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Nr. 4 - Dato 15. april 2016 
 
 

Kjære alle IKO ansatte 
 
Årets registrering for 2015 viser totalt 54 publikasjoner hvorav 17 er på nivå 2. I 2014 var tilsvarende tall 
henholdsvis 48 og 9 publikasjoner. De siste 4 årene har publikasjonsaktiviteten totalt og andel nivå 2 
publikasjoner holdt et jevnt nivå på IKO. Selv om fjorårets økning i nivå 2 tidsskrift er gledelig, er jevnt over en 
lav publikasjonsaktivitet en utfordring for instituttet. Det er derfor ønskelig å få opp antall publikasjoner av god 
kvalitet og i første omgang velge et nivå 2 tidsskrift. En annen utfordring for IKO er lav BOA aktivitet. BOA står 
for Bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet, og her sikter man først og fremst til forskning som er eksternt finansiert 
fra EU, NFR og andre eksterne kilder. Betydningen av slik ekstern finansiering vil øke i fremtiden og er av 
uvurderlig betydning for universitetenes økonomi. Selv om IKO har høy undervisningsbelastning, bør det satses 
på å søke ekstern finansiering av forskningsprosjekter. I denne forbindelse vil jeg nevne de to nye programmene 
fra NFR finansiert av Helse og Omsorgsdepartementet, Bedre behandling og Bedre helse. Disse programmene 
har en profil som skulle passe prosjektporteføljen ved vårt institutt. Begge programmene har en langsiktig profil, 
og første søknadsfrist er 20. april 2016. Vi er nå også så heldige å kunne benytte fakultetets forskningsrådgiver, 
Ramune Mittveit. Hun er tilstede på IKO en dag hver annen uke og kan gi gode råd og innspill til 
søknadsprosessen.  
UiB har nå gjort serveren som skal benyttes for forskningsprosjekt som behandler personopplysninger og 
pasientopplysninger, SAFE, tilgjengelig. På IKO har vi allerede hatt en gjennomgang av serveren, og det er 
ønskelig at vi tar dette systemet i bruk i nærmeste fremtid. Da det er et meget godt redskap for dem som 
arbeider med prosjekter med personopplysningsdata.  Vi vil komme tilbake til hvordan IKO skal følge opp 
prosessen med å ta i bruk SAFE.  
 
Gratulerer til dem som fikk tildeling fra Universitetsfondet og Meltzer’s høyskolefond! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

STUDIE 
 

25 millioner kroner til studententreprenørskap gjennom 
FORNY StudENT 
 
For første gang lyser Forskningsrådet ut midler til å fremme studententreprenørskap og motivere studenter til å 
bli gründere. Forskningsrådet har i statsbudsjettet for 2016 fått 25 mill. kroner til en pilot knyttet til FORNY2020. 
 
Gründerskap er en mulig karrierevei 
Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på ideer fra 
studenter ved norske universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til entreprenørskap blant studentene 
og synliggjøre at egne ideer og gründerskap er en mulig karrierevei. FORNY StudENT har som ambisjon å bidra 
til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren samt å øke antallet 
kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. 
Les mer om studententreprenørskap gjennom FORNY StudENT. 

http://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Nyheter/25_millioner_kroner_til_studententreprenorskap_gjennom_FORNY_StudENT/1254016893609
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Presentasjonsseminar fredag 29. april 
 
Odontologi kull 2011-16 presenterer sine prosjektoppgaver  
Sted: 1. og 2. Molar, Årstadveien 19, kl 8.15-14.15.  
10 min til hver presentasjon inkludert spørsmål.  
 
PROGRAM FOR PRESENTASJONSSEMINAR FREDAG 29. april 2016.  
 
0815 Trond Berge: Velkommen  
0815-0915  

• Synne Ryan og Regina S Aarvik: Vurdering av kroneterapi i forhold til fyllingsterapi basert på grad av 
tannsubstansfjerning  

• Sindre H Larsen og Knut Jore: Risiko for søvnapné hos unge voksne – Litteraturgjennomgang og 
spørreskjemaundersøkelse  

• Maiken H Isdahl og Elise L Nyberg: Tannforankrede teleskop-/konuskonstruksjoner -Hva, hvordan, når?  
• Camilla J Ousland og Marius O E Solberg: Analyse av utlekksmonomerer fra prøvestykker av en 

resinbasert kompositt utformet i tre ulike størrelser  
• Lisa V Gjøsund, Stig Rune Øen og Kamilla Østebøvik: Tannlege- og tannpleierstudenters vaner, bruk og 

holdninger til tannbleking  
0915-0930 Pause  
0930-1030  

• Haakon Skeie og Sebastian Stenhagen: Topprestaurering etter rotfylling - hva velger vi og hvordan 
påvirker det resultatet?  

