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Registrering av sidegjøremål og forskningsstrategi for 
tannhelsefeltet 
 
 
I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine 
registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.  
 
Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved 
UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt 
eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.  
 
For mer informasjon, gå til ansattsidene, Medarbeiderhåndboken under fanen «Mitt arbeidsforhold», 
«Sidegjøremål»: «UiBs prinsipper for sidegjøremål»finner du i Regelsamlingen.  
 
Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige 
sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for 
ansatte som skal registrere sidegjøremål.» 
 
Fristen for fakultetet til å gjennomføre kvalitetssikring av registrering av sidegjøremål for de ansatte og overføring 
eller godkjenninger fra ledere der dette er aktuelt er satt til 31 mai 2015. 
 
Etter Stortingets behandling av ST melding no. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning- 
Framtidas Tannhelsetjenester er det etablert regionale odontologiske kompetansesentre som blant annet har 
forskning som en oppgave. I meldingen sies det « regjeringen vil sørge for at behovet for forskning og 
fagutvikling utredes med sikte på organisering og finansiering av slikt arbeid». I forlengelsen av dette har Helse 
og Omsorgsdepartementet besluttet at det skal utarbeides en forskningsstrategi for tannhelsefeltet og det er 
utarbeidet en rapport som skal fungere som underlag for kartlegging og analyse av odontologisk forskning i 
Norge.  Helsedirektoratet har med utgangspunkt i NIFU rapporten Kartlegging og analyse av tannhelser og 
odontologisk forskning i Norge (48/2014) (www.nifu.no/publications/1185911) invitert universiteter, høyskoler og 
deler av instituttsektoren til samarbeid og dialog om en felles forskningsstrategi på tannhelsefeltet. Møtet finner 
sted i Oslo og IKO vil være tilstede på møtet representert med inntil 2 representanter i møtet. 
 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
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VALGKUNNGJØRING OG 
INVITASJON TIL Å FREMME 
KANDIDATFORSLAG  
 
MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET –  
GRUPPE B  
 
Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til 
fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i 
undervisnings- og forskerstilling).  
 
Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt 
til torsdag 7. mai 2015. 
 
Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert 
Bakkevold, fakultetssekretariatet, Armauer Hansens 
Hus, 4. etasje, rom 416, innen torsdag 7. mai kl. 
15:00. 
 
Gruppe B er representert med 1 representant og 3 
vararepresentanter. 
Funksjonsperioden er 1 år (01.08.2015 – 31.07.2016) 
 
Dato for valget 
 
Valget vil foregå i perioden fredag 22. mai (kl 09.00) 
til torsdag 28. mai 2015 (kl 12.00) 
 
Valget av medlem fra gruppe B til fakultetsstyret vil 
bli gjennomført elektronisk og som preferansevalg 
jfr. § 7 og 9 i Universitetets valgreglement. 
 
I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i 
kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere. 
 
Les mer her. 
 
 
 
 

ELECTION NOTICE AND 
INVITATION TO PROPOSE 
CANDIDATES 
 
MEMBERS OF THE FACULTY BOARD –  
GROUP B* 
 
There will be elected one member (and three 
alternates) to the Faculty Board at the Faculty of 
Medicine and Dentistry in group B (temporary 
employees in teaching and research positions). 
 
The deadline for proposals of members (group 
B) is set to Thursday 7th of May 2015 
 
Proposals must be received by the Election 
secretary, Gjert Bakkevold, Armauer Hansens 
House, 4th floor, room 416, within 03:00PM Thursday 
7th May 2015. 
 
Group B is represented on the Faculty Board as 
follows: 1 member and 2 alternates. 
Functional period: 1 year. (01.08.2015 – 31.07.2016) 
 
Date for election: 
 
The election will take place from Friday 22 May ( 
09:00AM ) to Thursday 28 May 2015 (12:00AM ) 
 
The election will be conducted electronically and as 
a preference-election ref. § 7 and 9 of the 
university's rules of election. 
 
 Temporary positions as “Research fellow”, 
“Postdoc” and “Researcher” are included in group B 
 
Read more here. 

 

KUNNNGJØRING AV VALG FOR GRUPPE B TIL 
UNIVERSITETSSTYRET 2015-2016 
 
Valg av medlem og varamedlemmer til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016; representanter for 
midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B). 
 
