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Nr. 10 - Dato 29. september 2015 
 
 

Kjære kollega! 
 
Instituttet gratulerer Cecilie Gudveig Gjerde med seieren i den nasjonale konkurransen i Forsker Grand Prix i 
helgen.  Dette er meget positivt for instituttet og forskergruppen Styrt Vevsbygging og regenerasjon.  Har du lyst til 
å høre på Cecilies vinnerpresentasjon har du mulighet førstkommende fredag kl. 11:30 i Molar 1 og 2.  
 
Det foregår et arbeid angående sammenslåing av de to masterprogrammene, Internasjonal helse og Oral Science. 
Dette gjøres for å få et mer robust program med det foreløpig foreslåtte navnet Global Helse. Master i Oral 
Science er et svært lite og utryddingstruet program. Begge programmene har tatt opp studenter hovedsakelig via 
Kvoteprogrammet og har hatt mye felles undervisning. De fleste obligatoriske kursene går i regi av Senter for 
Internasjonal Helse.  Global Helse kan bli et nytt program bestående av to retninger: Internasjonal helse og oral 
helse. Det sistnevnte programmet vil være relevant for tannlegestudenter/tannpleierstudenter fra lavinnkomstland. 
Det gjenstår imidlertid en del arbeid før det nye sammenslåtte masterprogrammet i Global Helse kan lanseres. 
 
En delegasjon fra IKO vil i november ta følge med universitetsledelsen til Cape Town. Det skal avlegges besøk 
ved University of Western Cape og formålet er å få til en avtale mellom UiB og University of Western Cape om 
utveksling av studenter på integrert master i odontologi og bachelor tannpleie.  
 
Evalueringen av sammenslåing av institutt og klinikk iverksatt 1.1 2012 er nå i gang. Husk å fylle ut spørreskjema 
som er tilsendt på mail. Svarfristen er satt til 4 oktober.  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

Cecilie Gjerde vant Forsker Grand Prix 
 
Cecilie Gudveig Gjerde fra Institutt for klinisk odontologi UiB vant den nasjonale finalen i Forsker Grand Prix med 
sin stamcelleforskning. Etter en forrykende presentasjon (!) av hvordan stamceller og kalsiumfosfat kan brukes til 
å gro nye bein i kroppen, sikret Cecilie Gudveig Gjerde seg seieren i Forsker Grand Prix 2015. 
 

 Foto: Christine Schefte 
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Les mer her: 
 
Bergens Tidende 
Adresseavisa 
Dagens Næringsliv 
Forskningsrådet 
På Høyden 
 
Du kan lese mer om arbeidet til Cecilie Gudveig Gjerde i denne artikkelen her i Bergens Tidende 
Cecilie sitt bidrag på youtube https://www.youtube.com/watch?v=Gbg8giLGdXg 
 
Les også omtalen i Tidende: 
http://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/Seier-til-Cecilie-Gjerde-i-delfinalen-av-Forsker-Grand-
Prix.aspx 
 
Noen glimt fra delfinalen i Bergen 
 

 
Fras seieren i delfinalen i Bergen 
Foto: Jørgen Barth 
 

 
Cecilies heia gjeng satte sitt preg på dagen 
Foto: Jørgen Barth 
 
 
 
 

 

UiB får penger til å gjenåpne Naturhistorisk museum 
 
Regjeringen vil gi startbevilgning til restaureringen av Naturhistorisk museum i Bergen. 

Dette er en gledens dag, og en dag vi har ventet på. Det er svært hyggelig at regjeringen endelig har funnet rom til 
å finansiere fullføringen av Museumsprosjektet, sier rektor Dag Rune Olsen. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunne overbringe den glade nyheten på Muséplass torsdag 3. 
september. 

Les mer her. 
 
