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Julebord 2019 

 
 
 

Komiteen er i gang med planlegging av årets julebord på 
Odontologen, og det er nå tid for å begynne å melde seg på. 
Sett av fredag 29/11-2019 kl 19 00. 
 
Program, moro, mat og dans blir det i år også. Og som alltid blir 
det servert god julemiddag fra Hjem til Mor. 
 
Påmelding kan skje enten ved kontant betaling til Lillian (endo) 
og Sissel (3. etasje), eller med vipps på tlf 41205506 til Kristoffer 
Øvstetun. 
 
Pris er kr 400 ,- = påmelding☺ 
 
Velkommen til alle. 
Vennlig hilsen  Komiteen 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 16 – 01. november 2019 

 

 
    

 
 

Vitenskapelig lunsj 
Mandag 25. november. 

Se mer under FORSKNING 
 
 

IKO-dagene 
IKO-dagene blir 10.-12.desember. 

Hold av dagene. 
Program kommer senere. 
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 STUDIE 

FORSKNING 

KLINIKKNYTT 
 

OPUS-NYTT 

PERSONAL 

DRIFT 
 

HMS 

KURS 

VELFERD 
 

 
 

Ny utgave av bokverk i 
endodonti 
 
Sivakami Rethnam Haug er førsteforfatter for et kapittel 
i det prestisjetunge to-binds bokverket i endodonti  – 
"Ingle's Endodontics" – som nettopp er utgitt i 7. utgave. 
Kapittelet heter "Structure and Function of the Pulp-
Dentin Complex". Medforfatterne er Syngcuk Kim og 
Karin J. Heyeraas. 
 
 
 
 

    
    Sivakami Rethnam Haug 
     Foto: Jørgen Barth 

Pris til  
Siri Flagestad Kvalheim 
 
På Den norske tannlegeforenings landsmøte 
mottok Siri Flagestad Kvalheim prisen for 
innsats i undervisning og forskning 
 
Les mer på nettsider fra landsmøtet. 
 
Foto: Gunhild V. Strand 
 
 

 
 

 
 

 
F 

Sidegjøremål 
 
Minner om frist for å registrere og oppdatere sidegjøremål. For nærmere beskrivelse se e-post av 19.3.2019 og 
regelsamlingen: https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.4-Etikk-
og-personvern-i-forskning/Reglement-og-retningslinjer-fastsatt-av-universitetsstyret/Prinsipper-for-sidegjoeremaal-
for-ansatte-ved-Universitetet-i-Bergen  
 
Dette må gjøres så snart som mulig siden fristen var 30.8.19 og publiseringen skjer nå i oktober / november 
 
 
 

Det kan verta nyval på rektor ved UiB 
 
Dag Rune Olsen har søkt stillinga som rektor ved NTNU. Det betyr at det kan verta rektorval ved Universitetet i 
Bergen allereie på nyåret. 
Universitetet i Bergen sitt reglement seier at det skal vera nytt val dersom rektor går av. Det betyr at det kan verta 
nytt val allereie neste år, eitt år før tida, dersom Dag Rune Olsen går av. Olsen har som kjent søkt stillinga som 
rektor ved NTNU. Han står på søkjarlista saman med åtte andre, etter at Aalborg-rektor Per Michael Johansen 
trekte seg.  
Les meir om saka i Khrono. 
Og i På høyden. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.tannlegeforeningen.no/Kurs-og-utdanning/Landsmotet/Priser-og-hederstegn-p-rets-landsmte.aspx
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.4-Etikk-og-personvern-i-forskning/Reglement-og-retningslinjer-fastsatt-av-universitetsstyret/Prinsipper-for-sidegjoeremaal-for-ansatte-ved-Universitetet-i-Bergen
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.4-Etikk-og-personvern-i-forskning/Reglement-og-retningslinjer-fastsatt-av-universitetsstyret/Prinsipper-for-sidegjoeremaal-for-ansatte-ved-Universitetet-i-Bergen
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.4-Etikk-og-personvern-i-forskning/Reglement-og-retningslinjer-fastsatt-av-universitetsstyret/Prinsipper-for-sidegjoeremaal-for-ansatte-ved-Universitetet-i-Bergen
https://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-styringsorganene/1.3.6-Valgreglement/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen#Uttreden%20i%20valgperioden
https://khrono.no/anne-borg-dag-rune-olsen-ntnu/sokerlisten-klar-disse-vil-bli-ntnu-rektor/413200
https://khrono.no/anne-borg-dag-rune-olsen-ntnu/sokerlisten-klar-disse-vil-bli-ntnu-rektor/413200
https://khrono.no/ntnu-rektor-sokerliste/aalborg-rektor-trekker-sin-ntnu-soknad/414794
https://khrono.no/dag-rune-olsen-margareth-hagen-ntnu/kan-verta-nyval-ved-universitetet-i-bergen/416046?utm_campaign=Newsletter&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email
https://pahoyden.no/dag-rune-olsen-monica-rolfsen-ntnu/dag-rune-olsen-soker-rektorjobben-ved-ntnu/411701
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PERMANENT OMLEGGING AV STOPPESTED FOR 
CAMPUSBUSSEN VED PASIENTHOTELLET.  