• Sigrid Tolsby og Sunita Topalovic: Gjenoppretting av kontaktpunkter med to ulike matrisesystemer for 
kompositte tannfyllingsmaterialer En in vitro studie  

• Céline H Lund og Birgitte S Bleie: Bindestyrke mellom kompositt og glassionomersement • Stina H 
Birkeland: DIAGNOcam – Fordeler og ulemper i forbindelse ved intraoral bruk. Brukervennlighet og 
pasientaksept hos aldersgruppen 3-18 år.  

• Charlotte Wiik og Ann Helen Utheim: Den kliniske verdien av DIAGNOcam i kariesdiagnostik  
• Anita L Vikør og Sindre TH Thorsen: Minimalinvasiv behandling av lokalisert anterior tannslitasje En 

litteraturstudie  
1030-1045 Pause  
1045-1130  

• Marianne Sande og Linn Sirevåg: Oral helserelatert livskvalitet hos barn og unge  
• Elisabet Welle og Lise Hagen: Midlertidige fyllinger i melketannsettet. Årsak til bruk, varighet og 

vellykkethet  
• Sissel Krogstadmo og Janne Elin Vatnaland: Beintransplantasjon hos pasienter med leppe-kjeve-

ganespalte En litteraturstudie om beintransplantasjoner hos LKG-pasienter i fortid, nåtid og fremtid  
• Anita Himle, Synnøve Hole og Ragnhild Olsen: Offentlige tannlegers holdninger til behandling av redde 

pasienter  
1130-1230 Lunsj  
1230-1330  

• Sebastian Gran-Jakobsen og Kristian Nevland: Fraktografisk analyse av maskinelle endodontiske 
instrumenter frakturerte filer  

• Anette S Amundsen og Elin Sofia Slaatmo: Crohns sykdom; - Orale manifestasjoners assosiasjon med 
tarmlesjoner  

• Ane F Solfjeld og Line E Ranheim: Maskinell og manuell rotkanalinstrumentering i studentklinikk - en 
sammenligning av avvik og brukertilfredshet  

• Halvdan Emil Færø og Emal Mangal: Mislykket implantatbehandling – risikofaktorer av betydning  
1330 Trond Berge: Oppsummering og avslutning 
 
 

Store midler til internasjonalt 
utdanningssamarbeid  
 
SIU lyser ut midler i åtte ulike program som retter seg mot høyere 
utdanningssamarbeid med land utenfor EU, samt nordisk samarbeid 
med Russland. En kan få støtte til aktiviteter som internasjonal mobilitet 
av studenter og forskere innenfor prosjektsamarbeid, utvikling av felles 
kurs og program, samt seminar, workshops og liknende. Følgende 
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program har utlysning nå:  
NORPART  
INTPART  
UTFORSK-langsiktige midler  
Eurasiaprogrammet – langsiktige midler  
Partnerskapsprogram med Nord-Amerika – langsiktige og kortsiktige 
midler  
UTFORSK – kortsiktige midler  
 
 

Besøk websiden til SIU for en 
fullstendig oversikt over utlysningene.  
 

FORSKNING 
 

 
 
• NEW FRIPRO funds bottom-up, basic research with bold hypotheses.  
 
FRIMEDBIO NOK 383 million in funding for independent projects – Medicine, Health Sciences and Biology. 3 
types of research application: Research Project, Young Research Talents, FRIPRO mobility grant.  
Deadline: 25 May 2016  
 
• BEDREHELSE: Intervention research, effect and implementation of health promotion and preventive 

measures. 
  
Research has to be cross-sectoral and requires close collaboration with partners who decide and implement 
measures: public sector, private sector, NGOs and other partners locally, nationally and internationally. 
Deadline: 20 April 2016  
 
• Pre-announcement HELSEVEL:  
 
Up to 150 million NOK in service research. Service areas include health and care, labor and welfare services 
and child welfare services. 
Deadline: 25 May 2016  
 
• FORNY2020 Proof-of-Concept call: promotes innovation based on research results.  
 
