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Kjære kollega 

 
Vi nærmer oss jule- og nyttårsfeiring i 2019. For meg går en 8 års periode 
som instituttleder mot slutten. Dette har vært en tid preget av å iverksette 
ny organisasjon der institutt og klinikk skal utgjør en enhet, og av 
samarbeid med eksterne aktører når det gjelder spesialistutdannelsene i 
odontologi. Det har også vært en periode preget av både oppgang og 
nedgang i økonomien. Når vi skriver 2020 er instituttet i en situasjon der 

en må spare for å skape balanse i budsjettet. Dette er utfordrende – men jeg har stor tro på at dette er 
gjennomførbart og at instituttet igjen skal komme i budsjettbalanse. Vi er blitt flinkere til å søke eksterne 
forskningsmidler og derved utøke vårt økonomiske handlingsrom. Mulighetene organiseringen av ny studieplan for 
integrert master i odontologi skaper har også økonomiske konsekvenser for instituttet.  
 
Jeg vil takke alle kollegaer for et godt samarbeid gjennom mine to perioder som instituttleder. Den støtten jeg har 
mottatt har gjort det mulig for meg å gjennomføre instituttlederhverdagen. Jeg takker også for kaffen som alltid står 
klar på Monas kontor når jeg starter arbeidsdagen kl 8.00. 
 
God Jul til alle, 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 

 

 
 
 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 18 – 10. desember 2019 - Julenummer 

 

    
    

 
IKO-dagene 

 
10-12 desember 

Se programmet under HMS 
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Parkering 2020 
 
Alle parkeringstillatelser er forlenget til 30/6 2020. Da kommer ny informasjon om endring av 
parkeringsbetingelser etc. 
 
Les mer om parkering 2020 her. 
 
 
 

Ny kunst møter besøkende i Overlege Danielsens hus 
Av Ingrid Hagerup 
 
– Ønsket er å gjøre inngangspartiet til huset vennligere og mindre institusjonelt, sier kunstneren Kiyoshi 
Yamamoto. Bygget rommer blant annet en klinikk for pasienter med tannlegeskrekk.  
 
Fredag ble en ny utsmykning avduket ved Overlege Danielsens hus. Kunsnteren bak utsmykningen, Kiyoshi 
Yamamoto, står blant annet også bak UiBs nye sjal og slips. Han har latt seg inspirere av fargene til de ulike 
fakultetene i tapetet som nå møter beøkende i Overlege Danielsens hus. 
 
 
 

 
 

Komiteen ansvarlig for utsmykningen, med kunstneren. Fra venstre: Sigbjørn Løland Torpe (student ved Det 
humanistiske fakultet), Signe Solberg, Petra Rahm ved Hordaland kunstsenter, Siri Meyer, Kiyoshi Yamamoto, 
Hilde Andersen 
Foto/ill.:  
Ingrid Hagerup 
 
Les hele artikkelen her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-på-universitetet-informasjon-om-parkeringskontroll
https://www.uib.no/foransatte/119845/nytt-design-p%C3%A5-uibs-slips-og-sjal
https://www.uib.no/med/132178/ny-kunst-m%C3%B8ter-bes%C3%B8kende-i-overlege-danielsens-hus
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Niyas Al-Sharabi received a grant 
 
Niyaz Al-Sharabi, a postdoc in the Tissue Engineering Research Group at 
IKO received the ITI Research Grant for 2019. The research project is titled 
"Modification of exosomes derived from Mesenchymal Stem Cell (MSC) for 
promoting bone tissue regeneration in vitro”.  
 
CONGRATULATIONS Niyaz!  
 

