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Vil 3D-printe deler av skjelettet ditt  
 
UiB-professor Kamal Mustafa leder forskergruppe som vant Idèkonkurransen 2016.  
 
Se for deg at du havner på sykehuset med flere kompliserte beinbrudd. Legene 
forteller deg at du kanskje ikke har nok frisk beinmarg til å gjennomføre en 
transplantasjon til bruddområdene. Løsningen i dag er at pasienten da enten må ta 
bein fra dyr, og dermed gå på medisiner resten av livet, eller at det må tas bein fra 
andre steder i kroppen eller fra døde mennesker. Faren for komplikasjoner er 
overhengende. 
 
I 10 år har professor Kamal Mustafa ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i 
Bergen, ledet en forskergruppe med ambisjon om å løse disse problemene. Nå 
mener han at de har funnet løsningen. 
 

 
 
 
 
Les om pris fra Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverførings 
”Idekonkurransen 2016”. 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 11 – 29. november 2016 

 

 
 

 
Kommende 
disputaser: 
 
7.desember  
Suhsma Bartaula-
Breivik disputerer for 
PhD-graden ved 
Universitetet i Bergen 
onsdag 7. desember 
med avhandlingen 
“Vascularization and 
Host Response In Bone 
Tissue Engineering” 
 
Komiteleder professor 
Asgeir Bårdsen. 
Disputasen blir ledet av 
professor Trond Inge 
Berge. 
 
Prøveforelesning kl. 
09.15, og disputas kl. 
11.15. 
 
 
9.desember  
Amin Mohsen Saleh Al-
Astal. disputerer for 
PhD-graden ved 
Universitetet i Bergen 
fredag 9. desember med 
av handlingen “Causes 
of tooth wear in Yemen” 
 
Komiteleder er 
professor II Lars 
Björkman. Disputasen 
blir ledet av professor 
Asgeir Bårdsen. 
 
Prøveforelesning 
kl.09.15, og disputas kl. 
11.15. 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskningssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

 
 

Invitasjon til juleavslutning ved MOF 
 
Alle ansatte ved fakultetet inviteres til en uformell juleavslutning før julen 
ringes inn. Vi kommer i stemning med julesang og musikk, og det blir 
servering av kakemenn og gløgg. 

 
Onsdag den 21.12.2016 Kl. 14.30 

i vrimlearealet i BB-bygget 
 

Vi ønsker alle hjertelig velkomne!(Ingen påmelding) 
 

Hilsen 
Det medisinsk-odontologiske fakultet v/  

Nina Langeland og Inger Hjeldnes Senneseth  
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STUDIE 
 

Læringsfestivalen – NTNU 
Hvordan skal underviserne lære av hvordan studentene 
lærer?  
Gjennom erfarings- og kunnskapsdeling rundt studentaktive læringsformer vil vi utvikle undervisning og 
utdanning. 
 
Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og 
læring i universitets- og høyskolesektoren. 
 
Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, 
erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre 
samarbeid. Vi inviterer spesielt til et spor der forskningsresultater rundt studentaktive læringsformer presenteres.  
 
Målgrupper for konferansen er alle som er engasjert i høyere utdanning, slik som vitenskapelige ansatte, ansatte 
innenfor det administrative, tekniske og pedagogiske støtteapparatet , ansatte innenfor utdanningsledelse; 
dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, studieveiledere, studenter og utdanningenes øvrige 
interessenter; ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.  
 
Se invitasjon til å delta på læringsfestivalen. 
 
 

Innmelding av bidrag til Fagleg-pedagogisk dag 2017 
 
UiB Vidare koordinerer Fagleg-pedagogisk dag fredag 3. februar 2017. Fagleg-pedagogisk dag er ein open 
fagdag for lærarar i grunnskulen og vidaregåande skule frå heile Vestlandet. 
Fagleg-pedagogisk dag, er per i dag, den største arenaen for etterutdanning ved UiB. Denne dagen gir UiB 
moglegheit til å kunne presentere UiB sin faglege bredde og kompetanse, og gi lærarar i grunn- og vidaregåande 
skule oppdatert kunnskap om det siste nye innan forsking. Fagleg-pedagogisk dag er viktig for å kunne halde ved 
like ein god relasjon til lærarar, som er ei stor og viktig målgruppe for UiB, jf. UiB sin handlingsplan for etter- og 
vidareutdanning. 
 
