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Nr. 7 - Dato 26. mai 2015 
 
 

Valg til fakultetsstyret – gruppe B 
 
Valget av representant til fakultetsstyret for gruppe B (midlertidige vitenskapelige tilsatte) starter 22. mai kl 9 og 
slutter 28. mai kl 12. Resultatet blir offentliggjort like etter at valgstyret har hatt sitt møte den 29. mai.  
 
En (alfabetisk) liste over kandidatene som stiller til valg for gruppe B (midlertidig vitenskapelige stillinger) til 
fakultetsstyret er klar. 
 
Lenken til nettsiden er her: 
 
http://www.uib.no/mofa/88507/her-er-kandidatane-som-ynskjer-%c3%a5-representera-gruppe-b-midlertdig-
vitskapelege-tilsette-i 
 
 

NY VISEREKTOR VED UIB  
 
Rektoratet ved Universitetet i Bergen ønsker å styrke universitetsledelsen 
med en viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger. Professor 
Robert Bjerknes er utpekt som ny viserektor for dette området.  
 
Professor Eyvind Rødahl blir ny prodekan ved MOF 
 
 
 
 

 

 
Professor Robert Bjerknes 

VISEREKTOR FÅR VERV I 
UNIVERSITETSNETTVERK 
 
Anne Christine Johannessen blir leder i gruppen for global helse i 
Worldwide Universities Network. 
 
– Det er bevisstgjørende å ta et ansvar. Det gir en inspirasjon til å gjøre en 
ekstra innsats, og det er en måte å synliggjøre betydningen av Worldwide 
Universities Network for universitetet. Vi ønsker å trekke flere av forskerne 
våre inn i samarbeidet, og jobbe for at de kan se hva nettverket kan bidra 
med inn i deres egen forskning. 
 
Det sier Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering ved 
Universitetet i Bergen (UiB), og nylig utnevnt leder for Public Health Global 
Challenge Steering Group i Worldwide Universities Network (WUN). 
 
Les mer her. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Viserektor Anne Christine Johannessen 

  

http://www.uib.no/mofa/88507/her-er-kandidatane-som-ynskjer-%c3%a5-representera-gruppe-b-midlertdig-vitskapelege-tilsette-i
http://www.uib.no/mofa/88507/her-er-kandidatane-som-ynskjer-%c3%a5-representera-gruppe-b-midlertdig-vitskapelege-tilsette-i
http://www.uib.no/aktuelt/88463/viserektor-f%C3%A5r-verv-i-universitetsnettverk


2 
 

Norm om informasjonssikkerhet 
 
Helsedirektoratet har de siste årene utarbeidet en norm for 
informasjonssikkerhet. siste oppdatering ble gjort februar 2015.  
Elektronisk behandling av opplysninger gir muligheter, men skaper også utfordringer for informasjons- 
sikkerheten hos virksomhetene. Formålet med normen er å bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet i 
helsesektoren. Normen er også ment å være et hjelpemiddel i den enkelte virksomhets arbeid med 
informasjonssikkerhet. 
 
 Du k an lese normen  her.  
 
 

ØNSKER DU Å FORMIDLE PÅ NETT? 
 
IT-avdelingen lanserte i august 2014 en selvbetjeningsløsning for studenter og ansatte 
ved Universitetet i Bergen hvor du enkelt kan opprette ditt eget nettsted og publisere innhold 
ved hjelp av det populære publiseringsverktøyet WordPress. Om dette høres interessant ut 
finner du mer informasjon om hvordan du går fram her. 
 
 

STUDIE 
 
 

 
 

https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet
https://b.uib.no/sso
http://www.wordpress.org/
https://beta.uib.no/index.php/2014/12/05/onsker-du-a-formidle-pa-nett/
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AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE I ODONTOLOGISKE EMNER 
 
FREDAG 19. JUNI 2015 
 
Fakultetet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannlegestudentene kull 10-15 og 
tannpleierstudentene kull 12-15 i auditorium 1, Bygg for Biologiske basalfag, fredag 19. juni, kl. 13.00. 
 
Avgangsstudentene med familie er invitert. Det er også anledning for de ansatte å overvære høytideligheten. 
Arrangementet varer ca. 1 time. 
 
Vi gjør oppmerksom på at avgangsstudentene har anledning til å ta med seg sin familie på omvisning på Institutt 
for klinisk odontologi, inkludert klinikkene, fra kl. 11.00 denne dagen. 
 
 

LOV, RETT OG DIGITALISERING 
 
DigUiB inviterer til frokostmøte om lov og rett i arbeidet med digital undervisning og forskningsformidling - hvilke 
regler gjelder, og hvor finner du hjelpen du trenger? 
Tirsdag 2. juni fra 08:30-10:00 i kafeen på Universitetsbiblioteket. For detaljer rundt arrangementet, se her. 
 
