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Fra Den norske tannlegeforenings 
landsmøte – priser 
 

 
 
Tidendeprisen for beste kasuspresentasjon i perioden 2014 – 2016 gikk til Dagmar 
Fosså Bunæs, Knut N. Leknes, Anders Henning Sægrov og Morten Klepp med 
artikkelen "Tidleg mislukka implantatbehandling". 
Juryen uttalte følgende om årets vinner: «Denne gangen har vi fått innblikk i kasus 
som ikke ble så vellykket og den lærdom man kan trekke av det. Både mulige 
årsaker til feilen, alternative behandlinger og prognose er diskutert. Kasuistikken er 
godt disponert, med klart språk og mange illustrasjoner». 
Foto: Anders Varnas 
 
 

 
 
NTFs pris for undervisning og forskning ble tildelt Tine Birkeland Sivertsen. 
Komitéen var enstemmig enig i at NTFs pris skulle gå til Tine Birkeland 
Sivertsen. Juryens begrunnelse var som følger: «Hennes arbeid med oral 
helse hos hjertesyke barn er et tverrfaglig og nytenkende forskningsområde 
som hjelper sårbare pasienter i en vanskelig situasjon. Denne typen klinisk 
forskning er tungt gjennomførbart, og det er viktig og prisverdig at 
stipendiater fra de odontologiske miljøer har mot og pågangsvilje nok til å 
gjennomføre denne typen prosjekter».  
 
Gratulerer til vinnerne! 
 

 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 10 – 7. november 2016 

 

 
 

 
Kommende 
disputaser: 
 
25.november  
Karin Goplerud Berge 
disputerer fredag 25. 
november 2016kl. 11.15 
for ph.d. - graden ved 
Universitetet i Bergen 
med avhandlingen “Fear 
of intra-oral injections 
among 10-16-year-olds. 
Assessment, prevalence 
and treatment”. 
 
Prøveforelesning kl 
09.15 i Cavum med 
oppgitt emne: 
“Tannbehandlingsfobier 
hos barn og ungdom – 
undergrupper, klinisk 
manifestasjon og 
behandling” 
 
Komiteleder er Ph.d. 
Torgils Lægreid og 
disputasen vil bli ledet 
av professor Anne 
Nordrehaug Åstrøm 
 
7.desember  
Suhsma Bartaula-
Breivik.  
 
Prøveforelesning kl 
09.15, og disputas kl 
11.15. 
 
9.desember  
Amin Al-Astal.  
 
Prøveforelesning kl 
09.15, og disputas kl 
11.15. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100002928814263
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskningssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

STUDIE 
 

                     Såkornmidler 2017   
 
 
Det tysk-norske studiesenter i Kiel (DNSZ) lyser med dette ut DNSZ Såkornmidler for våren og sommeren 
2017. Såkornmidlene er en incentivordning som skal fremme samarbeid mellom norske og tyske forskere ved 
DNSZ sine medlemsinstitusjoner innen alle fagdisipliner. Formålet med ordningen er å støtte vitenskapelig 
utveksling og faglige aktiviteter som bidrar til å initiere nye prosjekter eller til å utvide allerede eksisterende 
prosjekter.  
Søknadsfrist er 15.desember.  
Les mer her: 
https://uit.no/Content/492806/DNSZ-saakorn-2017-1-no.pdf 
 
 

Ny studieplan i odontologi 
 
Det er satt i gang arbeidet med å utarbeide ny studieplan for tannlegeutdanningen. Tannleger har en viktig rolle i 
samfunnet. De behandler og forebygger sykdommer og lidelser i tenner og munnslimhinner samt bidrar til 
pasientens generelle helse og sosiale funksjoner. Odontologi er inne i en fase med store endringer når det 
gjelder teknologi, diagnostikk, materialutvikling og samhandling med andre yrkesgrupper 
 
Les mer om arbeidet med ny studieplan i odontologi. 
 