Det sentrale valgstyret gjør kjent: 
I henhold til universitets- og høyskolelovens §§ 9-3 og 9-4, jf. særlig § 9-4 (2), skal det velges ett styremedlem 
fra gruppen av midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. I tillegg skal det velges tre 
varamedlemmer. 
 
Valgdatoer:  
Valget holdes elektronisk i perioden 22. -28. april. Valglokalet er åpent fra kl. 0900 den 22. og stenges kl. 1200 
den 28.april. 
Les mer her. 
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Om å tråkke nye spor 
 
Frå rektor Dag Rune Olsen sin blogg. 
 
Det er mye godt å si om ferdig preparerte skispor: de er lette å gå i, 
løypene er lagt forsvarlig til i terrenget og du treffer andre som er ute i 
samme ærend og som du høflig nikker til i det de passerer. Er det én ting 
ferdig preparerte løyper imidlertid ikke gjør, så er å ta deg ut i ukjente og 
nye deler av terrenget hvor andre ikke har vært. Om det forringer 
påsketuren er en annen sak. 
I forskning er det viktig å tråkke nye spor. Lite gjennombruddsforskning 
oppstår ved å gå i ferdig preparerte løyper og hvor horder har vært før 
oss. Flere evalueringer det siste året har vist oss at norsk forskning holder 
jevn god internasjonal standard, men at vi mangler nettopp 
gjennombruddsforskning. Det er mye godt å si om de små stegs 
forskning; ofte er det disse som samlet leder til nye gjennombrudd, men 
kan også være med på å sementere det gjeldende paradigme. 
 
Les mer her. 
 
 

 

OM ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSJEKTET 
 
Målet for organisasjonsutviklingsprosjektet er å utvikle de sentraladministrative tjenestene i tråd med 
universitetets strategiske mål og kjernevirksomhet.  
"UiB skal ha en kultur der alle yrkesgrupper og ansatte opplever å ha det samme samfunnsoppdraget og 
identifiserer seg med universitetets kjernevirksomhet. Det er universitetsledelsens ansvar å sørge for en 
organisasjon som er tilpasset kjernevirksomhetens behov, og som er innrettet slik at vi når våre mål". 
 
Overordnede mål 
− Å oppnå en formålstjenlig organisering av universitetets administrative tjenester som er tilpasset 

universitetets strategi og kjernevirksomhet. 
− Å utvikle områder der fakulteter og institutter trenger sterkere støtte fra sentraladministrasjonen for å sikre 

profesjonelle og framtidsrettede tjenester. 
− Å identifisere hvilken kompetanse som kreves for viktige tjenester på ulike nivå, og utvikle 

kompetanseprogram og andre personaltiltak som sikrer tjenester av høy kvalitet. 
− Å styrke samspill, arbeidsdeling og informasjonsflyt mellom nivåene for å oppnå kvalitet og effektivitet i 

tjenestene. 
 
Les meir her. 
Les om delprosjektene her. 
 
 

STUDIE 
 

Ny studieplan for medisinstudiet ved UiB 
 
Leger skal arbeide både for pasientene og for samfunnet, og samarbeide med mange 
instanser, både lokalt, overfor helseforetak og nasjonalt.   
Det kreves gode ferdigheter i kommunikasjon og pasientkontakt, gode kunnskaper, og evne til å gjøre gode 
vurderinger og å ta gode avgjørelser. Samtidig skal legen kunne oppdatere seg fortløpende, og ha forutsetninger 
for å gå inn i forskningsarbeid. Nyutdannete leger skal kunne fylle denne moderne legerollen best mulig. Derfor 
legger vi vekt på tre hovedområder i den nye studieplanen: 

• Den grundige teoretiske og praktiske basiskunnskapen som grunnlag for de beste vurderingene og 
avgjørelsene. 

• Den profesjonelle kompetansen, med adferd og holdninger i yrkesrollen. 
• Det vitenskapelige og kunnskapsbaserte fundamentet.  

 
Les mer her. 
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Presentasjonsseminar - prosjektoppgaver 
 

FREDAG 8. MAI 2015. 
 

