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   FASTE SPALTER 
 
SØKNADSFRISTER 
 
Utlysning av midler - søknadsfrist 13.februar 2013 
Norges forskningsråd 
 
Program for klinisk forskning lyser ut 40 millioner til 
kliniske studier. Alle områder i programplanen er 
inkludert i utlysningen.  
 
Selve utlysningen finner du her: 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/KLINISKFO
RSKNING/1253981722672/p1173268235938?progId=1
127199643474&visAktive=true 
 
Merk at kun prosjekter i tannhelsetjenesten og prosjekter 
i allmennmedisin og primærhelsetjenesten for øvrig, kan 
søke om personlig postdoktorstipend. 
 
Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i 
utlysningen: 
Alle områder i programplanen (2011-2015) er inkludert i 
utlysningen av forskerprosjekt. Personlig 
postdoktorstipend kan imidlertid kun søkes av 
kandidater som søker om prosjekter i 
tannhelsetjenesten, allmennmedisin og 
primærhelsetjenesten for øvrig. 
Med klinisk forskning mener vi kontrollert utprøving av 
forebyggende tiltak, diagnostiske metoder og 
behandlings- og rehabiliteringstiltak for pasienter for å 
evaluere effekten av det aktuelle helsetilbudet. 
 
Utlysningsteksten foreligger både på norsk og engelsk. 
Det er den norske utlysningsteksten som er den juridisk 
bindende. 
 
Se her for mer informasjon: 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/KLINISKFO
RSKNING/1253981722672/p1173268235938?progId=1
127199643474&visAktive=true 
 
 
NORGES FORSKNINGSRÅD HAR FØLGENDE 
SØKNADSFRISTER FOR 2013 
 
Søknadsfrister 2013 
13. februar 

GODT NYTT ÅR! 
 
Velkommen til et nytt arbeidsår! For våre kjernevirksomheter, forskning, undervisning og formidling, vil 2013 by på nye utfordringer som vil 
involvere alle ansatte ved IKO og OUK.  
Fjorårets sammenslåing av institutt og klinikk og implementering av ny organisasjonsstruktur har medført omstilling og nye 
arbeidsoppgaver for mange av våre ansatte. Slike prosesser krever opplæring og kompetanseheving. Det har derfor vært ønskelig at 
instituttet knytter til seg en profesjonell samarbeidspartner med høy integritet og faglig tyngde som kan bistå oss med lederutvikling. Målet 
vårt er å komme frem til hensiktsmessige arbeidsprosesser og en egnet organisering.  
Nytt av året er også startskudd for Fremtidens Fakultet som ble satt 3. januar i år med åpningsfest i stort auditorium på Haukeland 
sykehus. Antallet institutter på fakultetet er nå redusert fra 8 til 5. I tillegg har fakultetets og instituttenes administrasjoner gjennomgått en 
omstrukturering. For IKO har Fremtidens Fakultet ikke medført de store forandringene. Vi fortsetter som eget institutt – men har fått 
redusert bemanningen i administrasjonen med 1.5 årsverk.  
I løpet av 2012 har vi forhandlet frem en samarbeidsavtale med DOT Hordaland/Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest. Denne 
avtalen skal snart undertegnes etter at den har vært behandlet i instituttrådet. 
Eiendomsdirektøren informerer at UIB nå har overtatt Nytt odontologibygg til egen forvaltning. Statsbygg vil ha videre oppfølging på 
vakumsugeanlegg, røranlegg og automatiseringsanlegg langt inn i det nye året.  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
 
Les hele lederartikkelen her. 
 
 
DISPUTAS 
 
Fredag 11. januar disputerte Vilhjálmur Vilhjálmsson for PhD-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen " Implant supported 
crowns and auto-transplanted teeth to replace absent maxillary anterior teeth – objective and subjective perspectives”.  
 

Hovedveileder: professor Asgeir Bårdsen 
Medveiledere: professor Kristin S. Klock 
1-opponent: Professor Jan L. Wennström, Göteborgs Universitet, Sverige 
2-opponent: Førsteamanuensis Kari Birkeland, Universitetet i Oslo 
3.medlem og leder av komiteen Førsteamanuensis Marit Øilo, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen ble ledet av instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm. 
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Den nye administrasjonen 
 
Framtidens fakultet og omstillingen i den administrative staben er nå ferdigstilt.  
 
