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PÅSKENUMMER 

 
¨ 
 

Til alle ansatte på institutt for klinisk odontologi 
 
Som en oppfølging av UiBs overordnede rammer for helseforskning og behandling av personopplysninger har 
MOF startet en intern kartlegging av alle pågående forskningsprosjekter der UiB er forskningsansvarlig 
institusjon. Fakultet og institutt skal til enhver tid ha oversikt over status for alle prosjekter som behandler 
persondata, også kvalitetssikringsprosjekter. Per i dag finnes det ikke et felles elektronisk system for sikker 
lagring av forskningsdata ved UiB. Håndtering av datasikkerhet og oversikt over prosjekter baserer seg derfor på 
manuelle rutiner. IKO har sendt ut melding på e mail til alle ansatte som kan være involvert i forskningsprosjekter 
der persondata behandles. Meldeplikten gjelder fremst prosjektleder og prosjekter der UiB er forskningsansvarlig 
institusjon. Det oppfordres til at prosjekter der en har status som prosjektmedarbeider også meldes inn dersom 
man har tilgang på- eventuelt arbeider med prosjektets datafiler på IKO. Jeg minner om den interne fristen for 
melding av prosjekter som er satt til 15.april 2015.   
 
Årsrapporten for regnskapet 2014 viser at andelen eksternt finansierte forskningsprosjekter ved IKO er lavere 
enn ved de andre instituttene på MOF. Per i dag har instituttet 3 EU finansierte prosjekter. Søknader om fortsatt 
finansiering av disse prosjektene er under utarbeidelse. IKO har et klart forbedringspotensial når det gjelder å 
øke den eksternt finansierte prosjektporteføljen. Vi trenger flere gode søknader fra flere forskermiljøer ved IKO. 
Nå har vi muligheten til å kunne bruke fakultetets forskningsrådgivere i utarbeidelsen av søknader. Arbeidet en 
legger ned behøver ikke være en engangsinvestering. En god søknad til EU eller Forskningsrådet kan 
gjenbrukes også mot andre finansieringskilder, som for eksempel Helsedirektoratet, Helse Vest o.l. Det 
oppfordres herved til at søknader om eksterne forskningsmidler blir en sentral del av forskningsaktiviteten ved 
IKO og et særlig ansvar for alle forskningsgruppeledere.  
 
IKO har samarbeidsavtale med TkVest-avdeling Hordaland som regulerer flere forhold blant annet pasienttilgang 
til spesialistutdannelsene. IKO bevilges midler til drift av spesialistutdanningen og mottok i 2014 ca. 17 millioner 
kr til dette formålet fra Helsedirektoratet. Spesialistutdannelsen er ennå ikke fullfinansiert – men UiBs bidrag til 
denne har gradvis minket de seinere årene.  Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag fra Helse og 
Omsorgsdepartementet å gjøre en utredning m.h.t spesialistutdanninger av tannleger som en integrert 
samarbeidsmodell mellom universitetene og de regionale kompetansesentrene. I denne forbindelse arrangeres 
dialogmøter mellom de odontologiske læresteder og Helsedirektoratet – det første vil finne sted i løpet av våren 
2015.  
Under vårsemesteret 2015 skal også organisasjonsutviklings-prosjektet (Odontologisk Universitetsklinikk ble 
overført til MOF med virkning fra 1.1. 2012) evalueres. Instituttet med klinikk slik det er organisert i dag skal 
evalueres og fakultetet har bestemt at evalueringen skal være både intern og ekstern.  
 
Jeg ønsker alle en riktig God Påske! 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
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Organisasjonsutviklingsprosjektet 
 
Styringsgruppen for Ou-prosjektet har behandlet de seks første delprosjektene, og gitt sine anbefalinger til 
universitetsdirektøren.  
Dette gjelder delprosjektene:  

Ou 1: Strategisk arbeid for et anerkjent forskningsuniversitet  
Ou 2: Søknader med konkurransekraft  
Ou 3: Profesjonell prosjektstøtte  
Ou 4: Slik rekrutterer vi de beste talentene  
Ou 5: Digitale tjenester  
Ou 6: Service og kvalitet i sentrale tjenester  

 
Les mer her. 
 
I tillegg er de fire siste delprosjektene er klare med sine rapporter. 
 
 

Nå har alle fått ny e-postadresse. 
 
Fra 12. mars er alle e-postadressene til alle ansatte ved UiB 
kortere og enklere.  
 
Endringene er gjort for å forenkle og tilpasse UiB sitt e-postsystem 
til nye og bedre tjenester.  Bl.a. skal UiB få en tydeligere 
profilering ved at alle e-postadresser slutter på uib.no. 
Forandringen gjør det også enklere når enheter bytter navn eller 
ansette skifter stilling internt. Det blir også enklere å formidle e-
postadressene; vet du navnet på en person vet du også hva e-
postadresse personen har. Alle e-postadresser skal bygges rundt 
malen førenamn.etternamn@uib.no. 
 