Odontologi kull 2010-15 presenterer sine prosjektoppgaver 
Sted: 1. og 2. Molar, Årstadveien 19, kl 8.15-14.15.  
10 min til hver presentasjon inkludert spørsmål. 

 
 

PROGRAM 
 
 

8.15: Trond Inge Berge: Velkommen 
• Christine Aanesen og Kaja Berg-Jensen: Puss og polering av kompositt. Hva finnes på det norske 

markedet av hjelpemidler til puss og polering og hvilken effekt har de? 
• Marianne Frøysa Hansen, Jenny Fariba Abdi-Dezfuli og Aida Becirovic: Probiotika og periodontal 

helse. Kan inntak av probiotika føre til en endring i bakterieflora i dental biofilm? 
• Javad Azadehdel og Mahmoud Mirzaahmadian S.: Tilbud av tannhelsetjenester til flyktninger i 

Hordaland fylke  
• Britt Nina Kleppe Frøholm og Annemay Sørli: Karies hos barn og unge fra 4 regioner i Filippinene. En 

feltstudie med fokus på forekomst og kariesrisikofaktorer 
• Karoline Blindheim Heldal og Kristina Kjøstvedt: Salivasekresjon, kortisol og melatonin hos 

nattarbeidere  
 

9.15-9.30 Pause  
 

• Helene Reime Hellem og Marte Kjersheim: Pasienterfaringer med ubehandlede visdomstenner. En 
spørreundersøkelse  

• Randi Elisabet Aursland: Fra hofte til munn. Metoder brukt ved beinoppbygging og pasienttilfredshet 
etter kjevekamsoppbygging 

• Joakim Skadal Kvåle: Fremskritt innenfor nanoteknologi ved diagnostikk og behandling av kreft  
• Ingunn Roalkvam og Madeleine Hjertnes: Ektopisk erupterende hjørnetenner i overkjeven. Interceptiv 

behandling 
• Åsmund Heggen Pedersen og Magnus Rogne Halland: Bruk av reseptfrie smertestillende legemidler 

ved tannregulering av unge pasienter mellom 8 og 18 år 
 

10.45-11.30 Lunsjpause 
 

• Astrid Katrine Igland og Anne Leithaug Valle: Beinresorpsjonshemmere. Utfordringer for å forebygge 
kjevebeinsnekrose ved tannbehandling illustrert ved to kasuistikker  

• Siri Ljøkjel og Maren Ladstein: Kantkvalitet på fullkontur‐zirkoniakroner  
• Tonje Larsen og Cecilie Bjørkamo Vist: Severity of cervical root resorption as evaluated by intraoral 

radiographs and cone beam computed tomography 
• Long Giang Nguyen: Cytotoxicity of eluates from denture base materials  
• Lise Marthe Krogenes og Sylvia Margrete Lid: Gingival overvekst ved bruk av kalsiumantagonister 
• Hanna Summereld Myhre og Sharmila Mahalingam: Angstsymptomer og katastrofetanker hos 10-16 

åringer som har odontofobi og/eller intraoral-injeksjonsfobi 
13.00– 13.15 Pause  

• Svein Johannes Bråstein Økland: Ansiktstraumatologi i litteraturen. En analyse av tann- og 
kjeveskader i Pondus og Asterix. 

• Solveig Ystgaard og Sinduja Nagendrarasa: Predisposing Factors in the Development of TMD. A 
Study of Adolescents in Rogaland, Norway  

• Benedicte Mehlum og Anette Vetnes Westre:  
• Endo-perio relasjoner - klassifikasjon, diagnostikk, behandling og prognose  
• Eirik Østhus og Sondre Ådalen: Tann- og okklusjonsavvik hos 6 år gamle barn med leppe-kjeve-

ganespalte - en deskriptiv studie av barn undersøkt ved LKG-senteret i Bergen. 
• Dina Mari Åkervik Ulstein og Malene Myhre Vaage: Intern og marginal passform på kobolt-krom 

restaureringar framstilt med tre ulike metodar; støypt, frest og lasersmelta. Laboratoriestudie 
14.10 Trond Inge Berge: Oppsummering og avslutning 
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FORSKNING 
 

FORSKNINGSTERMIN 2016 
 
Vi minner om fristen 1. mai for å søke om forskingstermin for 2016. Vitenskapelig tilsatte i fast stilling finansiert 
av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet, har anledning til å søke om forskingstermin. 
 