 

Open seminar 4 december 2015 
 
In honour of Professor Emerita Gro Th. Lie 
ETHICAL DEVELOPMENT PRACTICE: ACHIEVING 
Genuine Partnerships 
 
Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium A3 
Development policy, practice & research are under scrutiny from all corners: aid recipients, civil society, donors, 
development agencies and the research community. Development partnerships’ ability and commitment to engage 
all stakeholders remains elusive: What does experience tell us about this challenge and ways forward? 
Because of lunch we kindly ask you to register by 20 November 2015 Register here 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1467303 

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensforsker-til-topps-3447947.html
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11614721.ece
http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/09/27/0907/forsker-vant-grand-prix-med-stamcelleforskning
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Vant_Forsker_Grand_Prix_med_stamcelleforskning/1254012723033/p1174467583739
http://pahoyden.no/2015/09/uib-forsker-vant-forsker-grand-prix
http://www.bt.no/nyheter/innsikt/Slik-kjem-smilet-tilbake-3442408.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gbg8giLGdXg
http://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/Seier-til-Cecilie-Gjerde-i-delfinalen-av-Forsker-Grand-Prix.aspx
http://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/Seier-til-Cecilie-Gjerde-i-delfinalen-av-Forsker-Grand-Prix.aspx
http://www.uib.no/museumsprosjektet
http://www.uib.no/rektoratet/74541/rektor-dag-rune-olsen
http://www.uib.no/aktuelt/91201/uib-f%c3%a5r-penger-til-%c3%a5-gjen%c3%a5pne-naturhistorisk-museumhttp:/www.uib.no/aktuelt/91201/uib-f%c3%a5r-penger-til-%c3%a5-gjen%c3%a5pne-naturhistorisk-museum
http://www.uib.no/aktuelt/91201/uib-f%c3%a5r-penger-til-%c3%a5-gjen%c3%a5pne-naturhistorisk-museumhttp:/www.uib.no/aktuelt/91201/uib-f%c3%a5r-penger-til-%c3%a5-gjen%c3%a5pne-naturhistorisk-museum
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STUDIE 
  

Nyhetsbrev ny studieplan for medisin 
september 2015 
 
Her er overskriftene: 

− Oppstart ny studieplan 
− Innlevering av skisser for 3. – 7. semester 
− Langsgående fag i studiet 
− Kompetanseheving undervisere – kurs i TBL 

 
Les dette nyhetsbrevet i sin helhet, samt tidligere nyhetsbrev, her. 
 
LES MER OM NY STUDIEPLAN I MEDISIN HER. 
 
 

 

Frokostmøte: Når læring er det sentrale. Om eksamen og 
alternative vurderingsformer 
 
DigUiB inviterer til frokostmøte om eksamen og alternative vurderingsformer.  
Møt professor Arild Raaheim som tar for seg noen av de utfordringene vi står overfor når vi skal velge 
vurderingsform og skisserer noen alternativer til den klassiske skole-eksamen. 
Les mer her. 

 
 

FORSKNING 
 

Utlysning – dobbeltkompetanse i odontologi med 
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 finnes 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 
 
 

Stipendiatmidler utenlands 
 
Muligheter for stipendiatstilling i USA eller Hong Kong. 
 
− The Doctoral School of the Faculty of Biology and Medicine (FBM) at University of Louisiana offers PhD 

Fellowships in Life Science starting October 2016. Deadline: 26 October. 
− PhD fellowships in Hong Kong.  The Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best 

and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong's institutions.  
Deadline: 1 December. 

 

http://www.uib.no/mofa/66684/nyhetsbrev
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib
http://www.uib.no/personer/Arild.Raaheim
http://www.uib.no/diguib/91515/frokostm%c3%b8te-n%c3%a5r-l%c3%a6ring-er-det-sentrale-om-eksamen-og-alternative-vurderingsformerhttp:/www.uib.no/diguib/91515/frokostm%c3%b8te-n%c3%a5r-l%c3%a6ring-er-det-sentrale-om-eksamen-og-alternative-vurderingsformer
http://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi
mailto:dobbeltkompetanse@iko.uib.no
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Ny utgåve av forskingshandboka 
 
Forskningshåndboken – Fra idé til publikasjon er stadig aktuell, og no ute i si 6te 
utgåve (oppdatert versjon 21,august 2015). 
 