Les meir om innmelding av bidrag til Fagleg-pedagogisk dag 2017. 
 
Registrering av bidrag med tittel, kort omtale og namn på forelesar(ar) legg de inn på 
denne sida: https://fp-dag.h.uib.no/register 
 
 

Kapasitetsbyggingssøknader i Erasmus+ 
 
SIU ønsker med dette å tilby veiledning knyttet til utforming av Kapasitetsbyggingssøknader i Erasmus+, med 
søknadsfrist 9. februar 2017. 
 
Vi skulle gjerne ha reist rundt til institusjonene, men det har vi ikke kapasitet til. Derfor inviteres miljøer som er i 
gang med å forberede en søknad, til prosjektvise veiledningsmøter, i SIUs lokaler i Bergen. Vi ser for oss at hver 
veiledningsøkt kan være på opp til 3 timer. Veiledningen kan og avvikles som videokonferanse dersom det ikke 
er mulig for dere å komme til Bergen en av de to dagene som er satt av til aktiviteten, men vi anbefaler likevel 
fysisk fremmøte.  
 
Det blir ikke noen generell presentasjon av Kapasitetsbyggingstiltaket, men samtale og veiledning knyttet til et 
konkret prosjekt under planlegging. Det forutsettes at søker er i gang med skriveprosessen, og sender et 
søknadsutkast til oss i forkant av møtet, slik at vi kan sette oss inn i prosjektet på forhånd. Tilbud om veiledning 

mailto:POST@UIB.NO
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gjelder selvsagt også for videreutvikling av søknad fra tidligere søknadsrunder. Det blir ikke noe generelt 
søknadsskriveseminar for dette tiltaket, slik vi hadde ved forrige søknadsrunde. 
 
De aktuelle datoene vi har satt opp er 5. og 6. desember, kl 09:00-16:00. Sted: SIUs lokaler i Fortunen 1, 
Bergen. Veiledere: Frank Moe og Sidsel Holmberg 
 
Vi ber om at informasjon om tilbudet spres til aktuelle miljøer og personer ved din institusjon. Interesserte bes ta 
kontakt med oss så snart som mulig for å avtale tid for veiledning. 
 
 

Ny studieplan i odontologi 
 
Det er satt i gang arbeid 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 
 

GUESTLECTURE  
Thursday 8th of December 2016 
Associate Professor Xuebin Yang University of Leeds  
 
«Stem cell therapy and skeletal tissue engineering – clinical reality» 
 
Place:2nd Molar Ground Floor  
Time 12.00 8th of December 
 

 
Foto: Unni Lange Buanes 
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Disputas – Karin Goplerud Berge fredag 25. november 
 
Fredag 25. november disputerte Karin Goplerud Berge for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen: 
“Tannbehandlingsfobier hos barn og ungdom – undergrupper, klinisk manifestasjon og behandling”. 
 
Hovedveileder: førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie 
Medveiledere:  førsteamanuensis II Maren Gry Lillehaug Agdal og førsteamanuensisII Margrethe Elin Vika 
 
Komitéen:  

1. opponent: Professor Gunilla Klingberg, Malmö högskola, Sverige 
2. opponent: Ph.d. Pia Wogelius, Aalborg Kommunes Tandpleje, Danmark 
Komitéleder: Ph.d. Torgils Lægreid, Universitetet i Bergen 
Custos: Professor Anne Nordrehaug Åstrøm. 

 

 
Forto: Jørgen Barth 
Doktorranden sammen med  komiteen og custos. 
 
 
 
 
 
 

Påminnelse: Fond og legater ved UiB  
 
Det finnes mange private fond og legater som er tilknyttet UiB, og som kan benyttes til å få støtte til 
prosjekter av ulik art og størrelse. Se en komplett oversikt http://www.uib.no/mofa/66120/fond-og-
legater. 
 
 
PS! Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning, har en lengre søknadsfrist 
enn de andre (21. desember), og har derfor et eget søknadsskjema til dette: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2827795 
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Det Norske Videnskapsakademi ber om prosjektforslag  
 
Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi (CAS) ber nå om prosjektforslag for det 
akademiske året 2019/2020. Fristen er 16. januar 2017. Mer informasjon om ordningen og CAS. 
 