 
Som tidligere meddelt ble vegen nord for Sentralblokken stengt for innkjøring av biler i uke 43.  Dette skjedde pga 
at store stålelement til BUS 2 ble heist inn på byggeplassen. I perioden mandag 21. til fredag 25. oktober, ble 
derfor Campusbuss stoppestedet under sentralblokken, flyttet til krysset ved pasienthotellet. 
 
Flyttingen var også en «prøve» på om det nye stoppestedet fungerte for brukerne. Fra nyttår vil det bli stengt igjen 
ved samme område.  
 
Etter vurderinger fra prøveperioden, har vi bestemt at denne flyttingen av stoppested til pasienthotellet, innføres 
permanent, fra mandag 28. oktober 2019, til byggearbeidene er ferdig ved BUS 2. Dette innføres fordi arbeidene 
ved BUS 2 umuliggjør en fornuftig og sikker inn og utkjøring fra Sentralblokken. 
 
Vi gjør videre oppmerksom på at forsinkelser på campusbussens rutetider kan forekomme, da kraner og vogntog 
som skal losse, til stadighet sperre veien utfra området. 
 
Sjåføren vil hele tiden etterstrebe punktlighet, selv om forsinkelser oppstår. Vi ber om forståelse for situasjonen og 
valgt løsning 
 
Dette til informasjon. 
 
Sverre Pettersen 
Leder Transport og parkseksjonen 
 
 

Klimanøytralt UiB 
 
Rapportene fra våre klimaforskere er helt klare: De samlede CO2-utslippene må ned – raskt!  
Universitetet i Bergen skal bli klimanøytralt innen år 2030. Skal det målet nås betyr det store kutt i CO2-utslipp 
tilknyttet reiser, innkjøp, bygg og arealbruk. 
 
 
Fredag 1. november inviterer universitetsledelsen ansatte og studenter til klimadebatt i Teglverket der vi tar 
diskusjonen – hvordan skal vi nå målene våre? 
Klimanøytralt UiB: Ta del i klimadebatten 
 
Til klimadebatten ønsker vi å gjennomføre en spørreundersøkelse der vi ser på nordmenns, og UiB-ansattes, 
holdninger til klima, hvor villige folk er til å endre vaner og hvilke tiltak man har gjort for klimaet. Vi ønsker også 
innspill til hvilke tiltak du mener Universitetet i Bergen må gjennomføre for å nå ambisjonene om et klimanøytralt 
UiB innen 2030.  
 
Lenke til undersøkelsen: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7328844 
 
 

STUDIE 
 

Utvekslingsdagen på MED-fak onsdag 13. november 
 
Onsdag 13 november er det Internasjonal dag på fakultetet.  
Det blir derfor ingen undervisning etter kl 1100. 
 
Les mer om utvekslingsdagen på MED-fak . 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/aktuelt/130595/klimanøytralt-uib-ta-del-i-klimadebatten
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7328844
https://www.uib.no/med/131003/utvekslingsdagen-ved-det-medisinske-fakultet
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Ny spesialist i pedodonti 
 

 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Faiza Djebrouni Sælen så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i 
pedodonti 23. oktober 2019. Spesialisten Sælen er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, dr. odont. Hilde 
Nordgarden, TAKO-senteret, eksaminator og hovedveileder, professor Marit Slåttelid Skeie, UiB og intern sensor, 
professor Trond Inge Berge, UiB. 
Foto: Mona Lysfjord 
 
 

FORSKNING 
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Disputas – Trine Lise Lundekvam Berge fredag 18. oktober 
 

Fredag 18. oktober disputerte Trine Lise Lundekvam Berge for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
“«Treatment with Dental Polymer-based Restorative Materials. Exposure to Bisphenol A Effects on Pregnancy 

Outcomes.” 
 
Hovedveileder: professor Lars Björkman. Medveileder: forsker II Gunvor Bentung Lygre..  
 