The programme facilitates the commercialization of results from projects conducted at publicly-funded research 
institutions and helps to bring the products and services to the market. BTO will coordinate the application 
process, project management and business development. In the last years, 30 – 50 % of our applications have 
been successful.  
Deadline: 20 April 2016  
 
• Ny pris for unge framragende forskere 
 
Forskningsrådet har opprettet en pris for unge fremragende forskere. Prisen skal gå til en forsker under 38 år 
som har vist høy faglig kvalitet, stor selvstendighet og vært nyskapende. Alle kan sende inn forslag til prisvinner 
til Forskningsrådet før 17. juni. Les mer om ny pris for unge fremragende forskere. 
 
• Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning  
European Cooperation in Science and Technology (COST) er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste 
landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme 
europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk ("COST-aksjoner").  
Generell informasjon om COST kan finnes under www.forskningsradet.no/COST og http://www.cost.eu/ .  
Norges forsknings-råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. Hans 
Hellebostad er kontaktperson for aksjonene innenfor medisin/helse og kjemi. Ved interesse for å delta bes man 
om å ta kontakt med undertegnede innen 18. april 2016. Man kan da også få mer detaljert informasjon om 
deltakelse i COST.  
 

http://siu.no/eng/Programme-information/Global-cooperation/NORPART
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-utenfor-EU/INTPART
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-utenfor-EU/UTFORSK
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-utenfor-EU/Eurasiaprogrammet
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-utenfor-EU/Partnerskapsprogram-for-Nord-Amerika
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-utenfor-EU/Partnerskapsprogram-for-Nord-Amerika
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-land-utenfor-EU/UTFORSK
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_pris_for_unge_fremragende_forskere__har_du_en_kandidat/1254016652551/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet
http://www.cost.eu/
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Forskningsrådet advarer mot forskningsmagasiner med 
betalt innhold. 
 
Med jevne mellomrom får norske forskere intervjuforespørsler fra magasiner som International Innovation og 
Science and Technology. Vær obs på at disse magasinene fakturerer forskere fra kr. 20 000,- og oppover for et 
oppslag.  
Også ved UiB har flere ansatte fått henvendelser fra disse magasinene, og det er fort gjort å la seg friste til å gi 
et intervju. Det er representanter for bladet som henvender seg direkte til deg som forsker, og spør om mulighet 
for et intervju. Gjerne per e-post; et eksempel på en forespørsel (på engelsk) kan du lese her. Dersom du takker 
ja, får du tilsendt en liste med spørsmål som du skal svare på. Iblant er det også noe kommunikasjon per telefon. 
Den samme rekka med spørsmål gjentas gang på gang, i sak etter sak. Svarene kommer på trykk med lite eller 
ingen redigering. 
 
Les mer om at forskningsrådet advarer mot forskningsmagasiner med betalt reklame her. 
 
 

Immunologiens dag 2016 – Immunterapi mot kreft 
 
Tid: Fredag 29. april  kl. 10.00-13.30 
Sted: Auditorium B302,  Sentralblokken  Haukeland Universitetssykehus 
 
Kl 1000 Velkommen ved Silke Appel, leder Norsk Selskap for Immunologi, Bergen branch 
Kl 1005 Moderne kreftbehandling - immunterapi ved Olav Dahl, professor, Klinisk institutt 2, UiB, og 
overlege kreftavdelingen, Haukeland universitetssykehus 
Kl 1015 Hva er checkpoint inhibitorer? ved Eirik Bratland, forsker, Klinisk institutt 2, UiB 
Kl 1045   Checkpoint inhibitorer i behandling av melanoma ved Oddbjørn Straume 
overlege  kreftavdelingen, Haukeland  universitetssykehus 
 
Kl 1130 Pause med enkel bevertning 
 
Kl 1200 Kryoimmunterapi i behandling av prostatakreft ved Karl-Henning Kalland,  professor, Klinisk institutt 2, 
og overlege, Haukeland   universitetssykehus 
Kl 1245  Mot immunotherapi for hjernesvulster ved Martha Chekenya Enger,professor, Institutt for 
biomedisin, UiB 
 
Møtet er åpent og tilpasset for alle interesserte! 
Arrangør: Bergen Branch av Norsk selskap for immunologi  og Forskerskolen i inflammasjon. 
 

Conference on seafood and health  
 
The Research Council and the Norwegian Seafood Research Fund (FHF) will be hosting a conference on 
seafood and health in Bergen on 14–15 September this year. The conference will focus on the most recent 
developments on the research front. Read more about Conference on seafood and health. 
 