Handboka er meint å vere eit hjelpemiddel for både studentar og forskarar, erfarne som 
uerfarne, som ønskjer enkel tilgang til informasjon. Boka dekker 8 ulike og viktige felt 
som forskarar bør ta stilling til når ein idé skal bli eit prosjekt med publiserbart resultat. 
Handboka er utarbeida i samarbeid mellom forskarar ved Oslo universitetssykehus, 
Ullevål og Haukeland universitetssjukehus, og kan lastast ned her. 
 
 

 

FRAME training school in experimental 
design and statistical analysis 
 
Training school for scientists working with animals at Voss, Norway, from 
Monday 1 February 2016 to Wednesday 3 February 2016. 
 
For further information and a draft programme see: 
http://www.frame.org.uk/training-schools 

 
Foto: Eivind Senneseth 

 

Informasjon om Open Access-tjenester - Realfagsbygget 
ved kantineområdet 
 
Hvordan kan du gjøre din forskning åpent tilgjengelig? I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken 
står Universitetsbiblioteket på stand og informerer om sine tjenester for åpen tilgang til forskningsresultater. 
Mandag 19.10 klokken 11-13 er vi på Realfagsbygget.  
 

 
 

 
 

 
 
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 
 
NanoMed2015 Conference: An interactive forum where researchers and industry can meet to discuss how future 
demands within health care and medical services can be a driving force for research and in-novation in 
nanotechnology. 27 October, Oslo   
 
HELSEVEL: the programme will through research and innovation enhances the quality, competency and 
efficiency in the health, care and welfare ser-vices and ensures good patient and user pathways based on the 
users’ needs. Deadline: 14 October 
 
 
 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/kvinne-og-barneklinikken_/forskning_/forskningshandboken_/Sider/side.aspx
http://www.frame.org.uk/training-schools
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Frister 
World Cancer Research Fund 
World Cancer Research Fund International Regular Grant Programme 2015/2016 cycle is now open for 
applications. The grant programme accepts applications on the effects of diet, nutrition (including body 
composition) and physical activity on cancer. Deadline: 9 October 2015 
 
Norway Opening Universities (NOU) 
Funding for learning models: Norway Opening Universities (Norgesuniversitetet) has allocated 12.5 million NOK 
to upport projects in the area of active learning and digital learning models. Project grants are intended to 
stimulate and promote the development and use of technology for learning and flexible study in higher education, 
and promote educational cooperation between higher education and work places through the use of learning 
technology. 15 October 2015. 
 
EEA/Norway Grants 
− Czech Republic-Norway: Bilateral Scholarship Programme. Call for Mobility Projects and Placements and 

Institutional Cooperation Projects. Deadline: 12 October 2015 Lithuania - EEA Scholarship Programme. Call 
designed to increase and strengthen institutional cooperation at al levels of the education sector (school 
education, higher education, vocational training/education and adult education) between Beneficiary and 
EEA EFTA States. Deadline: 5 October 2015. 

− Lithuania - EEA Scholarship Programme. Call designed to increase and strengthen institutional cooperation 
at all levels of the education sector. Deadline: 5 October 2015 

 
SELECTED H2020 DEADLINES 2015: 
European Research Council (ERC) – Frontier research grants 
reannouncement: Starting Grant: For young Principal Investigators to develop independent careers and make 
the transition from working under a supervisor to being independent researchers in their own right. Call 
Opens 23 July. Deadline: 17 November 2015 
WUN (Worldwide Universities Network) 
Call for 2015 Research Development Fund (RDF). The RDF offers grants of up to £15,000 to foster partnership in 
the network, including new members as a priority, and support research collaborations in the follow WUN Global 
Challenge (most appropriate for MOF): (non-communicable disease) – focusing in the 2015 round on a life course 
approach to healthy ageing; health of migrants; the resilience of adolescents and health workers in different 
cultural contexts; and schools as a setting for reducing risk factors associated with NCDs. 
Info from UiB. 30 October 2015 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