Hoved endringer ved IKO:  

• Førstekonsulent Linda Karin Forshaw går ut av sin 50% studiekonsulentstilling ved IKO og over i en 100% stilling som 
program- og emneadministrator ved Institutt for Global helse og samfunnsmedisin (IGHS).  
• Iris Karin Walle går ut av sin stilling som personalkonsulent ved IKO og inn i en 100% stilling som rekrutteringskonsulent 
ved Rekrutteringsseksjonen i fakultetsadministrasjonen. 
• Tove Russenes går ut av sin stilling som personalkonsulent ved IKO og inn i en 100% stilling som personalkonsulent ved 
Personalseksjonen ved fakultetsadministrasjonen. 
• Randi Hansen går ut av sin stilling som delt personal- og økonomikonsulent og over i en 100% 
økonomikonsulent/klinikkøkonomstilling ved IKO.  
• Marit Stubdal går ut av sin stilling som delt studie- og personalkonsulent og over i en 100% nyopprettet konsulentstilling 
innenfor stabs- og lederstøtte. 
• Andreas Nesje går fra 50% materialkonsulent og 50% økonomikonsulent/klinikkøkonom til en fordeling 80/20 innenfor 
samme områder.  
 

De øvrige ansatte vil også få endringer i sine arbeidsoppgaver, men vil i hovedsak arbeide innenfor de samme saksområdene de har 
arbeidet med tidligere.  
Personal- og rekrutteringssaker vil bli håndtert på fakultetsnivå, det vil være personalressurser lokalisert på instituttnivå.  
 

• Tone Friis Hordvik: administrasjonssjef 
• Gry Ane Vikanes Lavik: studiekoordinator (perm) Vikar: Karen Valsø Brinch 
• Sissel Vågenes Urdal: emneadministrator 
• Ragnhild Furuberg: emneadministrator 
• Unni Lange: programadministrator for kvalifiseringsprogrammet og spesialistutdanningen 
• Mona Isaksen: økonomikoordinator 50%, prosjektøkonom 50% 
• Tone Holtås: økonomikonsulent/klinikkøkonom 
• Randi Bente Hansen: økonomikonsulent/klinikkøkonom 
• Andreas Nesje: økonomikonsulent 20%, material- og innkjøpsansvarlig 80% 
• June-Vibecke Knutsen Indrevik: forsknings- og utdanningskonsulent 
• Marit Stubdal: stabs og lederstøtte 

 
 

10. april 
29. mai 
4. september 
16. oktober 
27. november 
 
Se her for mer informasjon: 
http://www.forskningsradet.no/no/Frister/118346820918
3 
 
 
NYE PUBLIKASJONER 
 
Dolphin AE, Dundas SH, Kosler J, Tvinnereim HM, 
Geffen A. A comparison of techniques for measuring the 
trace element content of human teeth: laser ablation 
ICP-MS versus solution ICP-MS of micromilled enamel. 
International Journal of Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 2012; 2(3): 189-195. 
 
Siv Rosendorf Kvinnsland, Inge Fristad og Inger Hals 
Kvinnsland: Smertemekanismer og nevropatisk smerte i 
trigeminus-systemet med vekt på tenner og 
festeapparat. 
http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=4948
55&a=1 
 
Einar Berg: Er tannløse pasienter oralt handikappet? 
http://www.tannlegetidende.no/index.php?seks_id=4951
31&a=1 
 
Cimpan, Mihaela Roxana; Mordal, Tom; Schoelermann, 
Julia; Allouni, Zouhir Ekeland; Pliquett, Uwe; Cimpan, 
Emil. An impedance-based high-throughput method for 
evaluating the ytotoxicity of nanoparticles. Journal of 
Physics: Conference Series 2013. Article in pres.  
 
 
 
Institutt for klinisk odontologi 
Seminarer våren 2013 
Tidspunkt: Kl. 11.30-12.30 

• Torsdag 14.februar:  
Professor Svante Henrik Agardh Twetman, 
Københavns Universitet ,Sted: 1. molar. "Biofilm 
control, oral probiotics and more......." 
 