Les mer her. 
 
 
 

 

UIB starter samarbeid med britisk nettkursgigant  
 
Universitetet i Bergen skal nå tilby fleksible nettkurs (såkalte MOOCs) gjennom den britiske plattformen 
FutureLearn, med over 1 million nettstudenter verden over.  
 

 
 
UiB blir dermed en av 54 akademiske partnere som tilbyr nettkurs gjennom denne læringsplattformen. De fleste 
er universiteter og høyskoler, men også British Library og British Museum er med. 
– Digital undervisning er et stort satsingsområde for Universitetet i Bergen, og gjennom samarbeidet med 
FutureLearn får vi en veletablert plattform for våre nettkurs, der vi kan nå ut til mange, sier Oddrun Samdal, 
viserektor for utdanning og leder av styringsgruppen for DigUiB, UiBs satsing på nye digitale løsninger. 
 
Les mer her. 
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http://www.uib.no/ouprosjekt/86681/styringsgruppens-anbefalinger-til-de-seks-f%C3%B8rste-delprosjektene
http://www.uib.no/ouprosjekt/87005/de-fire-siste-delprosjektene-er-klare-med-sine-rapporter
mailto:renamn.etternamn@uib.no
http://www.uib.no/foransatte
https://www.futurelearn.com/
http://www.uib.no/diguib
http://www.uib.no/diguib/86839/uib-starter-samarbeid-med-britisk-nettkursgigant


Aktivitetar retta mot internasjonale tilsette  
 
Service Centre for International Mobility (SIM) har fleire aktivitetar retta mot våre internasjonale tilsette 
liggande ute i sin kalender. Nyleg var det til dømes skikurs, og guida spasertur i byen.  

− Kva med eit besøk i Lepramuséet? Det foregår 26. mars. Påmelding snarast.  
− 8. april startar eit kurs i nynorsk for framandspråklege. Frist 31.03.  
− 13. april er det informasjonsmøte om det norske skattesystemet.  
− 21. april eit seminar om å ha barn i Norge.  
− 7. mai eit kurs om det å jobbe saman med nordmenn.  

 
Tips dine internasjonale kolleger! Les meir her.  
 
SIM tilbyr også ei befaring av gjesteboligane til universitetet. Allégaten 19/21 er blitt pussa opp, så det kan jo 
vere interessant og sjå kva vi eigentleg byr våre gjestar og nytilsette. send ei melding til feresh-
teh.kakisahneh@uib.no om du ønskar å delta. Befaringa blir i midten av april. 
 
 
 

STUDIE 
 

ABC ved mistanke om fusk  
 
UiB har utarbeidet en ny versjon av håndboken «ABC ved mistanke 
om fusk – En veiledning for ansatte ved UiB».  
 
Håndboken gir en rask innføring i prosedyrer og ansvarsdeling ved 
mistanke om fusk eller annen akademisk uredelighet.  
 
Håndboken er både relevant for vitenskapelige an-satte, særlig dem som 
er i en veilederrolle, og studie-administrativt ansatte ved instituttene. Den 
er til hjelp i de tilfeller der man mistenker at en student driver med fusk, og 
kan bidra til å sikre at disse følsomme sakene blir behandlet på en korrekt 
måte. 
 
Les mer om håndboken her. 
 

 
 

Ny studieplan for medisinstudiet 
 
 
Les nyhetsbrev og annet om studieplanen her. 
  
 

 

FORSKNING 
 

Egenmelding - forskningsprosjekter og datafiler som 
inneholder sensitive persondata 
 
Etter internkontrollsystemene påligger det institutter og fakultet til enhver tid å ha oversikt over status for alle 
prosjekter som behandler persondata. 
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http://www.uib.no/en/sim
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=7afcefd264cd93da3489116076ab6c5a
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib


I denne sammenheng har fakultetet bedt instituttene om å utarbeide oversikt over prosjekter og datafiler innen 1. 
mai 2015. Det er antall datafiler som skal oppgis. Prosjektoversikten vil bli kontrollert opp mot meldinger fra REK 
om forhåndsgodkjente prosjekter. Det samme gjelder for prosjekter meldt til NSD.  
 
Dere bes om å melde inn alle ikke avsluttede medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter, samt prosjekter 
der behandling av persondata inngår og der dere enten som prosjektleder eller prosjektmedarbeider har adgang 
til/administrer datafiler som inneholder sensitive persondata. Dette gjelder også kvalitetssikringsprosjekter. 
 