RETNINGSLINJER FOR SMITTEVERN VED DE 
ODONTOLOGISKE LÆRESTEDER I NORGE 
 
Retningslinjene er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Oslo, Tromsø og 
Bergen. Retningslinjene er gjort allment kjent via lærestedene, Helsedirektoratet, Den norske tannlegeforening og 
fylkestannlegene. Målet er at disse skal være veiledende både for offentlige og private tannleger vedrørende 
smittevern. På sikt håper en at retningslinjene kan danne grunnlaget for nasjonale retningslinjer for smittevern 
innen odontologi. 
Institutt for klinisk odontologi har egen hygieneplan som bygger på prinsippene i Retningslinjer for smittevern ved 
de odontologiske læresteder i Norge. Hygieneplanen vil nå være et supplement til Retningslinjer for smittevern ved 
de odontologiske lærestedene i Norge. 
Båre hygieneplanen og retningslinjene finnes på klinikkmaskinene i Skjema for hygiene og Skjema for klinikk. I 
tillegg finnes de lett tilgjengelig for alle studenter på MiSide. 
Som det ble informert om i Tannløst & fast har Institutt for klinisk odontologi også egen nettside med HMS-
relaterte saker der blant annet både hygieneplan for IKO og Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske 
læresteder i Norge kan leses, http://www.uib.no/odontologi/89788/smittevern. 
 
Les dem og bruk dem i hverdagen på klinikken. 
 
 

http://erc.europa.eu/starting-grants
http://wun.ac.uk/research-development.html
http://www.uib.no/en/fa/75329/funding-opportunities
http://www.uib.no/odontologi/89788/smittevern
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PERSONAL 
 

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. 
 
Alle ansatte skal som hovedregel avvikle all sin ferie innen ferieåret. Overføring av ferie vil bare bli godtatt etter 
søknad. Det må komme klart frem hvorfor man ikke har hatt mulighet til å avvikle all ferie.  
Evt. spørsmål rettes til Hilde.B.Johannessen@uib.no 
 
 

Nytt om navn 
 
Siv Rosendorf Kvinnsland(spesialtannlege) og Espen Helgeland(instruktørtannlege) er midlertidig tilsatt ved 
prosjektet «Karakteristika ved alvorlig temporomandibulær disorder TMD»  som er finansiert av Helsedirektoratet. 
 
 

HMS 
 

Fysisk aktivitet for UiB-ansatte 
 
Fra høsten 2015 er det mulig å trene inntil 1 time per uke i 
arbeidstiden, etter avklaring med leder. UiB ønsker å 
tilrettelegge for fysisk aktivitet for ansatte. Trening i 
arbeidstiden har to hovedmål, å bidra til et godt arbeidsmiljø og 
til å styrke den ansattes helse. Det er derfor ønskelig at 
miljøene setter i gang lokale fellesaktiviteter. Det er satt opp 3 
ukentlige treningstimer for UiB ansatte i SiB sine lokaler på 
Studentsenteret og i Årstadveien 25. Se HMS-portalen for mer 
informasjon. 
 
 

 
 
 

 

 

Strålevernkurs 
 
HMS-seksjonen ved HR-avdelingen ved Universitetet i Bergen inviterer til 3-dagers kurs i stråle-vern. 
3-dagers kurs i strålevern redegjør for myndighets-krav, interne regler og ansvarsforhold, og er i samsvar med 
kompetansekrav for brukere av ulike strå-lekilder og lokale strålevernkoordinatorer ved UiB. Deltakerne vil få 
kunnskap om sentrale begrep og prinsipp innen strålevern, som stråledoser, prinsipp for reduksjon av bestråling, 
risikoforhold, bruk av måle- og verneutstyr mv. Kurset foreleses på norsk og avsluttes med  
kursprøve. 
For mer informasjon og påmelding finner du her. 
Påmeldingsfrist er 1. oktober 2015. 
 
 

Brannvernopplæring  
 
Det blir brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret - Parkveien 1- i seminarrom A kl. 09.00-11.00 
 
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. 
 

