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Kjære kollega 
 
Høstsemesteret er i full gang. Nytt er oppfølging av evalueringen av integrering 
av odontologisk universitetsklinikk i Institutt for klinisk odontologi. Det er kommet 
mange endringsforslag og det må gjøres en prioritering av de tiltak som er 
realistisk og mulig å gjennomføre. Arbeidet med revidert studieplan for Integrert 
master i odontologi er godt i gang med bestilling til seksjonene om innspill på 
hvordan man blant annet kan integrere undervisning i ulike fag i 
odontologistudiet. I forbindelse med revisjon av studieplanen leverte en 
arbeidsgruppe forslag til ny dagsplan for kull 3 (våren 2017) og kull 4 (høsten 
2016) allerede i vårsemesteret 2016. Denne endringen er begrunnet med at 
Fakultetet trenger bedre arealutnyttelse av undervisningslokalene i NOB. Dette 
har vi selvsagt stor forståelse for. Utover høsten har det kommet 
tilbakemeldinger om at den nye ordningen ikke fungerer godt. IKO besluttet da å 
fremskynde en evaluering som initialt var planlagt til slutten av høstterminen 
2016. Evalueringen er nå gjennomført blant ansatte og studenter og er sendt 
over til fakultetet. Man undersøker nå alternative løsninger til bedre 
arealutnyttelse i NOB. 
 
Stor takk til de som har tatt seg tid til å melde fra om sine erfaringer med den 
nye dagsplanen. 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
Instituttleder 

 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 9 – 27. oktober 2016 

 

 
 

 
Høstens disputaser: 
 
 
11.november  
Nancy Birungi 
Avhandlingen er godkjent 
Trond Inge Berge er 
komiteleder 
 
25.november  
Karin Goplerud Berge. 
8.desember  
Suhsma Bartaula.  
9.desember  
Amin Al-Astal.  
 
 
Midway evaluations:  
 
The research board at The 
Department of Clinical 
Dentistry announces midway 
evaluation for PhD 
candidate Kathrin Beyer and 
Melanie Ostermann on the 
23rd of September.   
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Rektor kommenterer statsbudsjettet 
 
Jeg er glad for at statsbudsjettet innebærer en reell økning til forskning 
og utdanning i Norge, og at regjeringen prioriterer kunnskap og 
innovasjon i sitt forslag til statsbudsjett, sier rektor ved Universitetet i 
Bergen, Dag Rune Olsen. 
Forslaget til statsbudsjett innebærer en vekst for forskning og utdanning 
i Norge. Forslaget til budsjett innebærer en realvekst på 3,1 prosent til 
forsking og utvikling i 2017, ifølge regjeringen. Regjeringen følger opp 
Langtidsplanen med 555 millioner kroner. 
 
Les hele artikkelen om rektors kommentarer til statsbudsjettet i På 
Høyden. 
 

 

 
 
Rektor Dag Rune Olsen 
Foto: Eivind Svendsen/UiB 

 
 
 

STUDIE 
 

Studiestart januar 2017 
 
Første undervisningsdag etter jul er tirsdag 3. januar. 
 
 

FORSKNING 
 
 

UiB har best gjennomslag 
 
Rektor takker alle ansatte for deres bidrag til at UiBs forskning når ut internasjonalt.  
Norsk forskning blir stadig mer sitert, og forskning fra Universitetet i Bergen er i en klasse for seg. Det viser en 
ny rapport fra Forskningsrådet. I Norge er det Universitetet i Bergens (UiB) forskere som oftest blir sitert av 
andre forskere i verden. Det viser tall fra en rapport Forskningsrådet la fram 19. oktober 2016. Rapporten gir en 
samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi. 
En av indikatorene rapporten peker på er siteringer – det vil si vitenskapelig publikasjoners referanser til andre 
vitenskapelig artikler. 
 
Les mer om at UiB er mest sitert her 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Disputas, Therese Thornton Sjursen 
fredag 14. oktober 
 
Fredag 14. oktober disputerte Therese Thornton Sjursen for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen: 
“Patients' experiences of changes in health after removal of dental amalgam - quantitative and qualitative 
approaches” 
 
Hovedveileder: Professor II Lars Björkman 
Medveiledere: Ph.D. Gunvor Bentung Lygre, professor Einar Binder og professor Knut Dalen 
 
Komiteen:  

1. opponent: Senior Researcher Wolfgang Weidenhammer, Technische Universität München, Tyskland 
2. opponent: Professor Tor Johan Ekeland, Høgskulen i Volda 
Komiteleder: Førsteamanuensis Marit Midtbø, Universitetet i Bergen 

 
Custos: professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 

 
Foto: Jørgen Barth 
 
 
 
 

Communication breakfast 
 
Going International! Or how to get a phone call from the BBC 
Join us at this year’s third Communication Breakfast, where two UiB-professors will share their stories on 
international outreach, both via traditional and social media.  
 