Den enkelte søker fyller ut søknadsskjema og eventuelle vedlegg og leverer til instituttet innen torsdag 30. april 
Instituttleder skal signere på søknaden. 
 
Retningslinjer for tildeling av forskningstermin for vitenskapelige tilsatte finnes på følgende lenke; retningslinjer 
 
Søknadskjema er vedlagt og ligger også på mofawiki/personal; søknadsskjema 
 

 
 
 

HAR DU LYST TIL Å DELTA I FORSKER GRAND PRIX? 
 
Forskningsdagene i Bergen og UiB inviterer til informasjonsmøte om Forsker Grand Prix! 
I Forsker grand prix konkurrerer ti stipendiater i å presentere forskningen sin på en scene. De har kun fire 
minutter til å overbevise publikum. Deltakerne får en unik mulighet til å utvikle seg som formidlere. 
Påmeldingsfristen til Forsker Grand Prix er 15.mai. 
 
Ler mer om Forsker Grand Prix her. 
 
 

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering 
 
ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 28 frivillige organisasjoner, som 
eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige 
organisasjoners helseprosjekter. 
 
Frister: 

7. mai for prosjekter innen rehabilitering og forebygging 
22. mai for forskningsprosjekter 

 
Les mer her. 
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HMS 
 

Bergen City Marathon 
 
Bergen City Marathon går av stabelen lørdag 25. april. Institutt for 
klinisk odontologi stiller med stafettlag og flere ansatte deltar i ulike 
distanser. 
 
Alle som ikke skal løpe oppfordres til å stille opp og heie på 
kollegaene.  
 
Og hvem vet, kanskje du blir med neste år? 
  
 

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  
 
 
 

VELFERD 
 

DNS - Anne Pedersdotter 
 
Hun ble brent som heks på Nordnes 
 

                           
 
”For i det helt vesentlige er ”Anne Pedersdotter” simpelthen saftig, fargesterk og velmodulert 
historiefortelling.” VG   
 
Anne Pedersdotter ble brent som heks i Bergen i 1590. Hans Wiers-Jenssens historiske drama er fritt basert på 
hennes skjebne. I stykket fra 1906 bruker Wiers-Jenssen hennes hekseridom som bakteppe for et medrivende 
og lidenskapelig drama om plikt, lyst og svik, om hemmelige drifter og offentlig fordømmelse. Dramaet byr på 
sterke kvinneskikkelser og favner både religion, politikk, erotikk og generasjonsmotsetninger.  
 
Rollen som Anne Pedersdotter spilles av Reny Gaassand Folgerø og Absalon Beyer spilles av Jon Ketil 
Johnsen.  
Regissøren Leif Stinnerbom, er kjent for å bruke sterke musikalske uttrykk og er en av Skandinavias fremste 
teaterinstruktører på folkekultur. Dette tar han med inn i denne spennende og nervepirrende historien. 
  
Ansatte ved UiB får tilbud på billetter til forestillingen torsdag 23. april kl. 20.00. Billettpris kr. 250. 
Ta kontakt med DNS for billettbestilling, telefon 55 60 70 80 eller dns@dns.no. 
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Planlagt seminarrekke i behandling med dentale 
implantater for spesialistutdanningen 2014 
 
Tid:  Tirsdager kl. 16.00 – 18.00 
Sted:  Cavum 
 
Vår 2015 
 

 

Tirsdag 21. april 2015 – kl. 16:30-18:00 
 
Implantatplassering og protetisk konstruksjon 
 
Nytt bein til kjevekamsoppbygging 
 

 
 
Harald Gjengedal 
 
Cecilie Gjerde 

Tirsdag 19. mai 2015 – kl 16:30-18:00 
 
Kasus og behandlingsplanlegging  

 
 
Vidareutdanningskandidatar frå oral kirurgi og oral 
medisin, periodonti og protetikk 
 

  
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER 
VÅR 2015 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. mai 
 

Onsdag 22. april 
Onsdag 27. mai 
Onsdag 24. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 11.juni 
 

Fredag 24. april 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 

 
 

 
 

 
Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 8. mai. 

Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 
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