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Nr. 9 - Dato 21. august 2015 
 
 

Kjære kollega! 
 
Vel overstått sommerferie! 
Høstsemesteret 2015 er i gang. Velkommen til 50 nye odontologistudenter og 27 nye tannpleiestudenter. 
Velkommen også til 8 nye spesialistkandidater; 4 studenter på seksjon for endodonti, 2 på seksjon for oral 
protetikk, 1 på seksjon for periodonti og 1 på seksjon for oral kirurgi. I tillegg har 8 studenter startet sine studier 
på kvalifiseringsprogrammet i nyoppussede lokaler i Årstadveien 21 (3 etasje). I denne forbindelse minner jeg 
om søknadsfristen til spesialistutdannelsen og dobbeltkompetanse stipend som er 25. oktober 2015. I løpet av 
høstsemesteret skal det lyses ut et PhD stipend øremerket søker med odontologisk bakgrunn. PhD stipend 
øremerket dobbeltkompetanse i odontologi vil bli lyst ut vårsemesteret 2016. 
 
Som en oppfølging av lederutviklingsprogrammet Leder- og teamutvikling ved IKO vil det arrangeres lokale 
kurs på IKO for nye og gamle ledere. Tema blir i første omgang oppfølging av sykemeldte og den vanskelige 
samtalen. De lokale kursene vil annonseres fortløpende til alle seksjonene. HR- og HMS seksjonene ved UIB 
sentralt vil bidra i disse lokale kursene.  
 
Odontologisk universitetsklinikk ble integrert i IKO 1.12.2012. Nytt bygg ga nye muligheter for organisering av 
arbeidet i enheten. Utgangspunktet for integreringen var å legge til rette for bedre samhandling og tettere 
koblinger mellom den faglige linjen og undervisningen i klinikken samt å forenkle organisasjons og 
styringsstruktur. IKOs nåværende organisering og struktur skal evalueres i løpet av høsten 2015. Evalueringen 
skal gjennomføres som en åpen og konkret prosess og vil omfatte alle ansatte, studenter og pasienter. Følgende 
mål vil være utgangspunkt for evalueringen 1) etablere bedre faglig styring, 2) ansvarliggjøring, 3) konsentrere 
ressurser rundt undervisning, 4) omdisponering av ressurser til undervisningsstillinger, 5) Nye arbeidsmåter for å 
skape et bedre arbeidsmiljø og redusere fravær. Evalueringen av Særavtale om arbeidstidsordning for 
klinikkpersonale ved Odontologisk universitetsklinikk i Bergen (OUK) ble startet våren 2015 og skal avsluttes 
som et eget prosjekt tidlig høsttermin 2015. 
 
En revidert versjon av samarbeidsavtalen mellom IKO og Tannhelsetjenestens kompetansesenter ligger nå klar 
til signering hos dekan ved MOF og hos fylkestannlege. Avtalen regulerer samarbeid om pasienter til 
spesialistutdannelsen, kompetansesenterets leie av operasjonssal ved IKO samt en rekke andre forhold som har 
økonomiske implikasjoner for instituttet. Avtalen skal revideres en gang i året. Signert versjon av avtalen vil være 
å finne på IKOs hjemmesider. 
 
Lykke til med semesterstart, 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

Velkommen til Universitetsaulaen i 
Bergen! 
 
Aulaen skal bli den nye storstuen for Universitetet i Bergen og for hele 
Vestlandet, og åpner offisielt den 2. september. Universitetsaulaen skal være 
den viktigste arenaen for formidling av forskning og utdanning ved UiB, og den 
sentrale møteplassen mellom universitetssamfunnet og kultur-, samfunns- og 
næringsliv. 
Les nyhetssaken: Universitetsaulaen åpner med surferock og Sjostakovitsj 
http://www.uib.no/universitetsaulaen 
 
 

 
 
 

 

http://www.uib.no/aktuelt/89585/universitetsaulaen-%c3%a5pner-med-surferock-og-sjostakovitsj
http://www.uib.no/universitetsaulaen
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Alumnusdag 2015 
 
Selv om Det medisinsk-odontologiske fakultet ikke deltar med eget program på årets alumnusdag 12. 
september, er vi likevel representert med innlegg fra tre av våre ansatte i det felles hovedprogrammet: 
 