 

Life Sciences Baltics Forum  
From world-class biotechnology, pharmaceutical and medical devices experts from all around the world. Meet 
Nobel prize winners, 800 key sector players and decision makers from more than 30 countries. 
Vilnius, 14-15 September 2016. 
Read more about Life Sciences Baltics Forum. 
 
 

SPIRE proposals  
 
University of Bergen´s Strategic Programme for International Research and Education (SPIRE) in 2016. 
This call is open to individual academic members of staff from all faculties, departments and centres within the 
University of Bergen. Multilateral projects that partner with more than one institution are particularly welcomed. 
Read more about SPIRE. 
Deadline: 29 April 2016 

http://scholarlyoa.files.wordpress.com/2013/03/international-innovation.pdf
http://www.uib.no/foransatte/96680/forskningsr%c3%a5det-advarer-mot-forskningsmagasiner-med-betalt-innhold
http://www.forskningsradet.no/en/Event/Conference_on_seafood_and_health/1254015921676?lang=en
http://www.lsb2016.com/en/about-lsb/about-lsb-forum/
http://www.uib.no/en/fa/75248/spire-seed-money
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The Research Council of Norway Programme for 
Research and Innovation in the Educational Sector 
(FINNUT).  
 
Education plays an important role in an individual’s health, quality of life, social engagement, social integration 
and affiliation with working life. Knowledge and expertise are crucial to the innovation capacity and 
competitiveness of industry as well as the sustainability of the welfare state, the formation of public opinion and 
democracy. Read more about FINNUT.  
Deadline Innovation projects in the education sector: 20 April 2016 (13.00). Deadline other projects: 
Continuing 
 
 

CCBIOs årlige symposium 
 
CCBIOs (Centre for Cancer Biomarkers) 4. årlige 
symposium 10.-11. mai er nært forestående: Husk å 
melde deg på innen 10. april! Symposiet foregår også 
i år på Solstrand Hotel & Bad, med perfekte rammer 
for en oppdatering på det siste innen kreftforskning og 
gode forhold for internasjonal og nasjonal 
nettverksbygging. 
 
CCBIO-symposiet er en kombinasjon av inviterte 
internasjonale og nasjonale eksperter innen 
kreftforskning, og posterutstilling, der yngre forskere 
får anledning til å presentere sin forskning. Av 
internasjonale talere kan vi nevne Marsha A. Moses, 
Ritva Heljasvaara, Thorsten Schlomm, Brunangelo 
Falini, Meenhard Herlyn, Hani Gabra, Michael A. 
Curran, Rolf Brekken og Salem Chouaib. I tillegg vil vi 
få høre fra både CCBIO-forskere, andre nasjonale 
kreftforskere og fra lovende unge forskere. 
 
Meld deg på før det blir fullbooket og innen fristen 10. 
april - velkommen skal du være!  
Du finner programmet og registreringsskjema på 
www.ccbiosymposium.no 
 
 

CCBIO Annual Symposium 
 
Centre for Cancer Biomarkers' 4th CCBIO Annual 
Symposium will be at Solstrand 10.-11. May 2016: Be 
sure to register within April 10th! The symposium in the 
beautiful surroundings at Solstrand facilitates that 
students and researchers can make new contacts and 
catch up on the latest cancer research in their field. Don't 
miss out!  
 
The CCBIO symposium is a combination of invited, 
renowned international and national speakers and two, 
long poster sessions during which younger researchers 
present their research. International speakers include 
Marsha A. Moses, Ritva Heljasvaara, Thorsten Schlomm, 
Brunangelo Falini, Meenhard Herlyn, Hani Gabra, 
Michael A. Curran, Rolf Brekken and Salem Chouaib. In 
addition you will get to hear from CCBIO researchers and 
other national cancer researchers, as well as young and 
upcoming investigators. 
 
Make sure to register before the hotel is fully booked, and 
within the deadline April 10th. CCBIO looks forward to 
welcoming you! 
You will find program and registration link at 
www.ccbiosymposium.no 
 

Vitenskapelig lunsj og Fokus på forskning våren 2016 
 

Dato Tidspunkt Tema 
Fredag 22/4 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 29/4 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 20/5 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING «Forskning ved IKO: Presentasjon av 
pågående prosjekt og planer for fremtiden ved forskergruppen 
Orale infeksjoner og inflammasjoner» 
– Forskningsgruppen orale infeksjoner og inflammasjoner ved 
Keijo Luukko  

Fredag 3/6 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – forskning og undervisning  

Fredag 10/6 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Ved Xieqi Shi ved seksjon for kjeve 
og ansiktsradiologi 

   
 

 
Her kan finne mer om BBB-seminarer. 
 
