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Kjære alle IKO medarbeidere. 
 
 
På vegne av ledelsen ved institutt for klinisk odontologi vil jeg ønske alle ansatte en riktig God Jul, 
 
Vennlig hilsen 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 

 
 

 

Send eit elektronisk UiB-julekort  
 
Visste du at du kan sende kontaktane og samarbeidspartnarane 
dine eit elektronisk UiB-postkort?  
 
Du går inn på denne lenka, legg inn mottakar sitt namn og e-
post, ditt namn og e-post, og den julehelsinga du vil skrive. 

 
 

 

INVITASJON TIL NOMINERING 
 

Kjenner du en brobygger? 
 

 
 
Noen som har bidratt til å formidle kunnskap om forskning og utdanning og som på utmerket vis har synliggjort 
UiBs rolle i samfunnsutviklingen? Da kan du nominere vedkommende til Christieprisen 2015! 
Formålet med prisen er å vise hvordan forskning og utdanning kan bidra til økt innsikt, forståelse og nyskaping. 
Du kan nominere enkeltpersoner eller grupper. Alle nominasjoner må ha en utfyllende skriftlig begrunnelse. 
Nominasjonsprosessen er konfidensiell, og prisvinneren blir utpekt av en jury oppnevnt av styret ved 
Universitetet i Bergen. 
 
Prisen deles ut på Christiekonferansen onsdag 29. april 2015.  
Vinneren får 250 000 kroner, et kunstverk og diplom. 
Frist for nominasjon er 1. februar 2015, og forslag sendes elektronisk til christiekonferansen@uib.noo 
 
Statuttene finnes her. 
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http://www.uib.no/info/postkort/
mailto:christiekonferansen@uib.noo
http://www.uib.no/christiekonferansen


Ny og enklere e-postadresse for alle ansatte  
 
Forkortelse til avdeling eller område skal fjernes fra domenenavnet. Alle e-postadresser vil nå slutte med 
@uib.no.  
 
– Vi har over 50 varianter av enhetsforkortelser @enhet.uib.no. Etter hvert som enheter bytter navn og ansatte 
flytter rundt, har vi en betydelig og akkumulerende mengde av aliaser som peker hit og dit. En ny felles mal for 
alle ansatte gir oss et betydelig enklere og sikrere system å drifte. Omleggingen vil også gi bedre muligheter for 
chat, videokonferanse og telefoni via PC, sier IT-direktør Tore Burheim. 
 
Sentraladministrasjonen får ny e-postadresse torsdag 4. desember, mens resten av universitetet får den nye 
adressen 12. mars. 
 
Alle ansatte vil få tilsendt personlig e-post med informasjon om omleggingen i forkant av overgangen til ny e-
postadresse, og det blir satt i verk tiltak for å unngå navnekonflikter. Ansatte med navnelikhet vil bli kontaktet av 
IT-avdelingen. 
 
Du kan fortsatt motta e-post på gammel adresse i minst 10 år fremover. Dessuten vil det normalt ikke være 
nødvendig å endre innstillinger på mobile enheter og privat utstyr. 
 
Dersom du får problemer, ligger det brukerveiledninger og annen nyttig informasjon på IT-avdelingens nettsider 
eller du kan kontakte BRITA på bs.uib.no for 
 
Du kan lese mer om omleggingen her. 

 
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. 

 
Torsdag den 18.12.2014 Kl. 13.30 

i vrimlearealet i BB-bygget 
 

Vi ønsker alle hjertelig velkomne! 
Hilsen 

Det medisinsk-odontologiske fakultet v/  
Nina Langeland og Inger Hjeldnes Senneseth  

 
 

 

STUDIE 
 

Ny studieplan for medisinstudiet 
 
Oppdatert informasjon om ny studieplan  
Fakultetsstyret behandler rammene for studiets 2.-6. studieår på møtet 26. 
november, og til mø-tet forelå oppdatert Makroplan Medisin 2015 – ny 
studieplan MOF/UiB med skisser for semestrene 
 
Høsten 2016 vil det være et nytt kull i første året. K1 vil i 2016 ha ansvaret for 
1., 2. og 4de året.  
Se ellers siste nyhetsbrev om ny studieplan.  
Andre sentrale dokumenter finner en på prosjektets web-side. 
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https://it.uib.no/@uib.no
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FORSKNING 
 