• Lars Akslen, K1 
• Edvin Schei, IGS 
• Anders Bærheim, IGS 

 
Informasjon og påmelding for UiB-alumner ligger på denne nettsiden: 
 
http://www.uib.no/alumni/82819/alumnusdagen-velkommen-tilbake-til-universitetet 

 
 

STUDIE 
 
 

Ferdige tannpleiere 2015 
 
 

 
 
 

Ny studieplan for medisinstudiet ved UiB 
 
LES MER HER. 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.uib.no/alumni/82819/alumnusdagen-velkommen-tilbake-til-universitetet
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib
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FORSKNING 
 

Utlysning – dobbeltkompetanse i odontologi søknadsfrist 
25.oktober 2015 
 
Dobbeltkompetanse i odontologi med oppstart i 2016 er nå utlyst. Søknadsfristen for å søke om opptak til 
dobbeltkompetanse er 25.oktober. Informasjon om dobbeltkompetanse og utlysning finner dere på denne 
nettsiden her: http://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi# 
 
Utlysningen finnes også i Tannlegeforeningens Tidende.  
 
Kontaktpersoner for de enkelte læresteder er opplyst i annonsen, eller dere kan kontakte 
dobbeltkompetansesekretariatet på dobbeltkompetanse@iko.uib.no 
 
 

Forskere i Bergen har dyrket fram 
kjevebein 
 
Et forskerteam i bergen har klart å dyrke fram kjevebein ved å 
blande stamceller og bikalsiumfosfat. 
Til nå er elleve pasienter vellykket behandlet, skriver TV 2. 
- Det er nesten utrolig. Da pasient nummer to, tre og fire viste like 
gode resultater, var det lettere å innse at vi virkelig var inne på noe, 
sier doktorgradsstipendiat Cecilie Gudveig Gjerde til kanalen. 
Les også: Her blir grisen operert på Haukeland  
Etter å ha operert inn en blanding av stamceller og 
beinerstatningsmaterialet bikaliumfosfat i pasientenes munn, ble 
stamcellene i løpet av kort tid til beinceller. 
Les mer i Bergens Tidende: 
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Forskere-i-Bergen-har-dyrket-
fram-kjevebein-3414075.html 
 
Innslaget kan også sees her: 
https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/mgmekuib.no/2015/1
7.08/508132/TV2_nyhetskanalen_stamceller_-
_20150817_213106_38.html 
 
 

 
 

 

Fokus på forskning - seminarserie IKO høsten 2015 
 
Fra høsten 2015 blir fredagsseminarene startet opp igjen på IKO.  
Det blir fredags seminarer fredag 28.august, fredag 25.september, fredag 23.oktober og fredag 27.november. 
Seminarene blir holdt i mellomøkten fra 11.30-12.30 
Fredag 28.august blir seminaret i møterom D i 3 etasje. Professor Annika Rosen vil snakke om forskning som 
pågår med TMD/TMJ 
 
 

 
 

CURRENT FUNDING ANNOUNCEMENTS/DEADLINES 
AURORA MOBILITY GRANTS FOR RESEARCHER EXCHANGE WITH FRANCE (IS-AUR). 

− Scientific staff/groups of researchers at Norwegian institutions may seek funding for short-term stays 
in France to launch and develop joint research projects. The annual Norwegian budgetary framework 
is approximately NOK 500,000. Funding is normally granted to about 12 projects per year. 9 
September 2015 

http://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi
mailto:dobbeltkompetanse@iko.uib.no
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-blir-grisen-operert-pa-Haukeland-3375924.html
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Forskere-i-Bergen-har-dyrket-fram-kjevebein-3414075.html
http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Forskere-i-Bergen-har-dyrket-fram-kjevebein-3414075.html
https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/mgmekuib.no/2015/17.08/508132/TV2_nyhetskanalen_stamceller_-_20150817_213106_38.html
https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/mgmekuib.no/2015/17.08/508132/TV2_nyhetskanalen_stamceller_-_20150817_213106_38.html
https://screencast.uninett.no/relay/ansatt/mgmekuib.no/2015/17.08/508132/TV2_nyhetskanalen_stamceller_-_20150817_213106_38.html
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISAUR/1254009253748/p1184150364108?progId=1253953641913&amp;visAktive=true
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− Preannouncement: BIOTEK2021 Researchers in Bergen have the opportunity to apply for funding for 
research projects with a commercial potential from RCN. Bergen Teknologioverføring (BTO) will assist 
in writing the application and will handle the commercial development. More info here. 9 September 
2015 