 

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FINNUT/1254015604100?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
http://www.ccbiosymposium.no/
http://www.ccbiosymposium.no/
http://www.uib.no/en/biomedisin/67862/bbb-seminars
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KLINIKKNYTT 
 

Sommarstenging 
 
IKO ynskjer å føre vidare sommarstenging av klinikken i 3 veker i  komande sommar. 
Klinikken blir derfor stengt i vekene 29,30 og 31. 
 
Semesterstart er i veke 33 (måndag 15. august), og  ein ynskjer at alle er attende på arbeid ei veke  før 
semesterstart  for intern opplæring og førebuing til  studentane startar på semesteret. 
 
IKO ynskjer at alle tilsette planlegg ferien sin slik at ein tek ut 3 veker når klinikken er stengt. 
 
 

Dokumentasjon av refusjonskrav 
 
HELFO opplever i kontrollsaker, der vi etterspør dokumentasjon, at refusjonskravene ikke er godt nok 
dokumenterte. Fra 1. januar 2016 vil vi ha et sterkere fokus på at du må ha nødvendig dokumentasjon 
tilgjengelig før du sender refusjonskravet til HELFO.  
Dersom HELFO kontrollerer refusjonskravet, vil vi be deg om å fremlegge nødvendig dokumentasjon på at 
behandlingen var stønadsberettiget.  
Informasjon om relevant dokumentasjon, pasienter med henvisning, journalkrav og eventuell tilbakekreving av 
stønad finner du i artikkelen som er publisert på helfo.no: Tannleger og tannpleiere må dokumentere bedre 
Dersom du har spørsmål om dokumentasjon av refusjonskravene, kan du kontakte HELFO på telefon 815 70 
070 eller på e-post post@helfo.no. 
 
 

PERSONAL 
 

Nytt om ansettelser 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet:  
 
-Henning Lygre er tilsatt som professor ved Seksjon for periodonti.  
 
-Hasaan Mohamed er tilsatt som avdelingsingeniør frem til sommeren.  
 
-Salwa Suliman er tilsatt som forsker til over nyttår. Stillingen er knyttet NORCEL prosjektet.  
 
-Tie-Jun Shi er tilsatt som forsker frem til sommeren. Stillingen er knyttet til TMD-prosjektet.  
 
-Marianne Mørner Grindheim er tilsatt (vikariat) som klinikksekretær ved Seksjon for endodonti.  
 
-Cecilie Fotland er tilsatt som klinikksekretær frem til sommeren ved Seksjon for Oral protetikk 
 
 
Vi håper at alle vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegaene sine. 
 
 

Rutine ferie 
 
Frister for søknad om ferie resten av 2016 fastsatt av Det medisinsk-odontologiske fakultet:  

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Sommerferie (15.05 – 15.09) 
minst 3 uker i perioden 

01.04.2016 15.04.2016 

Høstferie (uke 41) 15.08.2016 01.09.2016 
Eventuell restferie 01.10.2016 15.10.2016 

https://helfo.no/viktige-meldinger/tannleger-og-tannpleiere-ma-dokumentere-bedre
mailto:post@helfo.no
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Den ansatte skal søke om ferie i PAGAWeb, og arbeidsgiver bekrefter innvilgelse av ferien i PAGAWeb.  
Hovedregelen er at ferie skal avvikles innen ferieåret. Det er bare unntaksvis at ferie kan avtales overført til 
påfølgende år. 
For mer detaljert informasjon, se i Tannløst og fast nr. 3 - 2016. 
 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/  
 
Les mer om ferie i ferieloven: lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven 
 
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering, ta kontakt med personalkonsulent Anette Stevnebø - 
(anette.stevnebo@uib.no /tlf. 55 58 65 67) 
 
 

Holiday registration 
 
The Faculty of Medicine and Dentistry have the following deadlines for the rest of 2016: 

Holiday Deadline for request Fixed holiday 
Summer holiday (at least 3 
weeks between 15.05-15.09) 