 
 
 

 
Nansenfondet og de dermed forbundne fond  
Utlysning 2016 
 
Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder. I samsvar med de enkelte 
fonds statutter kan det tildeles midler til blant annet drift, forskningsutstyr, faglige reiser og vitenskapelig 
assistanse. Innen realfag og medisin prioriteres vanligvis støtte til drift og mindre utstyrsenheter. Bidrag gis etter 
søknad.  
Det forutsettes at prosjektleder eller veileder søker for sin forskningsgruppe. Bare unntaksvis vil søknader fra 
masterstudenter og stipendiater bli tilgodesett.  
Det kan søkes fra 1. desember 2016 til søknadsfrist 15. januar 2017.  
Søknad leveres elektronisk gjennom UNIFORs søknadsportal på www.unifor.no   
På UNIFORs nettsider finner man også søkerveilederen, med informasjon om hva søknaden skal inneholde og 
annen relevante informasjon om Nansenfondene.   
For mer informasjon om Nansenfondene se deres hjemmeside www.nansenfondet.no .  
Søknadsfrist er 15. januar 2017. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Helseinnovatørskolen. 
 
Dette er en unik mulighet for de som er interesserte i innovasjon. Her er lenke til nettsiden deres: 
http://www.med.uio.no/english/research/school-of-health-innovation/ 
 
Søknadsfristen er utvidet til 12. desember. 
 
 

Fokus på forskning høsten 2016 
 

Dato Tidspunkt  
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 
 
 
 

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. 
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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 
 

 

DRIFT 

 

Parkering – Endring av parkeringslapper ved IKO fra 1/1 
2017 
 
Fra og med 1.januar 2017 må de som skal parkere på IKO sine plasser i U2 ha et klistremerke på størrelse med 
de som eiendomsavdelingen sender ut. Da er det slutt på de løse lappene som har vært til en del besvær. 
 
For å få klistremerke (lokalt oblat) send mail til marit.stubdal@uib.no og oppgi navn og bilnummer. Så snart dette 
er registrert, vil oblat/klistremerke utleveres. 
 
NB: Man må fortsatt ha oblat fra UiB. 
 
 
 

Innregulering av varme i NOB 
 
Den 2. desember er Eiendomsavdelingen igjen klar for en ny runde med innregulering av varmeanlegget i NOB. 
Arbeidet er beregnet ferdig ca. 11. desember.  
Arbeidet vil bli utført både på dag- og kveldstid. De har lovet å prøve så langt som mulig å tilpasse varmebehovet 
på huset, men vi må regne med at det kan bli noen kalde og varme soner. Det er funnet mange feil på 
ventilasjonsanlegget,  det er arbeidet med å rette opp disse feilene slik at  de nå kan gå i gang med denne 
innreguleringen.  
Vi håper på et godt resultat til slutt. 
 
 
 

Ny meldingstjeneste på ansattsidene  
 
Fra slutten av november dette året får fakultetene og instituttene mulighet til å publisere korte meldinger på sine 
nettsider. Dette vil forhåpentligvis gjøre ansattsidene mer brukervennlige og attraktive som intern informasjon.   
Du må logge deg inn første gang, men maskinen husker deg til neste gang. Meldingene er kun synlige for UiB 
ansatte, og det er kun nettredaktører som kan publisere meldingene. 
 
Les om UiB sin nye meldingstjeneste på ansattsidene 
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Lab-IT prosjekt  
 
Basert på innspill både fra brukere og IT-avdeling har 
prosjektgruppen utarbeidet utkast til løsninger for Lab-IT. Vi 
ønsker å presentere utkastet nå og få tilbakemeldinger om vi er 
på rett vei. Det gjenstår fremdeles mange praktiske og tekniske 
detaljer før Lab-IT prosjektet er ferdig.   
Prosjektgruppen arrangerer følgende møte:  
Torsdag 8. desember klokken 10:00 i BB-bygget, 
Konferanserom (3B109F)  
 
Møtene er åpne og alle som vil delta er hjertelig velkommen. Det 
blir anledning til å stille spørsmål, komme med råd og forslag.   
 

 
 
 

 
 
 
Les mer om Lab-IT prosjektet. 
 