 
 
 
 

 

 
Foto: Jørgen Barth 

NYTT FRA ALREK HELSEKLYNGE   
 
Utlyst stilling: Klyngefasilitator 
Alrek søker klyngefasilitator (seniorrådgiver) i 100 % fast stilling. Les mer her: Klyngefasilitator (Seniorrådgjevar) 
ved Alrek helseklynge (JobbNorge) Søknadsfrist: 8. desember 
Samarbeidsmidler 2020 
Utlysningen av samarbeidsmidler for 2020 har generert forslag til mange samarbeidsprosjekter blant partnerne i 
klyngen, hele 15 søknader skal vurderes i denne runden.  En vurderingsgruppe legger frem et forslag om 
prioritering og tildeling i møte for Arbeidsgruppen i Alrek helseklynge 12. desember. Tildelingen annonseres straks 
etter møtet. 
Dagsseminar: Eldre i Alrek 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune arrangerer onsdag 
6. desember dagsseminaret «Eldre i Alrek». Ønsket er å samle partnere som jobber med eldre eller 
eldrespørsmål og diskutere utfordringer knyttet til eldrehelse.  
Seminaret er på Scandic Ørnen, kl. 09.00 – 15.00. Påmelding innen mandag 2. desember, eller til seminaret er 
fulltegnet, på https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7478361 
Studentpanelet arrangerer tverrfaglig kveld 
Studentpanelet for Alrek helseklynge arrangerer en tverrfaglig studiekveld med fokus på aktuell forskning. Les 
mer på Alrek studentpanel sin Facebookside. 
Kvelden er arrangert med støtte av Samarbeidsmidler for 2019. 
Status fra byggeprosjektet 
Byggeprosessen har gått svært raskt de siste månedene. Alrek vil være «Tett hus» i desember 2019 og 3. og 4. 
etasje i blokk A skal være helt ferdig til tekniske tester i februar 2020.  
Anskaffelsene av møbler og it-utstyr pågår for fullt og møbelanbudet vil bli sendt ut før jul.  
Brukerne som skal inn i bygget vil bli invitert på befaringer våren 2020. Hele bygget vil stå ferdig til prøvedrift i juni 
2020 og møbleringen av bygget vil også begynne i juni. Byggeprosessen er fremdeles i rute, og UiB vil overta 
bygget fra entreprenøren Skanska 10. august 2020. 
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider. 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/178722/klyngefasilitator-seniorraadgjevar-ved-alrek-helseklynge?fbclid=IwAR2h2kGd2mC9-DSF-w-SNW9HqmgQacf5xA-paUuiIkNkPf9A1gPD6JweUTk
https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/178722/klyngefasilitator-seniorraadgjevar-ved-alrek-helseklynge?fbclid=IwAR2h2kGd2mC9-DSF-w-SNW9HqmgQacf5xA-paUuiIkNkPf9A1gPD6JweUTk
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7478361
https://www.facebook.com/events/1009279816093869/
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
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STUDIE 
 

Semesterstart 
 
Husk semesterstart mandag 6. januar 2020. 
 
 

 

FORSKNING 
 

Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet søker 
forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 19 
 
Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2019-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen 
høsten 2020. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2020. Til 
enhver tid er det ca. 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs. ca. 10 % av studentene. Både studenter og 
veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med 
doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI. 
 
Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at 
de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte 
og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer 
at de trenger tett oppfølging i startfasen. 
 
Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner vedlagt her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter 
fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. 
 
Frist for innlevering: 11. januar 2020. PROSJEKTER BES SENDT PÅ E-POST TIL marianne.stien@uib.no. 
«Mingledag» onsdag 29.01.20. 
Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å 
presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i 
minglearealet på BBB, onsdag 29.01.20, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er 
svært bra, både fra studenter og forskere. 
 
Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du 
informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen. 
 
 

ASTRI OG EDVARD RIISØENS LEGAT TIL FREMME AV 
VITENSKAPELIG FORSKNING 
 
Legatet har estimert utdelingsbeløp i 2020 på kr 50.000,-. 
Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning av hjerte- og karsykdommer. Legatet kan 
også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft og reumatiske lidelser. 
Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige 
reiser og driftsmidler. Også de som er ansatt ved UiB i en bistilling kan søke. Budsjett skal sendes inn som en del 
av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres. 
Søknader sendes via følgende nettside: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7642001 
Søknadsfrist 2019: 20.12.19 

mailto:POST@UIB.NO
https://k1nytt.w.uib.no/2019/11/29/forskerlinjen-ved-det-medisinske-fakultet-soker-forskningsprosjekter-og-veiledere-til-studenter-pa-kull-19/
https://k1nytt.w.uib.no/2019/11/29/forskerlinjen-ved-det-medisinske-fakultet-soker-forskningsprosjekter-og-veiledere-til-studenter-pa-kull-19/
http://vedlegg.uib.no/?id=dc398f7c04b2572dd77e05cb7ba3f599
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http://www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen
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External Funding Opportunities 
 