01.04.2016 15.04.2016 

Autumn holiday (week 41) 15.08.2016 01.09.2016 
Any leftover Holidays 01.10.2016 15.10.2016 

 
 
The employee applies for holiday in PAGA and the employer confirms that the application has been approved in 
PAGA. The holiday should be taken in the holiday year. Transferring holiday can only be agreed upon in certain 
cases. You can find more details in “Tannløst og fast” no 3 - 2016 
 
Read more about holiday in  “Ferieloven”:  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven 
 
Information about how to register holidays can be found here: http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/  
 
If you have any questions regarding Holidays and registering please contact Personnel Consultant Anette 
Stevnebø - Email: anette.stevnebo@uib.no Phone: 55 58 65 67 
 
 

HMS 
 

IKO DAGENE 2016 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning – IKO dagene- for alle ansatte ved 
instituttet i uke 24, 13. - 16. juni.  
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. 

 
Program for dagene 
 
Mandag 13. juni. 
Kl 12.30 – 15.30 
Nye retningslinjer for antibiotikabruk. Førsteamanuensis Morten Enersen, UiO. Primær målgruppe: kliniske 
lærere og vitenskapelig ansatte, men åpent for alle. Innleder: Annika Rosén 
 
Tirsdag 14. juni 
Kl 09.00 – 12.00 
Nye retningslinjer for antibiotikabruk. Førsteamanuensis Morten Enersen. UiO. Primær målgruppe: kliniske 
lærere og vitenskapelig ansatte, men åpent for alle Innleder: Annika Rosén 
Kl. 08.30 – 11.30  

http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven
mailto:anette.stevnebo@uib.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven
http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/
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Hvordan ta gode røntgenbilder? Stig Løvold og Malgorzata Rasmussen, Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi. 
Målgruppe: tannhelsesekretærer, men åpent for alle. 
Kl 12.30 – 15.00 
Helseforskningsloven og lagring av data som inneholder personopplysninger. 
Trine A. Larsen, jurist og seniorkonsulent ved MOF. Anne Berit Ø. Kolmannskog, rådgiver REK-Vest 
Målgruppe: Obligatorisk for vitenskapelig ansatte, åpent for andre med interesse for klinisk forskning. 
 
Onsdag 15. juni 
Kl. 08.30 – 12.00 HMS-dag. Målgruppe: alle ansatte på IKO 
Kl. 08.30 – 09.45   Aktuelt HMS 
 1. Erfaringer med nytt avvikssystem.  

2. håndtering av stikk- og kuttskader.  
3. Nye HMS dokumenter for UiB, og fokus på beredskap og risiko.  

Kl. 10.00 – 12.00.  Medarbeiderskap. ( Arbeidsmiljøundersøkelsen på IKO 2016 blir en del av kurset)  
 Dorothee Kaiser- Gjessing, seniorkonsulent DKG Consulting  
 
Torsdag 16. juni 
Kl. 08.30 – 11.00 
Strålende diagnostikk. Ansatte ved Seksjon for kjeve- og ansiktsradiologi. Målgruppe: alle ansatte 

• Hva er røntgenstråling, og hvordan virker det? 
• Strålevern - hva, hvorfor og hvordan 
• Karies og marginalt beintap. Det enkle er ikke alltid det letteste. 
• OPG, muligheter og begrensninger 
• Henvisninger 

.  
Kl. 11.00 – 12.30 
Sommerlunsj i kantinen. (påmelding nødvendig) 
Kl. 12.30 – 15.00 
Strålende diagnostikk fortsetter. Målgruppe: kliniske lærere, men åpent for alle. 

• Noen kasuistikker 
• Avanserte metoder som CT og CBCT- når, hvordan og hvorfor 
• Kasus og diagnostikk 
• Normalanatomi, patologi eller bildefeil? 

 
Hilsen fra IKO-dags komiteen 
 
 
 

DRIFT 
 
 

Pasientparkering 
 
Parkeringsplassene for pasienter avsatt ved Årstadveien 21 er avviklet. All pasientparkering er nå samlet i 
Årstadveien 19. Det understrekes at parkeringstillatelsene som sendes ut sammen men innkallinger også skal 
være påført dato og klokkeslett for avtalt time. 
 