• Fredag 15.mars  
Professor Inger Kjær, Københavns Universitet  
"Craniofacial neuro-osteology. News from a 
discipline focusing on the  influence of the central 
and peripheral nervous systems on cranial and  
dental development". 
Sted: Sentralen. 
• Torsdag 21 mars: 
Dr. Astanand (Anil) Jugessur, Division of 
Epidemiology, Norwegian Institute of Public 
Health (NIPH) (Nasjonalt folkehelseinstitutt) 
• Torsdag 11 april   
Professor Bjørn Klinge, Faculty of Odontology, 
Malmö University 
Sted: Store møterommet i 3. etasje 
• Torsdag 25.april  
Professor Anne Aamdal Scheie, Institutt for oral 

7. mars 2013 HMS-dag på IKO – vårens store opplevelse? 
 
Det vil bli arrangert HMS-dag for ansatte på IKO 7. mars når studentene har fagkritisk dag. Dagen vil starte med en presentasjon av 
forskningslaboratoriene og spennende prosjekter som foregår her på huset, prosjekter som kanskje alle ikke kjenner til. 
Deretter får vi besøk av mannen som er kalt Norges beste formidler, Torleif Lundqvist. Han vil lede oss gjennom resten av dagen med en 
spennende blanding av humor og alvor, tankevekkende, inspirerende - og kanskje litt provoserende? Dagen vil avsluttes med et enkelt 
måltid og sosialt samvær. 
Nærmere detaljer kommer seinere, men hold av dagen alt nå slik at du kan få med deg dette. 
 
Med hilsen fra HMS-utvalget. 
 
 
 

Bibliotekets kursoversikt for våren 2013. 
 
Biblioteker tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering. Kursene er gratis.  
 
- PubMed & EMBASE 
- Litteratursøkning i forhold til kunnskapsbasert praksis 
- EndNote - nybegynnerkurs og oppfriskingskurs  
 
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og påmelding: 
http://www.ub.uib.no/fag/med-odont/kurs/kurs-ved-biblioteket-bbb.pdf 
 
Info om andre type kurs:  
http://www.uib.no/ub/mofa/kurs-og-veiledning/kurstilbud-fra-biblioteket 
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Universitetet i Bergen feirer stemmerettsjubileet 2013 
 

 
11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første 
landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Ved Universitetet i Bergen vil dette jubileet bli 
markert ved flere spennende arrangement. 
Universitetet i Bergen i samarbeid med Uni Rokkansenteret og Studentersamfunnet, inviterer til storslått feiring av 
stemmerettsjubileet. Det vil bli arrangert alt fra kulturmøter og debatter på Litteraturhuset i Bergen, til boklansering, utstillinger 
og konserter. 
http://www.uib.no/stemmerettsjubileet2013/kalender 
 
For mer info, se også egne hjemmesider for stemmerettsjubileet ved UiB: http://www.uib.no/stemmerettsjubileet2013 
 
 
 
Digital UIB hverdag  
 
Prosjekt for digitale hjelpemidler og støttesystemer ved Universitetet i Bergen, DigUiB ble startet i 2010, og omfatter digitale 
læringsressurser, digital undervisning og digital eksamen. 
Initiativtaker for mer digitalisering kommer fra studentene, som lenge har ønsket seg pod kaster av forelesninger. Les her for mer 
informasjon om prosjektet:  
http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2013/01/uib-hverdagen-blir-digital 
 
Helsebloggen  
 
Fakultet har fått eigen blogg – se http://helsebloggen.b.uib.no/  
 
 
 
 

LEDIGE STILLINGER 
 
For fullstendig utlysningstekst se: www.uib.no/stilling 
 
Nå ligger utlysning instruktørtannlege kvalifisering tilgjengelig for søknad i jobbnorge, se lenke: 
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=89557 
 
 

biologi, Universitetet i Oslo  
Sted: Store møterommet i 3 etasje. 