Current funding opportunities for researchers at the Faculty of Medicine, follow this link: 
https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities 
 
 

The Peder Sather Center for Advanced study 
 
The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in 
collaboration with researchers from nine Norwegian universities. The Center offers grants of between $10K and 
$25K. Funds are made available for one academic year.  Grants can support activities such as workshops, mini-
conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD 
student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other 
core research activities. More information and application form visit Peder Sather Center’s webpage 
 
 

 

KLINIKKNYTT 
 
 
 

Åpningstider husøkonomkontoret - julen 2019: 
 

Mandag 23.12.: 07.00 – 11.00 
Kontoret er stengt hele julen. Ingen tøylevering. 

Torsdag 02.01.: 07.00 – 11.00 
Fredag 03.01.: 07.00 – 11.00 

Vanlige åpningstider fra mandag 06.01.20. 
 

Redusert tøylevering fra vaskeriet f.o.m. uke 50. 
Se oppslag hos husøkonom for mer info. 

 
 

Riktig god jul!! 

Takk for det gamle året.  

Vi gleder oss til et nytt godt år  

sammen med dere alle! 

 

Hilsen Corina og Ingebjørg 

 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities
https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-2020/
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PERSONAL 
 

Ferie og fri i romjulen 
 
Her er informasjon om  ordninger for fri i forbindelse med jul og nyttår. I Medarbeiderhåndboken står det at 
arbeidstaker har, i "den utstrekning tjenestlige hensyn tillater det", rett til å få fri fra kl. 12.00 på julaften og 
nyttårsaften, men at "arbeidstakere i alle stillingsgrupper ved UiB kan etter avtale med arbeidsleder ta fri enten 
julaften eller nyttårsaften, samt en dag i romjulen, så fremt tjenesten tillater det». 
 
Fridagen mellom jul og nyttår, den såkalte "gavedagen"/«UiB-dagen», er en lokal UiB-avtale. Denne dagen søker 
man IKKE om i PAGA, men kan avtales lokalt med nærmeste leder. Dette er definert som en ekstra fridag, hvor 
det for deltidsansatte skal beregnes forholdsmessig ut fra stillingsbrøk, ref. Medarbeiderhåndboken-Deltidsstilling . 
Dvs. at en ansatt i 50% stilling ved IKO får 50% av en full arbeidsdag fri. Fridagen faller bort hvis det skulle bli 
sykdom, og kan ikke flyttes eller overføres.  
 
Øvrige dager i romjulen gjelder alminnelige arbeidstid.  
 
 

 

DRIFT 
 

Julestenging 
 
Fra fredag 20. desember kl. 16:00 og til torsdag morgen 2. januar er alle inngangsdører til Årstadveien 19 stengt. 
Man kan kunne komme inn med kort og kode. Inngangene til klinikkene vil også være stengt. 
 

 

HMS 
 

IKO-dagene 2019     
 
Tirsdag 10. desember 
08:30-15:30 Seksjonsvis kalibrering 
  
Onsdag 11. desember 
08:30-09:00 Hilsen fra instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
09:00-09:45 Film "Hjemme Verst" 
09:45-11:45 Den vanskelige samtalen ved barnepedagog Reidun Dybsland 
11:45-13:15 Julegrøt kantinen (påmelding - frist 6. desember) 
13:15-14:00 "Klimaskifte på IKO" ved yrkeshygieniker Bente-Lise Lillebø 
  
Torsdag 12. desember - FORSKNINGSDAG 
08:30-08:45 Velkommen ved forskningsleder Asgeir Bårdsen 
08:45-11:15 PASIENTDATA OG REGISTERFORSKNING 

