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FRA LEDELSEN 
 
DE UADSKILLELIGE 
 
At IKO og OK er to enheter som er vanskelig å skille, 
følger av erkjennelsen av at inntektene kommer fra den 
samme bevilgning fra Kunnskapsdepartementet.  
Finansiering av fellesoppgaver fra Helse- og omsorgs-
departementet er også en del av inntektene, men følger 
ikke de lovpålagte oppgavene som vi har et ubetinget 
ansvar for. Den felles finansiering, særlig når Universitetet 
i klartekst sier at all grunnfinansiering innen odontologi 
skal dekkes av Kunnskapsdepartementet sin finansiering, 
setter en naturlig demper på eventuelle forhandlinger. En 
økning av finansieringen for den ene part, vil naturlig føre 
til en reduksjon for den andre. Erkjennelsen av at vi nå har 
fått en dyrere modell enn den som var utgangspunktet da 
universitetsstyret fattet sitt vedtak om sammenslåing av 
Det odontologiske og Det medisinske fakultet, gjør dette 
problematisk. En utskillelse av klinikken til Hordaland 
fylkeskommune vil sannsynligvis medføre en ytterligere 
kostnadsøkning. Dette vil naturlig nok være problematisk 
for IKO. Friske midler vil være med på å gi et bedre 
forhandlingsgrunnlag. 
Etter to og et halvt år med uavklarte midlertidige 
forordninger haster det både for OK og IKO med en 
avgjørelse som kan ta vekk uroen knyttet til framtidig 
organisering og samhandling mellom de to enhetene.   
 
 
Inge 
 
NYTT OM NAVN 
 
 
 
Seniorkonsulent for 
forskning og formidling 
Kari Nordvik gikk ut i 
permisjon 15. april. Vi 
takker for flott innsats på 
instituttet! 
  

 

 

 
June-Vibecke Knudtsen 
Indrevik ønskes 
velkommen som vikar i 
stillingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVGANGSKULL 
 

 
Foto: R.D.Haakonsen 

Avgangskullet  2010 
 

 
Foto: K. Steffner 

Avgangskullet 1965 
 
Som god tradisjon er, har Rune Haakonsen tatt bilde av 
hele kull 5 i klinikktøy ute på trappen ved hovedinngangen. 
Dette er en gammel tradisjon som hans forgjenger Kjell 
Steffner hadde. Blant de gamle bildene som han etterlot 
seg for 26 år siden fant Rune også et bilde av ett av de 
første ordinære kullene som gikk ut i 1965. Kontrasten er 
slående mellom dagens fargerike forsamlingen, i hovedsak 
kvinner, - og den frakkekledde mannsdominerte gruppen 
fra 1965. 
 
MIDTVEISSEMINAR 
 

 
 
Følgende ph.d kandidater har avholdt 
midtveisseminar:  
 
25. mars Karstein Haldorse: ”Primary Sjögren’s 
syndrome: Clinical and immunological aspects” 
 
26. april: Zouhir Allouni; “Interactions between Titanium 
Nanoparticles and Cells: Correlation between 
Physicochemical Characteristics and Cellular Parameters” 
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FORSKNINGSMIDLER TIL FRIE 
FORSKERINITIERTE PROSJEKTER 
 
Vi gratulerer førsteamanuensis Helene Meyer Tvinnereim 
som har har fått tildelt 300 000,- kroner til 
forskningsprosjektet ”Humane melketenner som 
biomarkører for miljøeksponering, ernæring og sykdom.”  
 
PROGRAMUTVALGET I ODONTOLOGISKE FAG 
HAR VEDTATT: 
 
- Man unntar multiple choice-eksamener fra regelen 

om tilgjengeliggjøring.  
 
- Man harmoniserer rutinene for opptak, innpassing og 

opprykk til grunnstudiene med andre 
profesjonsstudier ved MOF. Den nye ordningen 
gjøres gjeldende fra og med søknadsåret 2010. 
 

- Programsensor Jan Olsson skal i sitt 
programsensoroppdrag evaluere og kvalitetssikre 
prosessen med eventuell utskilling av Odontologisk 
universitetsklinikk til Hordaland fylkeskommune. 

 
 
FAKULTETETS STUDIEKVALITETSPRIS 
 
Det medisinsk - odontologiske fakultet sin  
studiekvalitetspris deles ut i fakultetstyret sitt siste møte i 
vårsemesteret på grunnlag, av inneværende studieår.  
Studieutvalget nominerer og fakultetstyret avgjør hvem 
prisen skal tildeles. Prisbeløpet på 75 000,- skal 
vedkommende institutt/seksjon/avdeling benytte til 
videreutvikling av undervisningskvalitet og læringsmiljø.  
De enkelte fagmiljø kan ikke tildeles prisen oftere enn 
hvert 3 år. 
 