− Preannouncement: FORNY2020 – Proof-of-Concept funding. PoC funding is a golden 
opportunity to obtain the funds needed to conduct testing, upscaling and continuation 
of your research project – regardless of the research field. BTO will coordinate the 
application process, project management and business development. More info here. 9 
September 2015 

− DAAD mobility grants for researcher exchange between Norway and Germany. Norwegian academic 
staff / research groups are invited to apply for funding for short stays in Germany to establish and 
develop joint research projects. The program is open to all fields and disciplines. 9 September 2015 

− Programme for Research and Innovation in the Educational Sector (FINNUT). This call applies to 
research projects addressing all educational levels, and also encompasses projects that examine 
transitions in the educational pathway and the transition to further studies and working life. Two types 
of schemes are available under the call: Young Research Talents and Researcher Projects. 9 
September 2015 

− Preannouncement NANO2021: funding is available for Knowledge-building Projects for Industry on the 
application of nanotechnology in bio-based industries. This call is targeted towards research 
institutions in binding cooperation with relevant users from Norwegian trade and industry. 14 October 
2015 

 
 

KLINIKKNYTT 
 

UNDERVISNING I SMITTEVERN FOR ALLE ANSATTE OG 
STUDENTER. 
 
Smittevern og infeksjonsforebyggende tiltak er et satsingsområde i helsevesenet over hele verden. Ansatte og 
studenter i tannhelsetjenesten må påregne å komme i daglig kontakt med pasienter med kjent og ukjent smitte, 
og risiko for kontaminering på grunn av søl og sprut er stor. Det er derfor vesentlig at studentene lærer basale 
smittevernsrutiner, hva som er evidensen for de rutinene vi har og hvordan de skal praktiseres i daglig drift. Ved 
IKO er det derfor nå laget et opplegg for systematisk opplæring av alle ansatte og studenter. 
Som ledd i dette er vi så heldige å få dosent Mikael Zimmerman til å komme og holde kurs for oss i oktober.  
 
Kursplanen er som følger: 
 
Tid:    Torsdag 22. oktober kl 16.30 – 19.00 
Tema:    Smittevern i odontologi. 
Målgruppe:    alle ansatte og spesialistkandidater. 
 
Tid:    Fredag 23. oktober kl 08.00 – 09.25 
Tema:    Smittevern trinn 1 (generelt smittevern) 
Målgruppe:   Kull 3 tannlegestudenter 
    Kull 2 tannpleierstudenter 
 
Tid:    Fredag 23. oktober kl 09.30 -11.00 
Tema:    Smittevern trinn 2 (smittevern i klinikk) 
Målgruppe:   Kull 4 og 5 tannlegestudenter 
                               Kull 3 tannpleierstudenter 
 
De studentene som ikke hører på Zimmerman vil få undervisning i arbeid på sterilsentral av våre dyktige 
tannhelsesekretærer. Det blir derfor ingen undervisning i klinikk denne økten for berørte kull. Ansatte med 
arbeidsdag fredag og som ikke har anledning til å delta på kurset torsdag, bes delta sammen med studentene. 
Annen aktivitet denne økten avtales med seksjonsleder. 
Ansatte vil kunne føre kurset som overtid siden det er av betydning for utøvelse av klinisk arbeid. Unntatt er 
vitenskapelig ansatte, og tannleger med avtale om ubunden fordypningsøkt. 
Mer informasjon vil komme seinere. 
 

http://vedlegg.uib.no/?id=c7139c65f1f5820e98a00740455034e9
http://vedlegg.uib.no/?id=cb20c87659efaf27e93dc7048b6b2559
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISDAAD/1253953645095
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FINNUT/1253991143498/p1184150364108?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/NANO2021/1254008968383/p1184150364108?progId=1253971755975&amp;visAktive=true
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PERSONAL 
 

Søknad om opprykk til professor etter kompetanse 
 
Frist for å søke om opprykk til professor etter kompetanse er 15. september. Søknad må sendes til 
post@mofa.uib.no eller til Universitet i Bergen, Dokumentsenter 4, Postboks 7804, 5020 BERGEN. 
Søknadsskjema samt relevante regelverk finnes her:  
http://vedlegg.uib.no/?id=c6af1ed78691be80801780844174de7e  
Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger finnes her. 
 