To find out moore, use this link: 
Kommunikasjonsfrokost 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Informasjon til PhD kandidater  
 
2-DAY WORKSHOP IN ACADEMIC ENGLISH FOR PHD CANDIDATES 
The workshop will be relevant for all disciplines at UiB and judging from past evaluations it will be useful for both 
international and Norwegian PhD students at all levels. The workshop include individual discussion of edited text 
submitted by participants before the course. As the use of web resources is central, participants should bring a 
tablet or laptop. 
 
Learning outcomes: The workshop will be in English. 
 
Working methods: 
Target group: 
PhD students at UiB in all disciplines.   
Date, schedule: 
16.-17. November from 09.00-16.00 both days. We can adjust the timing of the last session each day as this will 
be for individual discussion. This will enable some participants to leave early if they need to get to the 
kindergarten or lab etc. 
Lecturer: 
Stewart Clark, Senior Adviser, NTNU and English language consultant. 
Read more about 2 day workshop in academic ‘English here. 
 
 

 
 
Forskningsrådet vil stimulere helsenæringen 
Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen i Norge, og en næring med 
vekstpotensial. For å øke innovasjon og verdiskaping i helsenæringen, vil Forskningsrådet nå bidra 
med inntil 45 millioner kroner til forskning og utvikling innen ny produksjonsteknologi og 
-prosesser. Les mer om Forskningsrådet vil stimulere helsenæringen her. 
 
 
 

Fokus på forskning høsten 2016 
 

Dato Tidspunkt  
Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30  

Fredag 9.desember 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30  
 

 
 
 

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. 
 
Her er link til interne utlysninger ved UiB: 
http://www.uib.no/foransatte/100551/interne-stillingsutlysingar 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/foransatte/101160/todagerskurs-i-akademisk-engelsk-stipendiater
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Forskningsradet_vil_stimulere_helseneringen/1254021380275?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/
http://www.uib.no/foransatte/100551/interne-stillingsutlysingar
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Nytt om ansettelser 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet:  
 

- Keila Anita Nordbø Abbedissen, Instruktørtannlege 20% (vikar) til 31.12.2016 
- Kari Hus Arnesen, Instruktørtannpleier (vikar) til 31.12.2016 
- Birthe Muri Slettestøl, Instruktørtannlege (vikar) 20% til 31.12.2016 
- Karen Risnes, Instruktørtannlege (vikar) til 31.10.2016 
- Ivan Rios Mondragon, Forsker ved GEMNS/NorNANoREG (EuroNanoMed II og Norges Forskningsråd) 
- Eivind Salmorin Birkeland, Avdelingsingeniør ved EU-Prosjektet NANoREG 
- Margrethe Elin Vika som Førsteamanuensis II (Bistilling 20%)  
- Maren Gry Lillehaug Agdal som Førsteamanuensis II (Bistilling 20%)  
- Athanasia Bletsa som Førsteamanuensis II (Bistilling 20%) 

 
Vi håper at alle vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegaene sine. 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Ny ordning for klinikktøy 
 
Informasjon til alle ansatte som bruker klinikktøy 
Det skal innføres en ny ordning når det gjelder klinikktøy ved Odontologisk universitetsklinikk.  
Studentene som tidligere har kjøpt inn sitt eget klinikktøy skal nå få tilgang til klinikktøy på linje med de ansatte. 
Tøyet vil ikke bli merket med personlig nummer, men vil være tilgjengelig på husøkonomkontoret i forhold til 
størrelser.  
Tøyet vil bli sortert etter størrelser, bruk av privat tøy i klinikken vil dermed avsluttes med denne ordningen.  
Vi vil fra nyttår gå over til å leie klinikktøy fra firmaet Hygienisk vask og rens. 
Den nye ordningen vil tre i kraft fra 2. januar 2017.  
 
Litt om regler i henhold til bruk av klinikklær 

- Alle henter seg ett sett om morgenen og legger dette direkte i skittentøykurven etter bruk.  
- Hvis det er behov for å skifte tøy i løpet av dagen henter dere klær på husøkonomkontoret.  
- Tøyet skal ikke lagres i garderobeskap pga. hygiene, hverken rent eller skittent.  
- For at alle skal få nok tøy er det viktig at ingen tar mer enn ett sett om gangen. 

 
Forberedelse til omleggingen 
For at vi lettere skal få oversikt over hvor mye tøy vi har med UiB-logo fordelt på størrelser ber vi om at alle  
tar med hjem privat tøy fra 1.desember.  
 