Rett til å fremme forslag om hvilke fagmiljø som skal 
nomineres har: 
- programutvalg 
- institutt 
- fagmiljø/seksjon/avdeling 
- studentkull 
- studentutvalg 
 
Instituttene må melde inn sine kandidater innen 4.mai 
For mer informasjon  
kontakt: Gry.Lavik@iko.uib.no 
 
  
FORESLÅ KANDIDATER TIL 
FORSKNINGSRÅDETS PRISER 
 
Forskningsrådet inviterer forskningsmiljøene til å foreslå 
kandidater til prisene for fremragende forskning og 
forskningsformidling. Forskningsrådet deler årlig ut to 
priser, for fremragende forskning og forskningsformidling. 
Fristen for å sende inn forslag er 25.juni, og forslaget må 
være fyldig begrunnet og dokumentert. 
 
For mer informasjon se: 
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Foresla_kandida
ter_til_Forskningsradets_priser/1253954957522?WT.ac=fo
rside_nyhet 
 
For mer informasjon kontakt : June-
Vibeche.Indrevik@iko.uib.no 
 
 
 

INFORMASJON OM NY VEILEDER TIL 
HELSEFORSKNINGSLOVEN 
 
Det informeres med dette om at Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) har utarbeidet en Veileder 
til lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig 
forskning (helseforskningsloven).  
 
Veilederen kan finnes på HOD sine nettsider: 
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/HRA/Veileder%20ti
l%20helseforskningsloven.pdf  
 
KONFERANSER/KURS/SEMINARER/MØTER 
 
MOF-seminar om undervisning 
MOF-seminar om undervisning og vurderingsformer for 
alle med undervisningsansvar 09:00-12:00,  5.mai. 
Auditorium I, BBB. Instituttet oppfordrer alle med 
undervisningsansvar til å delta. 
 
PROGRAM 
 
09:00  Velkommen 
09:05  Arild Raaheim, Program for 

universitetspedagogikk, UiB:  
"Læringsutbytte, læring og vurdering" 

09:35  Spørsmål og diskusjon 
09:50  Anders Waage, Institutt for kreftforskning og 

molekylær medisin, NTNU:  
”Erfaringer med MCQ (flervalgsprøver) i 
Trondheim” 

10:20  Spørsmål og diskusjon 
10:35  Pause 
10:50  Målfrid Råheim, Institutt for samfunnsmedisinske 

fag, UiB: ”Mappeevaluering” 
11:20  Spørsmål og diskusjon 
11:35  Generell diskusjon 
12:00  Slutt 
 
 
Informasjonsmøter om EUs 7 rammeprogram  
 
Forskningsavdelingen  inviterer  til informasjonsmøte i 
Haukeland, sentralblokken, 3-etg Store Auditorium den 
10.mai kl 10-13 om EUs 7 rammeprogram. 
 
Forskningsavdelingen  inviterer  til informasjonsmøte om 
kommende utlysninger i EU FP7 Energy, Environment og 
KBBE (Food) programmet 11. mai på Vilvite for mer 
informasjon kan forskningskonsulenten kontaktes. 
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Informasjonsmøte om Marie Curie 19 mai kl. 13:00 i 
BBB 

MØTEDATOER FRAMOVER 
  
Fakultetsstyret - MOFA 
28. april 
26. mai 
23. juni 
 

Instituttrådet - IKO 
30. april 
28. mai 
25. juni 
 

Samarbeidsorganet OK / 
IKO 
11. juni 
 

Forskningsutvalget – 
MOFA 
5. mai 
9. juni 
 

Studieutvalget - MOFA 
12. mai 
9. juni 
 

Programutvalget - IKO 
7. mai 
18. juni 
 

 

 

 

 For mer informasjon se:  
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Penger_til_utenl
andsopphold_eller_gjesteforsker/1253954571067?kilde=n 

 
Meldinger kan sendes til følgende e-post adresse: 
marit.stubdal@iko.uib.no 
 

 
 
Nytt intensivkurs i engelsk for vitenskapelig tilsatte 
Personalavdelingen tilbyr nytt intensivkurs i engelsk for 
vitenskaplig ansatte: Kurset går over to dager; fredag 
28.mai og lørdag 29.mai, kl.08:30 – 15:30. Totalt 6-plasser 
som blir tildelt fortløpende. Send påmelding med epost til 
researcher-helpdesk@uib.no  Pris: kr 500,- for UiB-ansatte 
som faktureres enheten. Kurset er beregnet på: Forskere 
som skriver vitenskapelig engelsk for publisering 
eller foredrag 
 
 
SØKNADSFRISTER 
 
NFR utlysning til program for klinisk forskning  
"Programmets overordnede mål er å øke 
kunnskapsgrunnlaget om forebyggende tiltak, diagnostiske 
metoder, behandlings- og rehabiliteringstiltak gjennom 
kliniske studier. Prosjekter som støttes skal bidra til at 
programmet oppnår målene. 
Hovedprioriteringen til programmet er nasjonale og 
flerregionale kliniske studier. Innenfor tannhelsetjenesten, 
allmennmedisin og primærhelsetjenesten for øvrig, vil også 
mindre studier, uten tilsvarende krav til flerregionalt eller 
nasjonalt design, bli prioritert." 
Foreløpig utgave av programplanen finnes på denne siden 
her: 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/KLINISKFORS
KNING/1127199643474?visAktive=true 
 
Fristen for å søke midler er satt til onsdag 2.juni kl 1300 
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