 

Driftsmelding fra IT-avdelingen: Problemer med søking i 
Outlook  
 
De siste ukene har mange brukere hatt problemer med søking i Outlook e-post og kalender.  
Dette skyldes et problem med indeksering av objektene (e-postene og kalenderoppføringene) i 
Outlook/Exchange. Vi er for tiden i gang med en innføring av ny arkiveringsfunksjon i Outlook/Exchange som 
medfører flytting av postboksene. Dette ferdigstilles lørdag 16.4. Vi har håp om at problemet vil løses etter det.  
Inntil videre kan vi tilby de som er rammet å oppgradere til Microsoft Office 2016, der problemet ikke oppstår. 
Dersom du ønsker å oppgradere, eller trenger nærmere informasjon, ta kontakt med brukerstøttesenteret BRITA 
på https://bs.uib.no eller telefon (555) 84700. 
 

https://bs.uib.no/
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KURS 
 

Program for universitetspedagogikk våren 2016 
Kursoversikt for våren 2016:  
 
http://www.uib.no/uniped/56369/kurskalender 
Påmelding på e-post til: Kare.Helleve@uib.no 
 

Kurs i Forskningsveiledning (veiledning for ph.d.-
kandidatar) våren 2016  
 
Kurset går over tre dagar:  
tysdag 24. mai, onsdag 25. mai og onsdag 15. juni (09:00 - 16:00 alle dagar)  
Stad: VilVite-senteret, konferanserom C/D, Thormøhlensgate 51  
Påmelding via skjemaker eller via kurskalender. 
 
 

VELFERD 
 
Kjære kolleger og gode samarbeidspartnere, 
  
Rektor Dag Rune Olsen har gleden av å invitere deg 
med ledsager til Universitetets Festkonsert 2016  
med Bergen Filharmoniske Orkester, onsdag 20. 
april kl. 19.30 i Grieghallen. 
 
Orkesterets æresdirigent Andrew Litton byr på en 
times konsert med Edvard Grieg og Ludwig van 
Beethoven. Musikkmennesket Erling Dahl introduserer 
kveldens program fra scenen. 
  
Edvard Grieg var orkesterets sjefdirigent på 1880-
tallet, så det er Griegs eget orkester som stemmer i 
Peer Gynt Suite nr. 1 med de velkjente tonene fra 
«Morgenstemning», «Åses død» «Anitras dans» og «I 
Dovregubbens hall».  
  
Deretter er det klart for Beethovens femte konsert for 
klaver og orkester, også kalt «Keiserkonserten». Den 
ble skrevet da Napoleons styrker beleiret Wien og 
Beethoven selv måtte søke ly mot artilleriangrepene 
hos sin bror, bankfunksjonæren Caspar Carl van 
Beethoven 
  
Klaversolisten denne kvelden er vel ansett gjest i 
Bergen, den prisbelønnede makedonske pianisten 
Simon Trpceski. 
  
ETTERPÅ: 
Etter konserten forsetter vi kvelden i foajeen i andre 
etasje - med en god prat - til et glass drikke og 
kanapeer. 
  
Påmelding innen mandag 18. april til:  
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2000197  
Arrangementet er billettløst. Det er tilstrekkelig med 
påmelding. 

Dear colleague, 
  
Rector Dag Rune Olsen has the pleasure of inviting you 
and your guest to the University of Bergen’s concert with 
the Bergen Philharmonic on Wednesday 20 April at 
7.30 PM in Grieghallen. 
 
Conductor Laureate, Andrew Litton, presents an hour 
with symphonic music by Edvard Grieg and Ludwig van 
Beethoven. Brief introduction from the stage by Erling 
Dahl (in Norwegian). 
  
Grieg’s Peer Gynt Suite no. 1, with the well-known 
Morning Mood and In the Hall of the Mountanin King, is 
followed by Beethoven’s Piano Concert no. 5, in which 
pianist Simon Trpceski and Maestro Litton will have 
ample opportunity, for both the soloist and the orchestra, 
to explore their expressive potential. 
  
After the concert, please join us all in the foyer upstairs 
for a drink and light food. 
  
Registration before 18 of April: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2000197  
  
The event is paperless. 
  
  

http://www.uib.no/uniped/56369/kurskalender
mailto:Kare.Helleve@uib.no
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1954309
http://www.uib.no/uniped/96900/uped622-forskningsveiledning-dag-1
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2000197
http://www.uib.no/en/rektoratet/75012/rector-dag-rune-olsen
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2000197
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Tilbud til forestillingen 
«Underlandet»  
22. april kl.20:00. 
Sted: Store Scene, Den Nationale Scene 
 
Kjøp innen 16. april og betal kr. 240 pr. billett 
(ordinær pris kr. 390) 
 
Klikk deg inn på følgende lenke: 
 
https://www.billettservice.no/event/underlandet-
billetter/479299?language=no-no 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Som ansatt hos UiB, NHH, Uni Research eller Høgskolen i Bergen får du nå opptil 15% avslag på ordinære 
Dagspass til årets Nattjazz på USF Verftet. 