Vi håper at alle blir fornøyd med den nye ordningen og at vi hjelper hverandre til  
å få dette til å fungere på en best mulig måte. 
 
 

Ombygning i garderobe 
 
Vi har fått en del nye kollegaer i løpet av sommeren og det er litt trangt i garderoben. Derfor måtte vi flytte noen 
skap for å få plass til flere. Vi ber de som har skap som de ikke bruker om å ta kontakt med husøkonomene.  
 
OBS 
Tørkeskapene er nå klar til bruk. Skru timer på ønsket tid, den slår seg automatisk av når tiden er ute. 
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HMS 
 

Refleksens dag 
 
Refleksens dag 20. oktober ble markert på Odontologen med utdeling av epler og odontologiske reflekser. 
 

 
 

 
 
 
Foto: Jørgen Barth 
 
 

 

 
 
 
 

 

IKO-DAGER i desember 
 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning for alle ansatte ved instituttet under 
IKO-dagene i uke 50, 12. - 15. desember. Programmet blir som vanlig variert, og vil 
omfatte forskning, kliniske rutiner, pedagogikk, traumatologi og mer til.  
 
Tilstedeværelse på IKO-dagene er en del av det å være ansatt på IKO, og ansatte i 
deltidsstillinger anmodes om å bytte dager slik at de kan være til stede. Detaljert 
program vil bli sendt ut i begynnelsen av november.  
 
Det legges som vanlig opp til at seksjonene skal ha tid til seksjonsvis 
kompetanseheving, og at vakt i klinikken og annen drift kan gå som vanlig de øktene 
det ikke er annet program. Ansatte som ikke har arbeidsdag disse dagene kan bytte 
dag slik at de kan delta. 
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ANNET NYTT 
Administrasjonsutvikling 7/11 – 2016 – fravær  
 
 

 
Mandag 7. november 2016 holder fakultetet sin årlige administrasjonsdag som er obligatorisk for alle 
administrativt ansatte ved fakultetet. 
Administrasjonen er da borte denne dagen men friskt tilbake tirsdag 8.november. 
 
 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset 
vinteren 2016 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for  vinteren  
2017,  i perioden  1. januar - 2. april 2017.  
 
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad 
om hytte må man prioritere både ønsket hytte og 
ønsket periode. 
Skolens vinterferie i uke 9 er inkludert – vinterferien er 
delt i 2 deler. 
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 
f.eks. fakturaadresse.  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 

New application period for 
the cottages at Ustaoset 
winter 2016 
  
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for the winter period  from 1 January 
until 2 April  2017. 
  
Cancellation deadline is 30 days before the rental period 
starts to avoid penalty for cancellation 
 
Please use the UiB 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 for example invoice 
address. 
 
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  1 November,  drawing will be 

mailto:POST@UIB.NO
http://k2info.b.uib.no/2016/10/17/administrasjonsutvikling-711-2016-fravaer-4/
http://k2info.b.uib.no/files/2016/10/out_of_office_message.jpg
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 1. november,  trekningen foretas 4. 
november 2016. 
  

    
Butten                      Ottesheimen 

done 4 November  2017. 
 
 
 

   
Uheimen                         Tingviken 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 30. november 
 

Onsdag 23. november 
Onsdag 14. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 17. november 
 

Fredag 9. desember 
 

 
 
 
 
 
NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk 
odontologi:  

http://www.uib.no/odontologi  

Nettsider for ansatte ved UiB http://www.uib.no/foransatte 
Fakultetets nettsider:  http://www.uib.no/mofa  
UiBs intranett:  www.uib.no/intranett   
Fakultetsstyresaker:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyr

odontologiske-fakultet   
Fakultetets strategiplan:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi   
Pubmed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys   
BBB seminars:  https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-semina    
På Høyden nettavis:  http://nyheter.uib.no/  
HMS-portalen:  http://www.uib.no/poa/hms-portalen  
Nye doktorgrader ved UiB:  http://www.uib.no/info/dr_grad/  
Forskningsrådets nettsider:  http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033  
Akademisk kalender http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender

studentar#varingrsemesteret2014 
 

OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontolog
Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Facebook 

https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Instagram 

https://www.instagram.com/?hl=en ). 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la  

LYDIA - innmelding behov vedr. drift, 
vedlikehold, transport, materiell, renhold  

http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx 

mailto:POST@UIB.NO
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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BRITA – brukerstøtte. 
Problemdatabasen. 
Herunder også PAGA 

https://bs.uib.no 

IT-hjelp. Hjelpeside for IT v/hvor 
studenter og ansatte kan finne 
informasjon og bidra 

https://it.uib.no/Hovedside 
 

Profilmaler. Her vil dere finne de nye 
profilmalene til UiB 

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html 
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html  
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