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74325/fysisk-aktivitet
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74325/fysisk-aktivitet
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74337/str%c3%a5levernkurs
mailto:marit.stubdal@iko.uib.no
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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 
 

Plutti Putti Pott - Grieghallen 
 
En eventyrmusikal for barn i alle aldre av Per Asplin 
Det er i år mer enn 40 år siden Per Asplin diktet og 
komponerte eventyret om den lille nissegutten Putti Plutti Pott 
og hans reise til Onkel Per, Petter og Caroline med 
Julenissens trylleskjegg. Les mer 
Fredag 27/11 kl 16.30  
Lørdag 28/11 kl 15.30 
Søndag 29/11 kl 13.00 
Billetter kjøpes hos Billettkontoret i Grieghallen eller ved å 
ringe tlf: 55 21 61 50 
 
Alle må referere til UIB tilbud – pris kr 265,- per billett 
 
 

 
 
 

 

Tilbud på teaterbilletter til 
ansatte ved UiB 
 
torsdag 1. oktober kl. 19.30 Billettpris kr. 220. 
 
For billetter:  
ta kontakt med DNS 55 60 70 80 eller dns@dns.no 
 
En mor etterlater tvillingparet Janine og Simon hvert sitt 
testamente. Tvillingene vet at moren deres har vært gjennom 
gruoppvekkende hendelser i livet; hun unnslapp krigen, men 
har ikke snakket på 5 år. I testamentet til den ene tvillingen står 
det: ”Finn din far. Gi han dette brevet.” I testamentet til den 
andre tvillingen står det: ”Finn din bror. Gi han dette brevet.” 
Søskenparet aner ikke at de har en bror og har aldri kjent sin 
far. ”Forbrent” er en kriminalhistorie, men er også en fortelling 
om morskjærlighet som overlever alt.  
Av: Wajdi Mouawad. Oversetter: Ragnar Hovland. Regissør: 
Kjersti Horn.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

KURS 
 

Lynkurs om IT-sikkerhet til studenter og ansatte 
 
Tenk på følgende et lite øyeblikk – hva om du var årsak til at alle data på PC-en din og kanskje alle våre servere 
ble kryptert og «kidnappet» mot løsepenger av profesjonelle kriminelle. Eller hva ville skje om du mistet 
mobiltelefonen din i dag? 
I forbindelse med Nasjonal Sikkerhetsmåned tilbyr IT-avdelingen en serie 2-3 minutters moduler tilsendt via e-
post. Kanskje flere enn meg som ikke har fått det med seg?  
http://www.uib.no/it/91678/lynkurs-om-it-sikkerhet-til-studenter-og-ansatte 
 
Påmeldingsfrist: 1.10. kl 08:00 

http://www.uib.no/odontologi/89784/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms-ved-iko
http://www.putti.no/pages/view/42296
mailto:dns@dns.no
http://www.uib.no/it/91678/lynkurs-om-it-sikkerhet-til-studenter-og-ansatte
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Vil du lære mer om gruppebasert undervisning og 
studentaktiviserende læring? 

 Delta på kurs ved MOF mandag 12. oktober 2015 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet ønsker å tilrettelegge for at alle undervisere skal kunne videreutvikle sin 
undervisning. Dette kurset er et tilbud til deg som ønsker å øke din kompetanse innen gruppebasert undervisning 
for studenter. 
 
Kursinnhold: Kurset gir grunnleggende innføring i team-basert læring (TBL), og deltakerne skal etter fullført kurs 
kunne ta i bruk TBL i egen undervisning. Deltakerne vil få prøve ut de forskjellige elementene i TBL i løpet av 
kurset. 
Kurset holdes av prof. Olav Tenstad og prof. Arne Tjølsen   
Tid og sted: 12. oktober, kl 11.00– 15.00, Histologisal, Bygg for biologiske basalfag, 4. etasje 
 
Frist for påmelding: 6. oktober. 
 
Påmelding her. 
 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
Høsten 2015 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 25. november Onsdag 28. oktober 

Onsdag 18. november 
Onsdag 16. desember  
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 15.oktober 
Torsdag 26.november 
 

Fredag 4. desember 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 2.oktober 
Fredag 4. desember 
 

 

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 15. oktober 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 10. oktober 

 
 

 

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1484920
mailto:marit.stubdal@iko.uib.no
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