 
 
 

FORSKNING 
 

Husk å registrere publikasjoner i CRIStin 
 
Tellende kategorier i CRIStin som må rapporteres 
• vitenskapelig artikkel 
• vitenskapelig oversiktsartikkel 
• vitenskapelig monografi’ 
• vitenskapelig kommentarutgave 
• vitenskapelig antologi/conferenceproceedings 
• vitenskapelige (antologi)kapittel/artikkel/conferencepaper 
Alle publikasjoner må være fagfellevurdert 
Les mer og logg inn på CRIStin her. 
 
Se også NYTT NETTSTED 
Felles nettsted for publiseringsutvalg, kanalregister, CRIStin og statistikk. https://npi.nsd.no/ 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://uit.no/Content/492806/DNSZ-saakorn-2017-1-no.pdf
http://www.uib.no/odontologi/98483/ny-studieplan-i-odontologi
http://www.cristin.no/
https://npi.nsd.no/
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Disputas - Nancy Birungi fredag 11. november 
 
Fredag 11. november disputerte Nancy Birungi for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: 
“Early life course factors, early childhood caries and oral health related quality of life among five-year-olds – a 
prospective and intergenerational study from Eastern Uganda”. 
 
Hovedveileder: Professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
Medveiledere: PhD Lars Thore Fadnes og PhD Isaac Okullo 
Komitéen:  

1. opponent: Professor Claes-Göran Crossner, UiT The arctic University of Norway 
2. opponent: Docent Sisko Honkala, University of Helsinki, Finland 
Komitéleder: Professor Trond Inge Berge, Universitetet i Bergen 
Custos: Professor Annika Rosén 

 

 
Foto: Jørgen Barth 
 
 

Nye spesialister i endodonti 
 

 
Foto: Jørgen Barth 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Svein Egil Aarbu og Anca Virtej så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i endodonti 9. november 2016. De flotte, nye spesialistene er her flankert av fra 
venstre: 1. amanuensis Ileana Mihaela Marthinussen Cuida, veileder og professor Asgeir Bårdsen, 
seksjonsleder i endodonti Sivakami Rethnam Haug, professor Gunnar Bergenholtz og veileder og 
ansvarlig for spesialistutdanning i endodonti, professor Inge Fristad.  
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Fond og legater 
 
 
Det er for tiden to aktive utlysninger: 
 

• Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen  
Til utdeling i 2017: kroner 313.000. 
Formål: Å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen 
Søknadsfrist: 1. desember  

• Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen  
Til utdeling i 2017: kroner 260.000. 
Formål: Å fremme forskning av kreftsykdommer. En mindre del, om lag 5% av de disponible 
midlene, skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer. 
Søknadsfrist: 1. desember 

 
Les mer om disse og andre fond og legater her. 

 
Søk ved å bruke dette skjemaet:https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1570106 
 
Har du spørsmål? 
Ta kontakt med Ørjan Hauge. 
 
 

Du kan nå søke i REK og NEM sine vedtak 
 
Alle vedtak i REK er publisert på nett. Databasen inneholder oversikt over alle helseforskningsprosjekter som har 
søkt til REK. Her finner du hva REK har sagt om prosjektene. 
Du må være logget på hos REK for at innholdet skal bli tilgjengelig. 
Les om prosjekter i REK her. 
 
Nå lanserer også De nasjonale etiske komitéer sin egen nettside der alle vedtak i klagesaker ligger tilgjengelig. 
Se: https://www.etikkom.no/sok-i-nems-vedtak/ 
 
 

Fokus på forskning høsten 2016 
 

Dato Tidspunkt  
Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 Asgeir Bårdsen – «Forskningsstrategi» 

Fredag 2.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
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http://www.uib.no/personer/%C3%98rjan.Hauge
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/prosjekterirek/prosjektregister?p_dim=34977&p_operation=new
https://www.etikkom.no/sok-i-nems-vedtak/
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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KLINIKKNYTT 
 

Vi minner om 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 med å få dette til å fungere på en 
best mulig måte. 
 