08:45 "Data fra helseregistre: Sentrale helseregistre, nasjonale- og lokale kvalitetsregistre" ved Pétur 
Benedikt Juliusson, Folkehelseinstituttet/UiB 

09:30 Registerforskning i odontologi" ved professor Stein Atle Lie 

mailto:POST@UIB.NO
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69835
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5782609
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10:15 PAUSE 
10:30 Forskningsenhet for helseundersøkelser ved overingeniør Hilda Andersen og studiesykepleier 

Synnøve Ygre Hauge 
10:50 "Erfaringer ved bruk av data fra Den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa)" ved 

Trine Lise Lundekvam Berge 
11:15-1:15 Lunsj 
12:15-14:30 FORSKERUTDANNING VED IKO 

12:15 "Forskerutdanning" ved kommende prodekan for forskerutdanning ved Det medisinske 
fakultetet Marit Øilo 

12:30 Overflatebehandling av syntetiske vekststativer" ved Øyvind Goksøyr  
12:45 "Fraktur-analyse av klinisk knekte keramiske restorasjoner" ved Anneli Skjold 
13:00 "Immune-regulation by mesenchymal stem cells - Mechanisms of bone regeneration" ved 

Neha Rana 
13:15 "Developing a Hydrogel for 3D Bioprinting" ved Jannika Paulamäki 13 
13:30 PAUSE 
13:45 "Imaging in JIA patients with TMD" ved Johannes Maria Fischer 
14:00 "Oral helse blant barn og ungdom med barneleddgikt" ved Elisabeth Grut Gil 
14:15 "Oral Health Outcome After Treatment of Patients Enrolled in The Cleft Lip and Palate Team 

Bergen Norway, at The Age of 16" ved Paul Kåre Sæle 
14:30 SLUTT 

 

 
 
 

 

VELFERD 
 

Bergen Domkors 
julekonsert 
J. S. Bach: Messe i h-
moll 
 
Søndag 15. desember kl 18.00 
Bergen domkirke 
 
J.S. Bachs monumentale messe i h-moll, med 
barokkorkester og fremragende solister.   
Ditte Marie Bræin, sopran 
Mari Askvik, mezzo 
Martin Vanberg, tenor 
Aleksander Nohr, baryton 
Bergen Domkor 
Barokkorkester 
 
Kjetil Almenning, dirigent 
Billetter: ordinær: 350, student/honnør: 250. 
Tilbud til alle UiBs ansatte: 250. Bruk kode 
«bergendomkorhmollmesse» på ticketco. 
 

Bergen Cathedral Choir - 
Chrismas Concert 
J. S. Bach: Mass in B minor 
 
Sunday 15. December 6 pm 
Bergen Cathedral 
 
J. S. Bach's monumental Mass in B minor, with baroque 
orchestra and outstanding soloists. 
 
Ditte Marie Bræin, soprano 
Mari Askvik, mezzo 
Martin Vanberg, tenor 
Aleksander Nohr, baryton 
Bergen Cathedral Choir 
Baroque Orchestra 
 
Kjetil Almenning, conductor 
Tickets: regular: 350, students/seniour citizens: 250. 
Special offer to all UiB employees: 250. Use the code 
« bergendomkorhmollmesse» at ticketco. 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://kirkemusikkibergen.no/arrangement/2019/12/15/bach-messe-i-h-moll/
http://kirkemusikkibergen.no/arrangement/2019/12/15/bach-messe-i-h-moll/
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MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 12. februar 
Onsdag 17. juni 

Onsdag 11. desember 
Onsdag 22. januar 
Onsdag 1. april 
Onsdag 20. mai 
Onsdag 17. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 21. februar 
Fredag 20. mars 
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 

 

  
 

 

 
 

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 
 
PAGA – personalportalen 
 
UiBhjelp - Tjenesteportalen 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne UiB sine profilmaler 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/med.uib
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
http://pahoyden.no/
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://hjelp.uib.no/
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
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Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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