DEN NORSK TANNLEGEFORENINGS TIDENDES PRIS 
FOR BESTE KASUSTIKK 
 
Det Medisinsk-Odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen fikk 
den første prisen for beste kasuspresentasjon i Den norske 
tannlegeforenings Tidende – publisert i løpet av de siste to årene. 
Kasuistikken «Endodontisk behandling av umodne permanente 
tenner» av Tine Birkeland Sivertsen, Vilhjálmur Helgi Vilhjálmsson, 
Inge Fristad, Asgeir Bårdsen og Sivakami Rethnam Haug er etter en 
gjennomgang av juryen blitt kåret til den beste kasuistikken i denne 
perioden. 
 
Om vinneren sier bedømmelsen komiteen: Kasuspresentasjonen har 
nytte og aktualitet for utøvende tannhelsepersonell. Disposisjon, 
fremstillingsform og lesbarhet har høy kvalitet, og forfatterne har gitt 
en velfundert beskrivelse av behandlingsplan og prosedyre.  
 
Prisen ble delt ut på NTFs landsmøte, på Lillestrøm torsdag 16. 
oktober i forbindelse med åpningsseremonien. 
 

 
 

 
 
Foto: Marit Slåttelid Skeie 

The European Research Council (ERC) lyser ut 
konsolideringsmidlar for 2015.  
 
ERC Consolidator Grants er for å støtte framifrå forskningsleiarar på det karrierestadiet då dei er i ferd med å 
konsolidere eiga forskingsgruppe eller eige forskningsprogram.  
Frist er 12. mars.  
Les meir her.   -  Sjå også starting grants. 
 

Stipend for samarbeid med Latvia eller Estland  
Muligheter for stipender til oppmuntring for sa-marbeid med Latvia og Estland.  
 
a) Norge-Latvia, stipendordninger for studenter og vitenskapelig ansatte. Frist er 23. januar 2015. Les mer her.  
b) Norge-Estland, stipendordninger for studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte. Frist er 2. 
februar 2015. Les mer her. 
 

Marie Curie Actions, midler til utveksling og 
nettverksbygging  
EU-midler til forskeropplæring og nettverksbygging uten tematiske begrensninger.  
 
Excellent and innovative research training plus attractive career and knowledge-exchange opportunities through 
cross-border and cross-sector mobility, no thematic priorities.  
Frist er 13. januar.  
Les mer her. 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) kommer også, med frist 28. april. 
 

Nansenfondet: info om søknadsprosesser for 2015 
 
Frist for søknader til Nansensfondet og de dermed forbundne fond er 15. januar 2015.  
Frist for nominasjoner til Fritjof Nansens belønning for fremragende forskning er 10. februar 2015.  
Frist for nominasjoner til Fritjof Nansens belønning for yngre forskere er 10. februar 2015. 
Les meir her. 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/eea_norway_grants/eea_norway_scholarships/
http://eeagrants.archimedes.ee/en/empnorra-stipendiumiprogrammi-2015-aasta-taotlusvoor-on-avatud/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=6897f8a263919fdc69559aa46f01217d


 

KLINIKKNYTT 
 

HUSØKONOMKONTORET JULEN 2014 
 

KONTORET ER JULEÅPENT TIL OG MED FREDAG 19. DESEMBER TIL KL 14.30 
 

I ROMJULEN ER KONTORET STENGT. 
 

HUSØKONOMKONTORET ÅPNER ETTER NYTTÅR FREDAG DEN 2. JANUAR 2015. 
 

Ønsker dere alle en riktig god Jul.  
 

 
 
 
 

PUBLIKASJONER VED INSTITUTT FOR KLINISK 
ODONTOLOGI 
 
Liste over publikasjoner ved Institutt for klinisk odontologi finner dere her på denne nettsiden:  
http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner#cristin 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
VÅR 2015 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 4. februar 
Onsdag 20. mai 
 

Onsdag 28. januar 
onsdag 25. mars 
Onsdag 29. april 
Onsdag 27. mai 
Onsdag 24. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Ikke avklart 
 

Ikke avklart 

Klinikkutvalget  
Ikke avklart  

 

 
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   
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http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner%23cristin
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
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http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-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-seminars/bbb-se    
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-for-

studentar#varingrsemesteret2014 
 

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

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 
mm 

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  

  
  

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 16. januar 2015. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 
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