Dere kan registrere prosjektene i et eget skjema ved å følge denne lenken.  
 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1074740 
 
Dette systemet vil fungere som en database for prosjektene.  
Intern frist ved instituttet er 15.april.  
 
 

Møter hos Oslo Cancer Cluster  
 
25. mars, seminar: Novel treatment strategies and their clinical implem. in melanoma and beyond  
11. mai, Internasjonalt møte: CIMT – Association for Cancer Immmunotherapy presents Europe` 
 

Aktuelle midlar gjennom EØS  
 
Komande fristar for aktuelle EØS-midlar, mobilitet og stipend for samarbeid med utvalde austeuropeiske land.  
 
− Norway-Czech Republic, bilateral scholarship (call for mobility and institutional cooperation projects). Frist: 

26. mars.  
− Norway-Romania (scholarships and interinstitutional cooperation in higher education). Frist: 30. mars.  
− Norway-Poland scholarship (mobility for students and staff, both directions). Frist: 1. april.  
 
 

SPIRE-midler 
 
Årets midler fra Strategisk program for forsknings- og undervisningssamarbeid 
(SPIRE) er utlyst! SPIRE-midler har som formål å stimulere til forsknings- og 
utdanningssamarbeid med partnere i UiBs internasjonale nettverk og nordiske 
sentre (i Kina, India og Sør Afrika), samt med partnere i Brasil, Russland, India, 
Kina, Sør Afrika (BRIKS-landene) og Japan.  
 
Det kan søkes om SPIRE-midler fra følgende to kategorier:  
1. SPIRE-midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid.  
2. SPIRE-gjesteforskermidler.  
 
Her er retningslinjene for søkere, og alle må bruke dette skjemaet ved søknad 
om midler. Fakultetet har frist 30. april til å sende over alle skjemaene til 
forskningsadministrativ avdeling.  
 
 

 

Prosjektutviklingskurs - Horisont 2020 
 
Sted:          Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, KA aud 05 
Starter:      22.04.2015 – 10:00 
Avsluttes: 22.04.2015 – 15:40 
 
Planlegger du å søke EU-midler er det viktig å forberede seg tidlig. Universitetet i Stavanger i samarbeid med 
Norges forskningsråd inviterer til kurs i prosjektutvikling for aktører som planlegger å søke EU-midler. 
Kurset gir en generell innføring i hvordan du kan skrive en profesjonell og konkurransedyktig søknad til Horisont 
2020. Kurset vil gi deg tips om hvordan du kan samle informasjon, velge partnere samt legge en strategi for å 
skrive en god søknad. 
 
Les mer her.  
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https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1074740
http://oslocancercluster.no/events/event/immuno-oncology-educational-seminar/
http://oslocancercluster.no/events/event/cimt-association-for-cancer-immunotherapy/
http://eeagrants.org/opencalls/view/CZ07
http://www.see-burse.ro/pagina/calls_for_proposals
http://eeagrants.org/opencalls/view/PL10
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=4b0893a92baaa605bacdd220b44089a3
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Prosjektutviklingskurs__Horisont_2020/1254007445546?lang=no


Kurs i Bergen—fra oppfinnelse til innovasjon  
 
Kurs i hvordan du best kan foreta en profesjonell utvikling av dine forskningsresultater/oppfinnelse.  
Kurset er arrangert av The European IPR Helpdesk og er i kontekst av Horizon 2020.  
Gode tips om hvordan utforme en Horizon 2020-søknad med fokus på å fronte utvikling av dine 
forskningsresultater, og videre om hvordan å få resultatene til å bli etablert som innovasjon.  
Pre-announcement, kurset blir 12. og 13. mai i Bergen. Hold av dato. 
 

 

KLINIKKNYTT 
 

Husøkonomkontoret 
 
Husøkonomkontoret vil være bemannet som vanlig mandag 30. og tirsdag 31. mars, samt halv dag onsdag 1. 
april. 
 

 

PERSONAL 
 

FERIE - frister 
 
Vi minner om fristene for å melde fra om ferie. 
Ved MOF har vi følgende frister: 
 

Ferie Frist for anmodning Fastsatt ferie 
Påskeferie (uke 14) snarest 15.3.15 
Sommerferie (15.5 – 15.9) 
minst 3 uker i perioden 

1.4.15 15.4.15 

Høstferie 1.8.15 15.8.15 
Eventuell restferie 1.10.15 15.10.15 

 

 

 

DRIFT 
 

Åpningstider i påsken 
 
I påskeuken vil hovedinngangene være åpne som vanlig mandag 30/3 og tirsdag 31/3. 
Onsdag ¼ vil det være åpent kl. 07:30 til 12:00. 
 
