. 
 
Lykke til med semesterstart, 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.11 – 17. august 2018 

 

 
 

 
 

Fokus på forskning høsten 2018: 
 

Fredag 7. september 
Genetic Epidemiology of Oral Clefts 

Md professor Rolf Terje Lie, IGS 
 

Fredag 26. Oktober og  
Fredag 30. November 

annonseres senere 
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BYGGEARBEID PÅ TAKET 
 
Mange har kanskje lagt merke til stillaset ved inngang nord og brakken ved inngang sør. Det skal pågå arbeider 
på taket fra nå og ut oktober måned, og det er beslagene rundt husets ytterkanter som skal skiftes ut. Her er 
beskrivelsen fra prosjektledelsen:  
 
«Arbeidet som skal utføres i Årstadveien består av å etablere tilfredsstillende fall på gesimskanter, samt å erstatte 
eksisterende beslag med nye. Det er behov for å utføre dette arbeidet da eksisterende beslag er forankret på en 
måte som ikke er forenlig med stedlig værbelastningen. Utskifting av gesimsbeslag skjer ved en kombinasjon av 
tilkomst fra tak og ved lift.  
 
I tillegg skal det etableres taksikringsutstyr på samtlige takflater. Sikringstiltaket skal benyttes i forbindelse med 
gesimsarbeidene ved prosjektet, og for ettertiden ved normalt vedlikeholdsarbeid. Taksikringen forankres i 
underliggende betongkonstruksjoner. Innfestingsarbeidet kan medføre noe sporadisk støy. Øvrig utførelse 
forventes ikke å medføre særlig støybelastning for byggets brukere.  
 
Det er etablert en riggplass på byggets nordre fasade. Plassen er avgrenset med byggeplassgjerder og det er 
oppført et trappetårn for å sikre utførenes adkomst til byggets takflater. I tillegg er det etablert en rigg som 
inkluderer toalett, spise og skiftebrakke. Det forutsettes at prosjektet ikke skal berøre innvendige arealer. 
Utførelsestiden for prosjektet er fra uke 32 til 44 i 2018.» 
 
 

UiB har fått ny reisebyråleverandør 
 
På vegne av statlige virksomheter har DIFI inngått reisebyrårammeavtale for virksomheter i sektoren.  
Universitetet i Bergen har i den forbindelse blitt tildelt reisebyrået G Travel. 
 
G Travel har allerede opprettet en profil til deg med NAVN OG E-POSTADRESSE. Det er viktig at du selv 
registrerer et KREDITTKORT ved første pålogging, siden dette skal brukes som betalingsmiddel for reisene dine-. 
Du må legge inn ditt mobilnummer. 
 
Innlogging til G Travel Online på web, nettbrett og mobil Gå til følgende nettside: 
https://gtravelonline.softinventor.com  
Klikk på Feide-ikonet og logg deg på med samme bruker og passord som du bruker når du logger deg på UiB. 
 
Les mer her 
Read more here 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://gtravelonline.softinventor.com/
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EuroPerio 9 i 
Amsterdam  
20. – 23. juni 2018 
 
Ved verdens største periodonti-
kongress med over 10.000 
deltakere fra 111 nasjoner, 
presenterte Ingvild Ulvik og Anders 
Røsland sine postere.  
 

 
Anders Røsland ved siden av posteren. 

 

 
Ingvild Ulvik ved siden av posteren 

sammen med veilederne Dagmar F. 
Bunæs og Knut N. Leknes 

 
 

NYTT FRA ALREK HELSEKLYNGE 
 
Skanska er valgt som entreprenør for nybygget på Årstad 
Universitetet i Bergen har kontrakt med Skanska for byggingen av Alrek Helseklynge. Kontrakten er på 295 MNOK 
pluss mva. Prosjektet innebærer at det gamle odontologibygget skal rives, og byggingen av nytt bygg i 
Årstadveien 17. Rivningen av «Gamle odontologen» starter i august 2018. Planlagt ferdigstillelse er sommeren 
2020, slik at det nye bygget er klart til studiestart samme høst. 
 
Folkehelseinstituttet ny partner i Alrek 
Folkehelseinstituttet (FHI) sine avdelinger i Bergen har betydelig samarbeid med flere fagmiljø ved UiB, særlig 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og Det psykologiske fakultet, med flere delte stillinger og 
forskningssamarbeid på høyt internasjonalt nivå. Selv om FHI er geografisk adskilt fra IGS og Psyk.Fak i hver sin 
retning, ønsker både UiB og FHI at samarbeidet skal fortsette og forsterkes. Også de andre partnerne i Alrek 
helseklynge ønsker FHI inn i samarbeidet. FHI ønsker å lede faggruppen for registre, og er representert både i 
styringsgruppen og i arbeidsgruppen for helseklyngen.  
 