 
 

 
 
Informasjon om Fremtidens fakultet se her: 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/framtidens-fakultet 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
MØTEDATOER FRAMOVER 
 

Fakultetsstyret  
Onsdag 20. februar 
Onsdag 10. april 
Onsdag 8. mai 
Onsdag 12. juni 
 

Instituttrådet  
Onsdag 6. februar 
Onsdag 10. april 
Onsdag 29. mai 
Onsdag 19. juni 
 

Programutvalget  
Fredag 1. februar 
Fredag 15. mars 
Fredag 24. mai 
 

Forskningsutvalget  
Torsdag 24.januar  
Torsdag 7.mars 
Torsdag 18.april 
Torsdag 30.mai 
 

Klinikkutvalget 
Fredag 8. februar 
Fredag 22. mars 
Fredag 26. april 
Fredag 31. mai 

 
 

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

 

 

 
 
FRIPRO mot nye mål  
Mer fornyelse og dristighet i prosjektene og bedre muligheter for unge forskertalenter. 
Utlysningen vil bli kunngjort i april med søknadsfrist 29.mai. 
Les mer 
 
Alle søknadsresultater på ett sted  
Nå finner du alle søknadsresultater på ett og samme sted på forskningsradet.no. Resultatene blir publisert så snart søknadsbehandlingen 
er avsluttet.  
Les mer her http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Alle_soknadsresultater_pa_ett_sted/1253983154027?WT.mc_id=nyhetsbrev-
ForskningsradetNorsk   
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Den nasjonale nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis 
INNOVATIVE TILTAK FOR IMPLEMENTERING 
Bergen 8. og 9. april 2013  
 
Velkommen til nasjonal nettverkskonferanse i kunnskapsbasert praksis.  
Det er igjen tid for den nasjonale nettverkskonferansen i kunnskapsbasert praksis. I år har vi fokus på hvordan vi kan få til 
kunnskapsoverføring i praksis. Derfor har vi invitert Stig Hjerkinn Haug fra «Stig og Steins idelaboratorium» for å snakke om hvordan vi 
alle sammen kan bli bedre til både å tenke nye tanker og klare å sette dem ut i livet.  
Program, påmelding og prakriske detaljer finner du på nettsiden til konferansen. 
 
 
INFORMASJON FRA KOMPETANSESENTERET 
 
Vi har følgende ledige stillinger for utlysing sammen med UIB, se: 
http://www.hordaland.no/Ledige-stillingar/ 
 
Nytilsatte på kompetansesenteret er : 
Maria Bessonova (100% stilling som protetiker) 
Annika Rebel (100% stilling som tannhelsesekretær) 
Gry Grimelund (50% stilling som tannpleier) 
Linn Therese Nystad (100% stilling som tannhelsesekretær) 
Tone -Marita Strøm (100% stilling som tannhelsesekretær) 
Anne Åstrøm (20% stilling som forsker/forskningskoordinator) 
Manal Sharafeldin (50% stilling som forsker/forskningskoordinator) 
Ingfrid Brattabø (100% forskningsprosjektansatt) 
Jana Ingebrigtsen (30% spesialtannlege (senter for odontofobi) 
Jofrid Bjørkvik (20% stilling som psykolog (senter for odontofobi) 
 
 
 
STIFTELSEN KRISTIAN GERHARD JEBSEN OG BERGENS FORSKNINGSSTIFTELSE 
 
Informasjon om utlysninger fra BF og SKGJ er nå lagt ut på fakultetets websider: 
 
- Bergens Forskningsstiftelse: http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/utlysning-fra-bergen-forskningsstiftelse 
 
- Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen: http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/utlysning-k.-g.-jebsen-sentre-for-medisinsk-forskning 
 
Det vil bli holdt et informasjonsmøte om utlysningen SKGJ  for 2013, fredag 25.1.2013, kl. 11.00-12.00, B-306: 
  http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/mote-om-midler-fra-stiftelsen-kristian-gerhard-jebsen 
 
 
NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for 
klinisk odontologi:  

http://www.uib.no/odontologi  

Fakultetets nettsider:  http://www.uib.no/mofa  
UiBs intranett:  www.uib.no/intranett   
Fakultetsstyresaker:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-

odontologiske-fakultet   
Fakultetets strategiplan:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi   
Pubmed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys   
BBB seminars:  https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars   
På Høyden nettavis:  http://nyheter.uib.no/  
HMS-portalen:  http://www.uib.no/poa/hms-portalen  
Nye doktorgrader ved UiB:  http://www.uib.no/info/dr_grad/  
Forskningsrådets nettsider:  http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033  
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