 

VELFERD 
 

Koret Oktavia inviterer til 
konsert 
  
SA DU MEG NOE…… 
  
  
Koret Oktavia har gleden av å invitere til konsert før 
jul i byens nye, vakre storstue – Universitetsaulaen. 
Konserten er inspirert av dette ærverdige rommet 
med sin utforming, akustikk og beliggenhet.  
Det har ført til et program som dveler ved 
menneskelige relasjoner, hvordan vi møter 
hverandre og oss selv  
gjennom stemninger, følelser, refleksjon og undring. 
  
Som musikalsk følge har vi fått med oss tre dyktige 
musikere som for anledningen danner en jazztrio;  
Ben Besiakov piano, Sigurd Ulveseth bass og 
Snorre Bjerk perkusjon.  
Sammen med korets dirigent, Ruth Otelie Nonseid, 
vil disse formidle variasjoner over konsertens tema. 
  
Arenaen for konserten inspirerer også våre 
intellektuelle refleksjoner. Professor Anniken Greve, 
med doktorgrad både i filosofi og litteratur,  
vil bidra til dette ved innslag under konserten.  
  
  
Søndag 4. desember 2016 kl 19:00 i 
Universitetsaulaen 
Christies Café er åpen for servering av drikke, 
snaks og småkaker fra kl 18.00. 
 
Billettpris kr 250,- , (for ansatte ved UiB kr. 200,-). 
Billetter til ansatte selges ved eget bord ved 
inngangen.  
 
 

The  Octavia women’s choir 
invites you to a concert posing 
the question: 
  
DID YOU TELL ME SOMETHING…. 
   
The concert will take place in the city of Bergen’s new and 
beautiful parlour –   
The University Aula on Sunday 4 December 19:00 o’clock. 
  
Inspired by the location we shall dwell on human relations, 
how we meet each other and ourselves through sentiments,  
feelings, reflections and wonderings. 
  
The choir will be accompanied by three skilled musicians 
forming a jazztrio;  
Ben Besiakov piano, Sigurd Ulveseth bass and Snorre Bjerk 
percussion.  
Together with the choir and its conductor, Ruth Otelie 
Nonseid, they aim to share with you variations on the theme 
of the concert. 
  
The concert arena inspires also to intellectual reflections.  
Professor Anniken Greve, with a PhD in both philosophy and 
literature, will contribute to this as a part of the program. 
   
Sunday 4 December 2016 at 19:00 o’clock in The University 
Aula 
Main entrance through the Museum Garden from Olav Rye’s 
street, opposite the Student’s Center.  
  
Christie’s Café will be serving drinks, snacks and cookies 
from 18:00 o’clock. 
Entrance fee NOK 250,- (for employees of the University 
of Bergen; NOK 200,-). Tickets are sold at the entrance. 
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Denne søte juletid 
Fredag 2. desember i Griegsalen kl. 1930  
  
Velferdstilbud til de ansatte ved UIB kr. 200 – Beste plassering i salen.  
Trykk her for å kjøpe billett. 
 
Alternativt kan du henvende deg til marked@harmonien.no eller direkte til Grieghallens billettkontor.  
Sangsolister, kor og orkester byr på en stemningsfull og lun julekonsert med kjente julesanger og en svensk 
korklassiker.  
Bachs stemningsfulle Sinfonia fra Juleoratoriet setter tonen og svenskenes elskede Förklädd gud av Lars-Erik 
Larsson runder av opplevelsen. 
 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Lars-Thomas Holm, dirigent 
Ingvill Holter, sopran 
Hilde Veslemøy Hagen, sopran 
Ørjan Hartveit, baryton 
Magnus Roosmann, resitasjon 

Edvard Grieg Kor 
Edvard Grieg Ungdomskor 
Steinerskolens kor 
Sangere fra Bergen Filharmoniske Kor 
Håkon Matti Skrede kormester 
 

 
Det er ikke pause i konserten og den vil vare i ca. 1t.10m. 
  
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 30. november 
 

Onsdag 14. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
 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 
på Facebook 

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

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Instagram 

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

mailto:POST@UIB.NO
http://www.ticketmaster.no/event/501437?CL_ORIGIN=ORIGIN2
mailto:marked@harmonien.no
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/intranett
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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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