Komiteen: 
1. opponent:   Ph.D Trine Husøy, Folkehelseinstituttet  
2. opponent:                  professor Gunilla Sandborgh Englund, Karolinska insitutet, Sverige 
3. medlem av komiteen: professor Inge Fristad, Universitetet i Bergen 
 
Custos: professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 

 
 

Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Mona Lysfjord 

 
 
 

EAO-møte i Lisboa,  
26. - 28. september 
 
 
Peter Fahlstedt, ph.d.-kandidat ved IKO, presenterte sin 
poster ved det årlige møtet i «European Association for 
Osseointegration» (EAO) i Lisboa.  
 
 
 
Foto: Dagmar Fosså Bunæs 
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Marit Øilo ny prodekan for 
forskerutdanningen 
 
Marit Øilo blir fakultetets nye prodekan for forskerutdanning i forbindelse med at 
Roland Jonsson trer av. 
Vi tok derfor en liten prat med Marit: 
 
Hva tenker du om å påta deg vervet som prodekan for forskerutdanning ved Det 
medisinske fakultet? 
 
Jeg tenker at dette er en spennende og viktig oppgave for fakultetet. Jeg har jobbet 
med forskerlinjen i mange år og synes det er veldig inspirerende. Jeg vet det er store 
forskjeller mellom instituttene i hvordan de driver forskerutdanning, så det blir mye å 
sette seg inn i. Jeg gleder meg til nye oppgaver etter å ha jobbet så lenge med å lede 
arbeidet med ny studieplan for grunnutdanningen i odontologi.  
 

 

 
Marit Øilo 

Foto: Jørgen Barth 

Hva tror du blir mest utfordrende og mest spennende? 
 
Det er for tiden stort fokus på prosjekter som skaffer ekstern finansiering. Disse miljøene må selvfølgelig få 
stipendiater for å opprettholde det høye nivået. Det er imidlertid flere gode forskningsgrupper som ikke når opp i 
NFR og EU av ulike grunner. Disse må også få en sjanse til å drive god forskning og videreutvikling. Det blir en 
utfordring å sørge for at breddeforskning og oppstartsprosjekter blir ivaretatt i den tøffe konkurransen.  
 
Har du noen visjoner for forskerutdanningen ved vårt fakultet? 
 
Jeg ønsker å fortsette det gode arbeidet som allerede er i gang for å øke kvaliteten på forskerutdanningen ved 
fakultetet uten at dette skal gå utover kvantitet eller gjennomføring.   
Det er viktig å sørge for at vi utdanner attraktive forskere som kan utøve selvstendig forskning på internasjonalt 
høyt nivå etter disputas.  
 
 

UiBs søknadsdatabase for Fond og legater åpner torsdag, 
17. oktober 2019  
 
Mer informasjon finnes på UiBs nettside for Fond og legater: 
https://w3.uib.no/nb/foransatte/123573/fond-og-legater 
Søknader leveres på: https://fond.app.uib.no/ 
Søknadsfrist: 1. desember 2019.  
Vitenskapelige ansatte og postdoktorer kan søke:  

• Støtte til vitenskapelige reiser og forskningstermin: https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-
reiser-og-forskningstermin  

• Bergen Universitetsfond: https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond  

• Olsens legat: https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat  
Studenter og stipendiater kan søke:  

• Olsens legat:  

• http://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat  

• Meltzers prosjektstipend: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/om-meltzerfondet/veiledning-
prosjektstipend/  

• UiBs studentlegat: http://www.uib.no/utdanning/49306/universitetet-i-bergen-sine-studentlegat  
Fakultetsspesifikke fond og legater v/ MED:  

• Nyquists legat (NY!)  

• Det alminnelige medisinske forskningsfond  

• Legat for forskning av kreftsykdommer  

• Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken  
Viser til MEDs nettsider for nærmere beskrivelse av disse:  
https://www.uib.no/med/66120/fond-og-legater 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://www.uib.no/foransatte/100539/vitenskapelige-reiser-og-forskningstermin
https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond
https://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
http://www.uib.no/foransatte/100538/olsens-legat
https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/om-meltzerfondet/veiledning-prosjektstipend/
https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/om-meltzerfondet/veiledning-prosjektstipend/
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Dagsseminar 
Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere 

 
Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning 

 
Onsdag 27. november 2019 

 
Kl. 08.30 - 15.45 

Grand Hotell Terminus 
 

Bindende påmelding gjennom følgende lenke: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6824094  
 
Begrenset antall plasser. Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes 
umiddelbart slik at det kan gis tilbud til personer på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen fristen eller 
som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke.  
 

Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og 
eksterne veiledere er også velkomne.  