Møtet er gratis og åpent for alle, men vil være interessant for alle som jobber med digitalt innhold i undervisning 
og forskning. 
 
 

Ny studieplan for medisinstudiet ved UiB 
 
LES MER HER. 
  
 
 

FORSKNING 
 

Doktorgraden - utdanning eller 
forskning? 
 
Hvordan skal vi organisere forskerutdanningen for å frembringe de 
beste forskerne for fremtiden?  
Er en doktorgrad mest forskning eller mest utdanning? Spørsmålet reises med jevne mellomrom og nylig har det 
igjen blitt aktuelt i forbindelse med den organisatoriske utviklingsprosessen som Universitetet i Bergen er inne i. 
Kjernen i spørsmålet er politisk mer enn administrativt: For hvordan skal vi organisere forskerutdanningen for å 
frembringe de beste forskerne for fremtiden? Om man er enige om målet, er det ved UiB i dag uenighet om 
hvordan man skal nå det. 
 
Les mer her. 
 
 

Vil skape et ungt akademi 
 
Hva opptar deg som fersk forsker? Nå åpner Vitenskapsakademiet dørene for yngre, engasjerte talenter. 
 
Dette skal bli en ny arena hvor yngre forskere kan få uttale seg om ting som er viktige for dem innen 
forskningspolitikk. Akademiet skal også jobbe med forskningsformidling for å skape interesse hos ungdom, slik 
at de kan se forskning som en karrierevei. 
 
 

http://www.uib.no/diguib/88478/frokostm%C3%B8te-lov-rett-og-digitalisering
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib
http://pahoyden.no/debatt/2015/04/doktorgraden-utdanning-eller-forskning
http://www.dnva.no/
http://www.forskerforum.no/wip4/vil-skape-et-ungt-akademi/d.epl?id=2472937
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Antall publikasjoner 2014: Universitetet i Bergen 
Statistikken for 2014 er nå komplett.  
 
Dei kliniske institutta er klart sterkast på publikasjonar i 2014 ved UiB, i tillegg til IGS, også samanlikna med 
andre fakultet og institutt. Her kan du sjå resultata frå dei norsk e universiteta. Her kan du sjå resultata frå UiB 
sine fak ultet , der MOF har eit klart forsprang i mest publikasjonar. 
 

 
 

 
 
 

Kreftforeningens hovedutlysing 
 
Kreftforeningens årlige hovedutlysing av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan søkes om 
støtte til forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen alle forskningstema der målet, på kort eller lang sikt, er å 
hjelpe kreftpasienter. 
Kreftforeningen lyser også ut midler for klinikere som ønsker å forske på heltid eller deltid for en kortere 
periode. Stipendordningen gjelder alle yrkes grupper med hovedstilling i klinikk. Les mer om k linisk e 
korttidsstipendier. 
 
Søknadsfristen er mandag 1. juni 2015 kl. 13.00. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn 
elektronisk via sin søk nadsportal.  
For info om andre utlysninger de har gjennom året, se denne nettsiden.  

http://dbh.nsd.uib.no/pub/?rapport=antall&amp;aar=2014&amp;niva=1&amp;insttype=1&amp;instkode&amp;avdkode&amp;seksjonskode
http://dbh.nsd.uib.no/pub/?rapport=antall&amp;aar=2014&amp;niva=2&amp;insttype=1&amp;instkode=1120&amp;avdkode&amp;seksjonskode
http://dbh.nsd.uib.no/pub/?rapport=antall&amp;aar=2014&amp;niva=2&amp;insttype=1&amp;instkode=1120&amp;avdkode&amp;seksjonskode
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/calls/call.jsp?cid=781
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/calls/call.jsp?cid=782
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/calls/call.jsp?cid=782
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/
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EØS-midler for helsesamarbeid mellom Norge og 
Polen 
 
Målet med midlene er å utvikle samarbeid og nettverk, utveksling, deling av kunnskap, 
teknologi, erfaring og beste praksis mellom Polen og Norge. 
 
Søknadsfrist er 30. juni 2015 
 
Les mer her. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kommende ny storsatsning fra NFR 
 
NFR varsler at det kommer en utlysning til høsten som heter HELSEVEL, en ny storsatsing skal styrke 
de offentlige helse- og velferdstjenestene. 
 
Programmet omfatter tjenester innen barnevern, arbeid, velferd, helse og omsorg. Regjeringen ønsker at 
pasientens behov skal settes i sentrum for utvikling og endring i helse- og omsorgstjenesten. Det gjelder også 
for kunnskapsutvikling gjennom forskning. Forskning bør i større grad nyttiggjøres i tjenesten, og komme 
pasienten til gode. 
 