Ny faggruppe etablert 
Faggruppen for innovasjon og e-helse, en av fire faggrupper for Alrek helseklynge, har startet sitt arbeid. Gruppen 
ledes av prodekan for innovasjon Jens Kristian Fosse, Fakultet for ingeniør og naturvitenskap HVL. I gruppen er 
representanter fra alle partnere i klyngen, og i tillegg deltar NHH og BTO. Gruppen skal bl.a. stimulere til utvikling 
og samarbeid på feltet innovasjon og e-helse i et folkehelse- og helsetjenesteperspektiv.  
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no  
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/118170/faggruppe-innovasjon-og-e-helse
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STUDIE 
 
 

Nye spesialister i endodonti 
 

 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer 4 kandidater ved spesialistutdanning i endodonti så mye med 
fullført og bestått spesialistutdanning 28. juni 2018. De nye spesialistene er, fra venstre: Mahkameh 

Nicole Aria, Dan Grigorescu, Bahar Dehghan Manshadi og Afif Tabbara. Eksamenskommisjonen besto 
av ekstern sensor, førsteamanuensis Pia Titterud Sunde (UiO), intern sensor, professor Marit Slåttelid 

Skeie og eksaminator, professor Inge Fristad. 
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FORSKNING 
 

Pris til ph.d – kandidat Samih Ahmed ved IKO 
 
Ph.d-kandidat Samih Ahmed ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen vant Nordisk Odontologisk 
Forening (NOF) sin Hatton Award konkurranse for beste posterpresentasjon for unge forskere ved den 96th IADR 
General session and exibition of the IADR/IADR Pan European Regional Congress i London – 25.-28. juli 2018. 
 
Tittelen på arbeidet var «Adispose-Dervid Stem Cells for Bone Tissue Engineering». 
 
Samih Ahmed skal nå representere NOF i den store internasjonale Hatton Award konkurransen i Vancouver i 
Canada i juni neste år.  
 

 
 

Vær oppmerksom på «Røvertidsskrifter» 
 
«Røvertidsskrifter» (eng. predatory journals) er i ferd med å true vitenskapens legitimitet! De hermer etter seriøse 
tidsskrifter og er tett forbundet med fremveksten av Open Access (OA). 
De lyver om status og kvalitetssikring, lover rask publisering, og er tilsynelatende klare til å publisere stort sett hva 
som helst. 
Dette må dere som forskere og spesielt ph.d.-kandidater være på vakt for.  Våre ph.d.-grader skal ikke inneholde 
artikler publisert i slike tidsskrift. Man bør derfor velge å publisere i aksepterte og kjente tidsskrift.  For Norge så 
finnes disse tidsskrifter her:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside  
 
Les mer her. 
 

E-kurset for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet 
 
Vi minner om at e-kurset for alle veiledere ved Det medisinske fakultetet (MOFPHDSUPER) nå er obligatorisk for 
alle interne veiledere.  
Alle som ønsker å være veileder og har kandidater som man søker stipend for eller som skal tas opp på 
doktorgradsprogrammet ved fakultetet MÅ ha gjennomført kurset før det søkes. Minner om at det er kandidater 
som har oppstart til høsten og veiledere må ha gjennomført kurset innen det søkes opptak til ph.d-programmet for 
kandidatene. 
Kurset finner dere her: https://mitt.uib.no/courses/1061  
 
Dersom dere ikke er lagt inn på kurset må dere legge dere selv inn på kurset - dette gjøres under 
«Personer/People». 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
https://mitt.uib.no/courses/1061


Side 6 av 9 
 

 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 

Fokus på forskning høsten 2018 
 
Fokus på forskning vil bli arrangert fredag 7.september, fredag 26.oktober og fredag 30.november 2018.06.06 
Alle dager på møterom N i 4.etasje mellom klokken 11.30-12.30 
 
Fredag 7.september med professor Rolf Terje Lie, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
“Genetic Epidemiology of Oral Clefts” 
 
Fredag 26.oktober og fredag 30. november 
Vil bli annonsert senere  
 
God sommer og velkommen til første seminar 7.september 
 

 
 
 

Reminder of the approaching registration deadline (Aug. 
20th) for the upcoming course CCBIO905 – Methods in 
Cancer Biomarker Research, August 27-29. 
 
This course has focus on the full panel of advanced and standard methods with relevance for cancer biomarkers. 
It is a methodological course that also includes components of ethics and economy. The thematic parts include 
methods ranging from basic techniques on nucleotides and proteins to more advanced approaches, as well as 
bioinformatics and biobanking supplemented by presentations on ethics and economics of cancer biomarkers. 
 
The course will focus on methods to study tissue samples, blood samples, urine samples, and other biologic 
materials, like immunohistochemistry, in situ hybridization, PCR-techniques and sequencing, Western blot and 
ELISA, microarray methods, proteomics, circulating tumour cells and DNA, flow cytometry, bioinformatics and 
biobanks. Changes in nucleic acids and proteins in different settings will be covered. 
 
Open for all:  
The course is open for all interested researchers, postdocs, students and staff. Feel free to pass this invitation on 
to others you think might find it interesting. There is no course fee. Only in case of fully booked will CCBIO-
affiliated students have priority. 
 
Responsible for the course: Lars A. Akslen and Jim Lorens have the academic responsibility and Ingeborg 
Winge is the course coordinator. 
 
Registration: You can register on this registration form.  
 
Place: Birkhaugsalen, room D301 and room D302 at Haukeland University Hospital, main building. 
 
Read more: Find more information here. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4978977
https://www.uib.no/en/ccbio/117386/ccbio905-%E2%80%93-methods-cancer-biomarker-research
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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. 
 
 

VELFERD 
  

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset 
seinhøsten 2018 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset for seinhøst 2018, i 
perioden 14. oktober -31. desember 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 14. september,  trekningen foretas  
17. september 2018. 

New application period for 
the cottages at Ustaoset late 
autumn 2018  
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for the late autumn period from 14 
October until 31 December 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 14 September; drawing will 
be done 17 September 2018. 

 
   

Butten U-heimen Ottesheimen 
 

  

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
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https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2018 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 19. september 
Onsdag 12. desember 

Onsdag 5. september 
Mandag 22. oktober 
Mandag 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 
 
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 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/odontologi
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
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://bs.uib.no/?
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://it.uib.no/Forside
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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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