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Juletrepynting 
 

En av de årlige dugnadene. 
 

 
Foto: Jørgen Barth 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 17 – 30. november 2018 

 

 
    

 
 
 
 
 

IKO-dagene 
 

IKO-dagene finner 
sted 11.-13. desember 

2018 
Mer informasjon og 

program finner du på 
rosa side under HMS 

 
 

Midtveisevaluering 
 

Fredag 7. desember 
Møterom N, 4.etg. 
Alle er velkommen. 

 
 

PhD-seminar 
 

Mandag 10. desember 
Møterom E, 3.etg. 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

Oppdater personsiden din!  
 
Personsiden din på UiB er noe det første som dukker opp om man «Googler» navnet ditt. Det er derfor en 
utmerket arena for å fortelle omverdenen og dine kolleger om hva du jobber med. Fakultetsledelsen oppfordrer 
alle ansatte til å gå inn på personsiden og oppdatere den med arbeidsområder/kompetanser og eventuelt en 
beskrivelse av aktuelle prosjekter/forskningspublikasjoner. Legg gjerne også inn et bilde av deg selv, om du har 
det! Det går også an å legge inn «Twitterfeed» om du ønsker det. 
 
For å oppdatere personsiden din logger du inn på www.uib.no/user med ditt brukernavn og passord. 
Trenger du hjelp, kan du eventuelt kontakte webredaktør lokalt. 
 
 

Teknikersamling ved Det medisinske fakultet 
torsdag 29. november 2018 

 

 
Siren Hammer Østvold og Ying Xue presenterte forskningslaboratoriene ved IKO og arbeidet der. 

Foto Jørgen Barth 
 

 
Fakultetets hovedverneombud June Indrevik 

Foto Jørgen Barth 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://k2info.w.uib.no/2018/11/16/oppdater-personsiden-din/
http://www.uib.no/user
https://www.uib.no/foransatte/50972/lokale-webkontakter-ved-uib#det-medisinske-fakultet
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STUDIE 
 

Semesterstart 
 
Undervisningen starter opp igjen mandag 7. januar 2019. 
 
 

FORSKNING 
 
 

Forskerlinjestudentene i odontologi 
 

 
Øverst til venstre Kordian Staniszewski – deretter de to nye Isabell Johnsen og Janne Angen Indergård 

Midtre rekke: Hanne Borge, June Bolme, Lisa Willassen og Åshild Johansen 
Foran: Martha R Jacobsen, Amanda Karoline Andresen og Ghajanaa Muklvannan 

Foto: Jørgen Barth 
 
 

Årsmarkering - Bergens forskningsstiftelse 
 
Velkommen til årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse 7. desember kl.13.00 i Universitetsaulaen. 
Tema er psykisk helse. Helseminister Bent Høie er svært opptatt av psykisk helse. Han vil bidra til å sette 
fokus på dette temaet, som også er en av stiftelsens store satsinger i 2018. 
Arrangementet er et samarbeid mellom Bergens forskningsstiftelse, Helse Bergen HF og Universitetet i Bergen. 
 
Les mer om årsmarkeringen til Bergen forskningsstiftelse. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/ka/122256/%C3%A5rsmarkering-bergens-forskningsstiftelse
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PhD SEMINAR 
MONDAY 10th OF DECEMBER 13:15 MEETING ROOM E (3rd floor) 
 
Welcome to the last PhD seminar of this semester! 
At this informal gathering we will discuss the latest news regarding doctoral education at the UiB and go through 
the event plan for the next semester. 
 

 
 
 

MIDWAY EVALUATION 
FRIDAY 7th  OF DECEMBER, MEETING ROOM N (4th floor) 
 
Department of Clinical Dentistry is organizing midway evaluation for following PhD candidates: 
09:00 Mohamad Nageeb Hassan 
“Printable Customized Composite Templates Designed and Characterized for Bone Regeneration” 
11:00 Elisabeth Grut Gil 
“Oral health, dental maturity and oral-health related quality of life in children with Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)” 
13:00 Johannes Maria Fischer 
“Juvenile idiopathic arthritis with temporomandibular disorder and its correlation to clinical pain and imaging 
markers” 
The candidates will present their work so far and the preliminary results of their research projects. 
All interested are welcome! 
 
 

PERSONAL 
 
 

Ledige stillinger ved UiB 
 
Her er link til ledig-stilling-siden til UiB: http med linker videre til utlyst stilling på www.jobbnorge.no. 
 
 

Parkering 
 
Husk at du trenger 2 oblater for å kunne parkere i U2. 
 
Hvis du ikke har gyldig oblat fra UiB, bestill nytt på skjema som du finner her: 
https://reg.app.uib.no/apex/f?p=720:1:::::: 
Du kan ikke benytte noen av UiB sine plasser uten denne oblaten. 
 