 
 

Ny mailadresse for pasienter 
 
Pasienter skal kontakte klinikken på denne mailadresse: pasient@uib.no 
 
 
 

HMS 
Nye verneombud 
 
Følgende personer er nye verneombud fra 01.01.17:  
 
1 etasje og U1 
Verneombud: Astrid Mjelde  
Varaverneombud: Ruth Ormark Larsen 
 
2 etasje 
Verneombud: Mariann Ørjansen Paulsen 
Varaverneombud: Lillian Nedrebø Indrevær 
 

3 etasje  
Verneombud: Gro Stenerud 
Varaverneombud: Alida Hodzic 
 
4 etasje  
Verneombud: Randi Sundfjord 
Varaverneombud: Odd Johan Lundberg 
 

 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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ANNET NYTT 
Administrasjonsutvikling 18/11 – 2016 – fravær  
 

 
 
Fredag 18. november 2016 er administrasjonen invitert til Institutt for klinisk odontologi og Institutt 
for oral biologi  i Oslo. De fleste i administrasjonen er derfor borte denne dagen, men er tilbake for 
fullt mandag 21.november. 
 
 

VELFERD 
 

TUSVIK & TØNNE - GRIEGHALLEN 
Stand Up Norge presenterer: "TUSVIK & TØNNE - SKAMMER SEG!"  
med Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne. 
 
Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne er to altfor frittalende komikere som blant annet 
står bak én av landets aller mest populære podcaster «Tusvik & Tønne». 
Vi ønsker å gi alle ansatte ved UiB tilbud på forestillingen; 
Dato: Fredag 18. november 
Sted: Grieghallen  
Klokken: 21.30 
UIB tilbud 355,- (ord. Pris kr 455,-) 
 
Billetter bestilles på tlf 55216150 – oppgi UiB som passord  
 

 

Tilbud om rabatterte billetter 
til Raftostiftelsens 
Festforestilling 
 
Grieghallen 20. november kl 18.00-21.00 
 
Vi har den glede av å tilby ansatte på Universitetet i 
Bergen rabatterte billetter til Festforestillingen 
Pris: 265 kr eks. avgift (ordinær pris: 330 kr eks avgift) 
Barn kr. 100 studenter kr. 150 
Bestill billetter via denne eksklusive lenken : 
www.ticketmaster.no/event/502173?CL_ORIGIN=ORI
GIN2 

Special offer: Discount 
tickets for the Rafto Prize 
30th Anniversary Ceremony 
 
Venue: Grieghallen, 20th November at 18:00-21:00 
  
We are happy to offer UIB employees discount tickets for 
the event in Grieghallen on 20th November.  
Price: 265 NOK, exl. taxes (ordinary price: 330 NOK, exl. 
tax). Children 100 NOK, students 150 NOK 
Please go to this link to use the special discount offer:  
www.ticketmaster.no/event/502173?CL_ORIGIN=ORIGI
N2        

mailto:POST@UIB.NO
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http://www.ticketmaster.no/event/502173?CL_ORIGIN=ORIGIN2
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«Vargtime» med Gunnar Staalesen og 
jazzorkester 
 
Vargtime er et møte med Gunnar Staalesens fortellerkunst og bandet Jan Kåre 
Hystad kvartett, og har vært en stor suksess. Når «Vargtime» gjester Den Nationale 
Scene, kan man forvente seg en nykomponert forestilling, blant annet med 
tekstutdrag knyttet til teatermiljøet, som Veum noen ganger har vært i nærheten av.  
Dessuten vil man høre hvordan det hadde seg at Varg Veum og Gunnar Staalesen 
møttes for aller første gang, og hva resultatet av det møtet ble. 
 
Ansatte på UiB tilbys gode billetter til ”Vargtime” mandag 5. desember kl. 
19.30 på Store Scene. UiB pris kr. 280 (ord. pris kr. 320 ) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 26. november 
 
Ønsker du å kjøpe billetter på nett, klikk deg inn på følgende lenke:  
https://www.ticketmaster.no/event/vargtime-mandagsgjest-
billetter/508613?language=no-no  
Ønsker du å kjøpe billetter på vårt billettkontor: Telefon 55 60 70 80 | E-post 
dns@dns.no 
 
 

 
 
 

 

 
 

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-kalende

studentar#varingrsemesteret2014 
 

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

Det medisinsk-odontologiske fakultet https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts 

mailto:POST@UIB.NO
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på Facebook 
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=no 

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

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

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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