Programmet planlegger et lanseringsseminar for potensielle søkere og andre interessenter 11. juni. Mer 
informasjon om dette kommer på Forsk ning s rådets sider.  
 
 
FORNY 2020 – VERIFISERINGSMIDLER 
 
Forskere i Bergen har nå muligheten til å søke om støtte fra Forskningsrådet for prosjekter med kommersiell 
vinkling. Verifiseringsmidler er en gylden mulighet til å skaffe midler til å gjennomføre uttesting, oppskalering og 
videreføring eller videreutvikling av ditt forskningsprosjekt – uavhengig av fagfelt. BTO tar ansvar for å koordinere 
søknadsskrivingen, prosjektledelse og forretningsutvikling, og har i de senere år hatt en suksessrate på 30 – 50 
% på sine søknader. 
 
Mer informasjon om programmet og spesifikasjoner for søknaden og søknadsprosessen 
finnes her.  
PS: Ta kontakt med Katinka Tofte Amundsen, katinka.tofte@bergento.no 980 26 926, 
innen 29.mai for innledende prosjektdiskusjoner.  
Selve søknadsfristen er 9. september 2015. 
 
 
PROSJEKTMIDLER FRA NORGESUNIVERSITET TIL DIGITALE LÆRINGSFORMER 
 
Norgesuniversitetet lyser ut 12,5 millioner i prosjektmidler for prosjekter 
med oppstart i 2016 og en varighet på inntil to år. Midlene skal gå til 
prosjekter innen aktiv læring og digitale læringsformer for arbeidslivet og 
søknadsfristen er 15. oktober 2015. 
 
Du kan lese mer om utlysningen og finne søknadsskjema på 
Norgesuniversitetets  nettsider. 
 
 

http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=2nd-open-call-for-fbr-projects
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_storsatsing_skal_styrke_de_offentlige_helse_og_velferdstjenestene/1254008252558/p1174467583739
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_storsatsing_skal_styrke_de_offentlige_helse_og_velferdstjenestene/1254008252558/p1174467583739
http://vedlegg.uib.no/?id=844d0cbfd78f90b0d07d774b51f41581
mailto:katinka.tofte@bergento.no
http://norgesuniversitetet.no/utlysninger/utlysning-2016
http://norgesuniversitetet.no/utlysninger/utlysning-2016
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MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIP INFORMATION AND 
PROPOSAL WRITING WORKSHOP, 9. JUNI. 
 
Tirsdag, 9. juni kommer NCP Ian Devine fra UKRO til UiB for å holde en Marie Sklowska-Curie Actions 
Individual Fellowships (IF) information and proposal writing workshop. 
 
Individual Fellowships (IF) er lønnsmidler i tillegg til institusjonelle tilskudd til dyktige, kreative og mobile 
forskere. Midlene er tilgjengelige som et postdok-stipend til erfarne forskere med mere enn fire års 
forskererfaring eller en ph.d.-grad og gis for opphold i og uten for Europa. Individual Fellowships (IF) har 
årlige utlysninger. Budsjett for 2015 er 215 millioner euro. 
 
Påmeldingsfristen er satt til 8. juni kl. 12.00, og skjemaet finnes på 
siden her.  
 
 

Kommende workshops arrangert av UiB 
 
 Writing Successful Grants 
 Ethics Appraisal Procedure 
 Building the National Institutes of Health (NIH) Grant Proposal 
 Writing Successful ERC Proposals 
 
 

Midler for forskning på biomaterialer 
 
Viking Olov Björks legat er på 270 000 SEK, og gis til en ung lovende forsker ved et 
nordisk universitet som har vist potensiale inn feltene vevsbygging, nanoteknologi 
eller forskning på biomaterialer. 
 
Søknad sendes til eva.geijstedt@uadm.uu.se 
 
Søknadsfrist er 31. september 
 

 
Viking Olov Björk, svensk lege og 
pioner innen thoraxkirurgi. Var med 
på å utvikle hjerte-lungemaskinen 
 

 
 

PERSONAL 
 

Bruk av Pagaweb til refusjon av utgifter 
 
Det er kun lønnsrelaterte utgifter og reiseregninger som skal i Pagaweb når det gjelder refusjoner. 
Andre utgifter bør gå gjennom UiBs bestillingssystem. Hvis ikke mulig via systemet, kan det unntaksvis føres på 
papirskjema for refusjon av utlegg som du da skal til økonomikonsulenten sammen med sammen med 
originalbilag. 
 