 

Ferie 
 
Frist for å avtale med nærmeste leder om avvikling av restferie er 1.10.15. 
Frist for all registrering av restferie i PagaWeb er 15.10.15. 
 
 

Nytt om navn 
 
Vi har gleden av å ønske følgende velkommen som nye tilsatte og/eller i nye stillinger ved Institutt for klinisk 
odontologi med håp om at dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
Laboratoriet 

Ying Xue – senioringeniør  
 
Kvalifiseringsprogrammet 
            Tina Hanøy Lilleheil - tannhelsesekretær  
 
Seksjon for protetikk 

Hege Haavik - instruktørtannlege 
Evelina Brukiene- instruktørtannlege 
Kristian Lind- instruktørtannlege 
Øyvind Goksøyr- instruktørtannlege 

 
Seksjon for periodonti: 

Torhild Kildahl - instruktørtannlege 
Mai Soon Solberg - instruktørtannlege  
Eirik Salvesen – instruktørtannlege (spesialist periodonti oppstart 1.9.15) 

 
Seksjon for Kjeve og ansiktsradiologi:  

Frode Slettestøl - instruktørtannlege 
Xie Qi Shi - professor (Kommer i september) 

 
Seksjon for Forebyggende tannhelse 

Romina L. Tvedt -  instruktørtannpleier 
 
Ny dobbeltkompetansekandidat: 
           Christian Schriwer 
 
PhD-kandidater 
Lutango Daniel Simangwa 
Mohamed Abdul Raouf Abdul Wahab Mohamed Ali 
Christian Schriwer 
 
Koordinator for  Pasientinnskrivning 
Spesialtannlege Ingrid Slinde har fått oppgaven som fungerende koordinator for Pasientinnskriving. Hun har 
ansvaret for arbeidsledelse og daglig drift. 
Fungerende klinikkleder Harald Nesse har personalansvaret 
 

mailto:post@mofa.uib.no
http://vedlegg.uib.no/?id=c6af1ed78691be80801780844174de7e
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129?q=forskrift%20professor*
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Finansiering av utenlandsopphold for ansatte ved MOF 
 
Fast vitenskapelige ansatte, postdoktorer finansiert av UiB og universitetsstipendiater finansiert av UiB kan 
kvalifisere for stipend fra fakultetet når de skal på forskningsopphold i utlandet. Informasjon om dette finnes på 
denne siden. 
 
 
 

HMS 
 

Invitasjon til Grunnopplæring i HMS, høsten 2015 
 
40-timers grunnopplæring i HMS tilbys verneombud og AMU-medlemmer ved UiB, og gir grunnleggende 
kunnskap om hvordan HMS-arbeidet skal organiseres og praktiseres. Arbeidsmiljøloven setter krav til 
obligatorisk 40-timers grunnopplæring i HMS for verneombud og AMU-medlemmer. Universitetet møter dette 
kravet ved å gjennomføre internkurs for nyvalgte verneombud og AMU-medlemmer annet hvert år. 
Målgruppe 

 Kurset er obligatorisk for nyvalgte verneombud. 
 Lokale HMS-koordinatorer og tillitsvalgte i fagforeningene. 

 
Les mer her. 
 
 

IKO sine HMS-sider 
 
Vi anbefaler å lese IKO sine HMS sider med HMS-utvalg, Strålevern og Smittevern – inneholdende Hygieneplan 
for Institutt for klinisk odontologi og Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge. 
 
 
 

VELFERD 
 

ROAR BREKKE SITT STAND-UP SHOW 
 
Tilbud til UiB-ansatte: 
Bestill innen fredag 21.august kl.17.00 på Grieghallen sitt billettkontor og få en god rabatt på dine billetter til Roar 
Brekke sitt ferske standupshow. 
Oppgi koden <<VIBEKE>> 
 
PREMIERE 
28.august 
 
TILBUD OG SPILLETIDER 
http://www.skjultehensikter.no/Roar.pdf 
 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken - seinhøsten 2015 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset for perioden 
18.oktober 2015 – 3.januar 2016. 