Du trenger også lokal oblat. Den får du ved å kontakte marit.stubdal@uib.no og oppgi bilnummeret. 
Denne oblaten gjelder kun for parkering i U2 her på huset. 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.jobbnorge.no/
https://reg.app.uib.no/apex/f?p=720:1
mailto:marit.stubdal@uib.no
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KLINIKKNYTT 
 

E-post til husøkonom 
 
Alle e-poster til husøkonomkontoret skal skje på husokonom@odont.uib.no 
Da blir de lest uansett hvem som er på jobb på husøkonomkontoret. 
 
 

HMS 
 

IKO-DAGENE 
 
Det blir kompetanseutvikling og faglig påfyll for alle ansatte ved instituttet under IKO-
dagene 11. – 13. desember 

 
Tirsdag 11. desember 
Kl. 08:30 – 08:45 - Hilsen fra instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm  
Kl. 08:45 – 09:15 - RAS-rapporten: status og veien videre ved Bodil Kristina Lund og Anne Nordrehaug Åstrøm 
Kl. 09:15 – 10:00 - "Hva gjør administrasjonen ved IKO?" 
Kl. 10:15 – 11:00 - "Vurderingsformer i den nye utdanningsplanen" ved Marit Øilo  
Kl. 11:00 – 11:30 - "Alrek helseklynge – hva kan IKO få ut av det?" ved Guri Rørtveit  
Kl. 11:30 – 12:30 – Lunsjpause 
Kl. 12:30 – 13:15 - Skikkethetsvurdering - hva er det og hvordan bruker vi det? " ved Arne Tjølsen, leder av  
                                       skikkethetskomiteen 
Kl. 13:15 – 15:30 - “Tannhelse uten grenser“ ved Wuba Kassahun 
 
Onsdag 12. desember 
Kl. 08:30 – 10:00 - AMK sentralen, Mottaksklinikk og Akuttmottaket ved Haukeland universitetssykehus 
Kl. 10:15 – 11:30 – «Tannleger i akuttmottak. En presentasjon av kjevekirurgisk avdeling» ved Sigbjørn Suk Løes 
Kl. 11:30 – 12:30 - Lunsjpause 
Kl. 12:30 – 15:30 – Førstehjelpskurs ved Røde Kors - påmelding , frist 1. desember 
 
Torsdag 13. desember - Forskningsdag 
Kl. 08:30 – 08:40 - Velkommen ved forskningsleder Asgeir Bårdsen 
Kl. 08:40 – 09:00 - Forsker Grand Prix 2018 ved Siri Flagstad Kvalheim 
Kl. 09:00 – 11:15 - "Snorking og søvnapnè – berører det både meg og deg?"  
Kl. 11:15 – 12:15 - Julelunsj i kantina (påmelding – frist 1.desember) 
Kl. 12:15 – 14:00 - Munnhelse i et folkehelseperspektiv: resultater fra RHINE og RHINES studiene 
 
 

KURS 
 

Hvordan skrive impact-delen i søknader? 
 
Sean McCarthy kommer til UiB og holder kurs med spesielt fokus på impact-delen i en søknad. «Impact» er et av 
de viktigste evalueringskriteriene i europeiske prosjektforslag. Mange forskere finner det utfordrende å forstå 
konseptet «impact» og å forklare den forventede effekten av prosjektet. Kurset er lagt opp for å klargjøre dette. 
Målet med kurset er å lære opp søkerne til å selge inn sine ideer i prosjektsammendraget (Abstract) og impact-
delen. Prosjektsammendraget brukes for å presentere prosjektideen til evaluatoren. Dette er et internt UiB-kurs. 
Alle UiB-ansatte er velkomne. Kursspråk er engelsk. 
Lunsj blir servert. Ingen konferanseavgift, og det blir trykket opp en kursbok til alle. 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:husokonom@odont.uib.no
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5783103
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5782609
https://k1nytt.w.uib.no/2018/11/23/hvordan-skrive-impact-delen-i-soknader/
http://www.hyperion.ie/seanmccarthy.htm
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Sean McCarthy i Hyperion Ltd. er en erfaren forsker, forskningsleder og evaluator. Han har trent forskere og 
administrativt personale fra europeiske universiteteter i mange år. 
Tidspunkt: 10.01.2019 kl. 09.00-13.00 
Påmelding 
 
 

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 / våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 12. desember Onsdag 5. desember 

Onsdag 23. januar 
Onsdag 3. april 
Onsdag 15. mai 
Onsdag 12. juni 
 

Forskningsutvalget 
 

Programutvalget 
Fredag 7. desember 

  
 

 
 
 
 

 

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 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/boa/121849/hvordan-skrive-impact-delen-i-s%C3%B8knader
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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
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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 

 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html
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