 

 

HMS 
 

HMS-undersøkelsen 
 
Vi minner om HMS-undersøkelsen, som er sendt ut til alle ansatte. Vi ber om at alle svarer. 
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HMS-portalen 
 
I HMS-portalen kan du finne mye nyttig og interessant: 

http://www.uib.no/poa/hms-portalen 
HMS-seksjonen har mange nye kurs som har påmeldingsfrist 6. februar. Mer informasjon finner du på denne 
linken: http://www.uib.no/poa/hms-portalen/73725/hms-kompetanse  
 

 

KURS 
 

 Opne dagskurs i nynorsk 20. og 22. april 2015 
 
Språkrådet tilbyr i vår to opne dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar kvar kursdag. På 
kurset går me gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken. Ein enkelt dag er ikkje 
mykje, og Språkrådet ventar difor ein viss forkunnskap i nynorsk. For dei som treng det, tilrår me nettkurset 
vårt i nynorsk, som de finn her: 
 
http://www.språkrådet/Tema/Sprak-i-staten/Nynorskhjelp/Nynorsk-ovingsrom/ 
 
Som ein del av kursopplegget skal deltakarane sende inn sjølvskrivne tekstar før (innsendingsfrist: tysdag 14. 
april) og etter kursdagen. Dei får individuell tilbakemelding på begge tekstane. 
 
Les mer her. 
 
 

 

VELFERD 
 

SKIKORT - EIKEDALEN SKISENTER 
Velferdsutvalget har kjøpt inn et visst antall ski 
kort ved Eikedalen skisenter 
  
Priser: 
Voksen 16 år+        Dagskort kr. 270,- (ord. 
320,-)  
Barn 7-15 år            Dagskort kr. 210,- (ord. 
260,-)  
 
 
En sender forespørsel til post@poa.uib.no og 
kvitterer ut kort i ekspedisjonen i Christiesgt 
18, 4 etg. 
En må godkjenne trekk i lønn ved kjøp av ski 
kort. 
 
 
http://www.eikedalen.no/  
 
 

The Welfare Committee have bought ski cards at 
Eikedalen skisenter 
  
Prices: 
Adult 16 y +         Day card NOK 270 ,- (ord. 320,-) max 2 
cards each 
Children 7-15 y   Day card NOK 210,- (ord. 260,-) max 2 
cards each 
 
 
You send a request to post@poa.uib.no. You sign for the 
card and collect it from the reception,  Christiesgt. 18, 4 
etg. 
You have to approve the wage deductions to get the 
card. 
 
 
http://www.eikedalen.no/  
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http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/73725/hms-kompetanse
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=70a846f5441b2db76b6198c7239e10c9http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=70a846f5441b2db76b6198c7239e10c9
mailto:post@poa.uib.no
http://www.eikedalen.no/
mailto:post@poa.uib.no
http://www.eikedalen.no/


MØTEPLAN FRAMOVER 
VÅR 2015 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 15. april 
Onsdag 20. mai 
 

Onsdag 29. april 
Onsdag 27. mai 
Onsdag 24. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 26. mars 
Torsdag 11.juni 
 

Fredag 24. april 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 27. mars 
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 

 

 

 

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

http://www.uib.no/odontologi 

Tannløst og -fast http://www.uib.no/odontologi/65090/nyhetsbrev 
For ansatte ved IKO http://www.uib.no/odontologi/66443/ansatte-ved-iko 
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/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-seminars   
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/Odontolo

gisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige 
publikasjoner 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?l
a=no 

CRISTIN – registrering av vitenskapelige 
publikasjoner 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?l
a=no 

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

SEBRA https://sebra.uib.no/sebra/ 
PAGA http://www.uib.no/mofa/68152/paga-personalportal-p%c3%a5-nett 
Telefonkatalogen (intern) http://elkat.uib.no/ 
Ledige stillinger ved UiB http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib 
Campusbussen http://www.uib.no/foransatte/17332/campusbussen 
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http://elkat.uib.no/
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.uib.no/foransatte/17332/campusbussen


 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 17. april 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 

 
 

 
 

8 
 

mailto:marit.stubdal@iko.uib.no

	UIB starter samarbeid med britisk nettkursgigant 
	SIM tilbyr også ei befaring av gjesteboligane til universitetet. Allégaten 19/21 er blitt pussa opp, så det kan jo vere interessant og sjå kva vi eigentleg byr våre gjestar og nytilsette. send ei melding til feresh-teh.kakisahneh@uib.no om du ønskar å delta. Befaringa blir i midten av april.
	Her er retningslinjene for søkere, og alle må bruke dette skjemaet ved søknad om midler. Fakultetet har frist 30. april til å sende over alle skjemaene til forskningsadministrativ avdeling. 