 

KURS 
 

Kurs for nye ledere 
 
Dette er et program over to dager for alle nye ledere med personalansvar (ansatt siste 12 måneder). Arrangeres 
årlig i februar og september. Tema: Lederoppgaver innen forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, 
økonomi, personal, HMS, kommunikasjon, it og eiendom. Deltakerne vil få oversikt og praktisk 
innføring i støttesystemer fra sentrale avdelinger. 
For mer informasjon og påmelding, se her. 

http://www.uib.no/foransatte/88575/msca-individual-fellowship-information-and-proposal-writing-workshop
http://www.uib.no/foransatte/88652/writing-successful-grants
http://www.uib.no/foransatte/88663/ethics-appraisal-procedure
http://www.uib.no/foransatte/88676/building-national-institutes-health-nih-grant-proposal
http://www.uib.no/foransatte/88768/writing-successful-erc-proposals
mailto:eva.geijstedt@uadm.uu.se
http://vedlegg.uib.no/?id=771da1fb82f85e85ecc72f16711074a5
http://www.uib.no/foransatte/79374/kortprogram-nye-ledere
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Lynkurs i Office 
Visma tilbyr eit lynkurs 3. juni for kun kr. 300, med rask og effektiv innføring i Excel, Outlook, 
PowerPoint og OneNote. 
Du vil få smarte tips og triks som du vil få god nytte av i kvardagen, samt bli oppdatert på kva som er nytt i 
2013-versjonen av programma. Stad er Visma-huset, Kanalveien 52, Bergen. Pris Kr. 300,-. 
 Me ld deg på Lynk urs-dag en her.  
 
 
 

HMS 

 

IKO DAGENE 2015 
 
ALLE ANSATTE INVITERES TIL Å DELTA PÅ IKO DAGENE 2015 
– 16.-18.JUNI 
 
PÅMELDING INNEN 11. JUNI VIA DENNE LENKEN HER: 
 
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=869225 
  
PROGRAM FOR DAGENE:  
 
TIRSDAG 16.JUNI– 1/ 2 DAG 08.30-11.30- 
kompetanseutvikling for tannhelsesekretærene 
Program for tannhelsesekretærgruppen presentasjon ved seksjon for kirurgi, seksjon for endodonti og 
spesialistklinikken 
 
ONSDAG 17.JUNI – 1 dags kompetansutviklingsdag for alle ansatte ved instituttet 1 og 2 molar 
08.15 - Oppstart – velkommen til felles kompetansutviklingsdag 2015 
08.20 -09.40 «Gløtt fra forskningen ved instituttet» 
«Hvordan bygge bein uten bein» ved PhD stipendidat Cecilie Gjerde 
«Helse i hver dråpe» ved førsteamanuensis Mihaela Marthinussen 
ved PhD stipendidat Siri Kvalheim 
førsteamanuensis Vibeke Barman Michelsen 
09.40-10.30 «Gløtt fra klinikken» 
Presentasjon av de nye Sim-odontene i Ferdighetssenteret ved førsteamanuensis Marit Øilo 
10.30-10.40 Pause 
10.40-11.30 IKO året 2014/2015 - HMS undersøkelsen v/instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
Sommerlunch i kantinen 11.30-12.30 
12.30-13.30 
«Ønskeforelesning – Statens pensjonskasse» 
13.30 -14.30 «Gløtt fra studiene ved IKO» - slik presenterer vi oss utad 
«Tannlegestudiet « ved professor og programleder for odontologiske fag Morten Erik Berge 
«Tannpleierstudiet» ved overtannpleier Gro Stenerud 
«Ut i verden –utveksling til andre land i Europa, USA og Afrika og internasjonale studenter inn til IKO» 

PROGRAMMET ER FORELØPIG 
 
TORSDAG 18.JUNI – ½ dag 08.30-11.30 i 1. og 2 molar – «Protetikk på gyngande grunn - kan perio 
hjelpe?» 
Ved førsteamanuensis Harald Gjengedal, protetikk og overtannlege Ivar Hoff, periodonti 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
VÅR 2015 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 17. juni – ekstraordinært møte Onsdag 27. mai 

http://kursweb.vismaajourit.no/orderform.aspx?utm_campaign=NO_AC_Lynkurs_Bergen_uke18_2015&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=Eloqua&amp;a3RmaWQ9MzgwODYmY291bnQ9MSZmb3JldGFnPTU3MyZ2ZXJpZmljYXRpb249MQxB7sxB7s&amp;elqTrackId=B284AB26A6C452939F175BAB31E5042D&amp;elq=a4895682b20943
https://skjemaker.app.uib.no/embed.php?id=869225
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Onsdag 24. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 11.juni 
 

 

Klinikkutvalget  
Fredag 12. juni  

 

 
 

 
Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 12. juni. 

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

 
 

mailto:marit.stubdal@iko.uib.no
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