 
Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for 

kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk.  
Årets seminar vil ta for seg følgende temaer: Et gjennomførbart ph.d.-prosjekt, Psykisk helse blant ph.d.-

kandidater, Midtveisevaluering, Forskningsetikk og Pedagogikk i forskningsveiledning  
 

Se program for seminaret 
 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Influensavaksine 
 
Årets vaksine har kommet, og IKO vil dekke influensavaksine for alle ansatte som har økter i klinikken, dvs. de 
som har pasientkontakt. 
 
Hver og en som ønsker det, ordner vaksinering selv, og får kostnaden refundert – bruk refusjonsskjema i PAGA. 
Ved spørsmål om bruk av refusjonsskjemaet, ta kontakt med Randi Hansen, Ann Lisbeth Garnes eller Signe 
Solberg (alle i 3. etasje). 
 
Studentene får det samme tilbudet. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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PERSONAL 
 

Ferieregistrering 
 
Personalseksjonen minner om at frist for registrering av restferie var 01.10.19. Personalseksjonen kan bistå 
instituttene med masseregistrering av ferie frem til og med 15.11.19. Etter denne dato må instituttene selv stå for 
masseregistrering. Vi minner om at lister over ønsket masseregistrering må leveres personalkonsulent i god tid før 
15.11.19. Vi minner om at søknader om overføring av ferie må behandles av instituttet i god tid før 31.12.19, og at 
ferieregnskapet skal være i null ved nyttår. 
 
 

 

HMS 
 
 

Verneombudene 
 

Verneombud Varaverneombud Område 

Linda Ljones   Corina Fine-Moritz  U1 og 1  

Mariann Ørjansen Paulsen  Mona Johannessen  2 og kvalifisering  

Gro Stenerud  Alida Hodzic  3  

Randi Sundfjord  Odd Johan Lundberg  4  
 
Hovedverneombud ved Det medisinske fakultet: Lise Skålvik Amble 
Varaverneombud ved Det medisinske fakultet: Anne Hammer Knudsen 
 

Universitets hovedverneombud: June-Vibecke Knudtsen Indrevik  
Universitets varaverneombud: Michael P. Riisøen  
 
 
 

VELFERD 
 

Å BERGEN BERGEN 
 

En musikalsk hyllest til byen og alle de som befinner seg mellom de syv fjell. 
 

                 
 

Musikalsk festforestilling! 
Å Bergen Bergen er Teatersjef Agnete Haaland sin siste forestilling på Den Nationale Scene. 

mailto:POST@UIB.NO
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Etter åtte år som teatersjef avslutter hun med en storslått teaterkonsert. 
 

Kom og opplev nye hits og gamle slagere, hvor frodige karakterer 
og gjenkjennelige episoder bindes sammen på finurlig vis og gir oss skråblikk på byen vi bor i. 

Møt buekorpsgutten, brannsupporteren, hip hop-dronningen mfl. 
i  en helt ny teaterkonsert, med og for bergensere i alle fasonger. 

 
UIB-pris kun 290,- (ord 480,-) 

Fredag 15.november kl 20.00. Store Scene 
 

Klikk her for å bestille billetter til 15.november 
eller ring oss 55 60 70 80 innen 1.november. 

 
 

Klikk her for å lese mer om Å Bergen Bergen og de medvirkende 
 

Velkommen på teateret! 
 

www.dns.no | 55 60 70 80 
 

 
 
 
 
 
 

Svartnissen 
Ole Bull Scene  

UiB tilbud 
 

Svartnissen er på veg til Bergen og truer med å 
avlyse hele julen. Det blir ingen gaver og alle barn 
må spise fiskepudding med bein på julaften. Kan de 
tre nissene Mr. Caboom, Naien Nissemann og Håkki 
Rocketroll klare å redde den?? 
 
Bli med når byens beste komikere, Tormod 
Løvold, Eirik Del Barco Soleglad og Kristian 
Jåtten med sine morsomme og musikalske ablegøyer 
skaper Bergens nye juletradisjon! 
  
Svartnissen er en leken og fartsfylt forestilling for hele 
familien! 
  
Anbefalt aldersgrense: 4 år 
På grunn av lydnivå er det ikke tillatt å ta med seg barn 
under 3 år på forestilling 
 
UIB har tilbud om billetter følgende dager : 
23.november kl 13:00 
24.novmeber kl 13:00 
Pris per billett er kr 200,- 
( Ordinær pris er kr 280 ) 
 
UIB ansatt kort må fremvises ved billettkjøp 
 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. november Onsdag 13. november 

Onsdag 11. desember 
 

Programutvalget 
Fredag 6. desember 
 

 

  
 

 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinske fakultet på Facebook 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
Pubmed 
 
På Høyden nettavis 
 
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 UiB sine profilmaler 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 
 

 
 

 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 

 
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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