 

New application period for 
the cottages at Ustaoset – 
late autumn 2015 
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for the period from 18 October 2015 
until 3 January 2016. 

http://www.uib.no/mofa/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-mof
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74688/grunnoppl%c3%a6ring-i-hms
http://www.uib.no/odontologi/89784/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms-ved-iko
http://www.skjultehensikter.no/Roar.pdf
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Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs 
søknad om hytte må man legge inn noe informasjon 
f.eks. fakturaadresse. 
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 
 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 
også på  Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -
«Velferd»- «Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt 
UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via 
VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 15.september, trekningen foretas 
16.september 2015. 
 

 
Please use the UiB electronic cabin system by 
logging in with your registered username and password 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application 
you must enter some information for example invoice 
address. 
All applications must be registered in the electronic cabin 
system to be included in the draw. 
 
Application forms and information can also be found  at 
the Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" -  "Cabin hire (NO)" -  logging  in  with your 
registered UiB username and password from an UoB-
computer or by using the VPN-logon. 
The application deadline is 15 September; drawing will 
be done 16 September 2015. 
 
 

     
U-heimen                             Ottesheimen                     Butten 

 
 

KURS 
 

Kurs biblioteket høsten 2015 
 
Bibliotek for medisinske og odontologiske fag tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.  
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er 
gratis.  
 
Følgende kurs tilbys høsten 2015:  
- PubMed & EMBASE 
- EndNote - begynnerkurs  
- EndNote - oppfriskingskurs  
 
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og påmelding: 
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi 
 
 

Laboratoriekurs for nyansatte 
 
Laboratoriekurs for nyansatte er et spesialtilpasset kurs for ansatte ved uib som har laboratoriet som 
arbeidsplass. 
 
Målgruppe: Nyansatte på laboratorier. 
Kursinnhold: 
 
Kurset gir informasjon om relevante lover, regler og retningslinjer. Trygg håndtering av kjemikalier, biologiske 
helsefarer og risikovurdering vil vektlegges. Verneutstyr, verneinnretninger, avfallshåndtering, avvikshåndtering, 
ergonomi og systematisk HMS-arbeid vil være sentrale tema. 
 
Elektronisk påmelding innen 7. september 
 
 

https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn%23Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn%23Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi
https://skjema.app.uib.no/hms_kurs112
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Kurs i stoffkartoteket (ECOonline), Trinn 1 
 
Kurset gir en innføring i bruk av ECOonline, det elektroniske stoffkartoteket til UiB. 
Målgruppe 
Alle ansatte, som er ansvarlige for å legge inn kjemikalier i stoffkartoteket ECOonline. 
Kursinnhold 
Ved UiB skal bruk, forbruk og lagring av alle kjemiske- og biologiske faktorer risikovurderes i stoffkartoteket 
ECOonline, UiBs elektroniske stoffkartotek. 
Kurset "Stoffkartoteket (ECOonline), Trinn 1." gir en innføring i bruk av ECOonline. Deltakerne blir kjent med 
stoffkartoteket, de lærer å opprette bruker og lokasjon, samt å legge inn datablad i databasen. Opplæringen 
foregår på PC-stue. 
Tidspunkt: 22. september, kl. 09.00-12.00 
Sted: Stein Rokkans hus, kursrom 1211 (PC-stue) 
Elektronisk påmelding innen 7. september 
 
 

Kortprogram 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 påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1190567 
Påmeldingsfrist: 26. august 2015 
 
Les mer her. 
 
 

Brannvernopplæring  
 
Det blir brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret - Parkveien 1- i seminarrom A kl. 09.00-10.00, 
praktisk slukking kl. 10.00-11.00 ute på plassen: 
 
3. september 
8. oktober 
29. oktober – engelsk? 
5. november 
4 desember 
 
PÅMELDING på aktuell kursdag til Marit Stubdal marit.stubdal@iko.uib.no senest 2 uker før det aktuelle kurset. 
 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
Høsten 2015 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 2. september 
Onsdag 25. november 

Onsdag 9. september 
Onsdag 28. oktober 
Onsdag 18. november 
Onsdag 16. desember  
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 3.september 
Torsdag 15.oktober 
Torsdag 26.november 
 

Fredag 11. september 
Fredag 4. desember 
 

Klinikkutvalget  
 
 

 
 

https://skjema.app.uib.no/hms_kurs113
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1190567
http://www.uib.no/foransatte/79374/kortprogram-nye-lederehttp:/www.uib.no/foransatte/79374/kortprogram-nye-ledere
mailto:marit.stubdal@iko.uib.no
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Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 25. september 

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