 
TILBUDET VARER TIL OG MED SØNDAG 1. MAI 2016 
SE PRISER OG KJØP BILLETT TIL SPESIALPRIS HER 
 
NB! Begrenset antall! Førstemann til mølla. Kun forhåndsalg på nett.  
Hele programmet og info om festivalen, scener og spilletider finner du på nattjazz.no. Vil du gå flere dager? På 
våre nettsider finner du info om Festivalpass (10 dager) og Nattpass 1 og 2 (5 dager) .  
Nytt i år: pilotprosjektet Nattjazz Ordlyd presenterer Poesidigg på Nattjazz!  
Mandag 30. mai kan du oppleve det sagnomsuste poesikonseptet på Sardinen, USF Verftet.  
Øyvind Rimbereid, Kjetil Møster, Erlend O. Nødtvedt og Frode Flatland (m.fl.) Los og vert for kvelden er Henning 
H. Bergsvåg. Mestere i faget for kun kr 40 + avg. En legendarisk kveld i emning! Tips: Kjøp billett nå.. 
SLIK GJØR DU:  
1) sjekk ut programmet på nattjazz.no, finn dagen(e) du vil kjøpe billett til 
2) Kjøp billett til Nattjazz her 
 

 
NATTJAZZ 26. MAI - 4. JUNI 2016. Velkommen til Norges beste jazzfestival. 
 

 
 
 

https://www.billettservice.no/event/underlandet-billetter/479299?language=no-no
https://www.billettservice.no/event/underlandet-billetter/479299?language=no-no
http://nattjazz.ticketco.no/nattjazz_2016_edu
http://nattjazz.no/
http://nattjazz.no/
http://nattjazz.ticketco.no/nattjazz_2016_edu
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We Are Here Together  
av Marcelo Evelin | Mia Habib  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Helge Hansen/Carte Blanche  

 
26. – 28. mai og 2. – 4. juni kl. 20.00 i Studio Bergen  
Legemliggjørelse, kannibalisme, ritual, massens bevegelse, stimens bevegelse, stimen som 
venter, henger, og plutselig dreier i en annen retning. Glitter, villskap, ånd – massens ånd. VI ER 
HER SAMMEN.  
Vi er her sammen. Dere e 
r publikum med navn, kropper og meninger, som kommer fra hver deres kant. Vi er dansere, teknikere, 
koreografer og administratorer som kom hit tidligere. Vi beveger oss fra hver vår kant og møtes på dette 
stedet, i denne tiden, nå, og her starter våre bevegelser sammen. Dere sitter på stolene deres, tenker, mener og 
beveges, mens vi er på scenen og beveger oss og dere.  
 
Til vår doble produksjon We Are Here Together har vi invitert Mia Habib og Marcelo Evelin, to spennende 
koreografer med stor appetitt og vilje til både å konfrontere seg selv og andre, og til å utfordre andres meninger.  
 
Vi har dekket bordet til et fantastisk kunstnerisk måltid. Vel bekomme!  
Billettpriser: Ordinær 300,- | Honnør 275,- | Under 30 år 150,-  
ticketmaster.no | carteblanche.no |Rabatter: fib.no/billettilbud  
Carte Blanche spiller også det unike konseptet av carte blanche, denne gang med Anneli Drecker som 
musikalsk gjest i Grieghallen. Kun 6. juni! les mer om av carte blanche: fib.no/avcarteblanche  
Billettpriser: Ord. 490 – 190,- | Under 30 år 150  
 
 

 
 
 

Samprodusent:  
 
 

 
Foto: Helge Hansen/Carte Blanche og Stian Andersen  
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 25. mai 
 

Onsdag 20. april 
Onsdag 18. mai 
Onsdag 22. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 2.juni 
 

Fredag 20. mai 
 

Klinikkutvalget  
Onsdag 20. april 
Onsdag 18. mai 
Onsdag 15. juni 
 

 

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme 4. mai. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 

 
 

 

mailto:marit.stubdal@uib.no
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