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 FASTE SPALTER 
 
 
VERNEOMBUDENE INFORMERER  
 
Verneombud Grethe Holst og Nina Indrebø takker for seg, 
og vi takker for dem for god innsats som verneombud de 
siste årene. 
 
Følgende er valgt som verneombud for IKO 2013-2014: 
 
4 VERNEOMBUD 
Trude Moberg 1 etasje og underetasjen  
Elisabeth Håland 2 etasje og kvalifisering 
June-Vibecke K Indrevik 3 etasje 
Rune D Haakonsen 4 etasje 
 
2 VARAVERNEOMBUD 
Ingvild Rand Rolland 
Odd Johan Lundberg  
 
Verneombudene Fra HMS-portalen på UiB sine nettsider 
står følgende om verneombud; 
«Verneombudet er en viktig samarbeidspartner for 
ledelsen i arbeidet med 
å få et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved universitetet. Ledere 
på alle nivå har 
ansvar for å involvere verneombudene på de arenaer der 
arbeidsmiljø er tema». 
 
Verneombudet er opptatt av at det skal være et godt 
fysisk og psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. I 
den forbindelse vil verneombudet i samarbeid med 
ledelsen i løpet av våren gjennomføre den årlige 
vernerunden til alle medarbeiderne. 
 
Dersom du har noe du ønsker å ta opp med 
verneombudene ta kontakt med det verneombudet 
som tilhører din etasje/din seksjon.  
 
 
NORGES FORSKNINGSRÅD HAR FØLGENDE 
SØKNADSFRISTER FOR 2013 
 
Søknadsfrister 2013 
10. april 
29. mai 
4. september 

 
 
 

DISPUTAS – PhD-graden 
 
Hawa Shariff Mbawalla 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
Hovedveileder: Professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 
Prøveforelesning:  Torsdag 28. februar 2013 kl. 14.15 
Oppgitt emne:          Effectiveness of prevention and oral health promotion among schoolchildren: 

international experiences 
Sted:                        Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
 
Disputas:  Fredag 1. mars 2013 kl. 09.15 
Sted:                          Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Avhandlingens tittel: “Planning, implementation, and evaluation of a school program to promote 
oral health among Tanzania adolescents” 

 
1. opponent:            Professor Jorma Virtanen, University of Helsinki, Finland 
2. opponent:           Professor Lisa B. Christensen, Københavns Universitet,  
                                    Danmark 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Mihaela Marthinussen, Universitetet i Bergen 
Disputasen blir ledet av professor Anne Isine Bolstad 
 
Adgang for interesserte. 
 

PAGA 
 
I forbindelse med innføring av personalsystemet PagaWeb som er nettversjonen av UiBs  lønns- og personalsystemet, arrangerer 
Personal og organisasjonsavdelingen innføringskurs for alle ansatte. PagaWeb innføres ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fra 
mars 2013. 
 
I PagaWeb finner du oversikt over dine egne lønns, personal- og fraværsopplysninger. Alle ansatte med månedslønn skal benytte 
PagaWeb, uavhengig av stillingsprosent.  
 
I pagaweb kan du:  

• Få tilgang til din Mappe med personal og lønnsopplysninger på deg selv (inkl. fravær) 
• Lese lønnslipp og Lønn og trekkoppgave elektronisk (vi får ikke lenger lønnslipp på papir) 
• Sende skjema/søknader elektronisk til attestant eller leder (f. eks. ferie, permisjon, egenmelding, reiseregning) 

 
Ved IKO blir det avholdt kurs fredag 8. mars kl. 11.00-13.00 i Sentralen 
Hvis datoen over ikke passer er det mulig å delta på felles opplæring for fakultetet, her vil det også bli holdt kurs på engelsk.  
Tirsdag 5. mars kl 0900 – 1100: Auditorium 1 i BBB, kurset er på norsk 
Tirsdag 5. mars kl 1300 – 1500: Auditorium 1 i BBB, kurset er på engelsk 
Onsdag 6. mars kl 1000 – 1200: Lungegaarden i Kalfaret, for ansatte ved IGS 
 
Les mer om innføring av PagaWeb i denne nyhetssaken:  



https://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/02/paga-meir-enn-elektronisk-lonsslipp 
 
 

16. oktober 
27. november 
 
Se her for mer informasjon: 
http://www.forskningsradet.no/no/Frister/1183468209183 
 
 
NYE PUBLIKASJONER 
 
Marthinussen MC, Strand GV. Palliativt munnstell. 
ODONTOLOGI 2013: 187-97.  
København: Munksgaard forlag. 
 
Rossel PJH, Lathi S, Strand GV. Ethics in dental 
education from a Nordic perspective. Nor Tannlegeforen 
Tid 2013; 123: 34-9 / Tandläkartidningen 2013; (1):78-85 / 
Tandlægebladet 2013;117;44-50 
 
Strand GV, Lygre GB, Hede B. Informert samtykke. Nor 
tannlegeforen Tid 2013;123:106-10 / Tandläkartidningen 
2013;105 (2):80-5 /Tandlægebladet 2013;117:124-8 
 
Pedersen TO, Xing Z, Finne-Wistrand A, Hellem S, 
Mustafa K. Hyperbaric oxygen stimulates vascularization 
and bone formation on copolymer scaffolds in rat calvarial 
defects. Inter J Oral & Maxill Surg (2013), S0901-
5027(13)0002 
 
Schwartz-Filho HO, Bougas K, Coelho PG, Xue Y, 
Hayashi M, Faeda RS, Marcantonio RA, Ono D, 
Kobayashi F, Mustafa K, Wennerberg A, Jimbo R. The 
effect of laminin-1-doped nanoroughened implant 
surfaces: gene expression and morphological evaluation. 
Int J Biomater. 2012;2012:305638.  
 
 
 
Institutt for klinisk odontologi 
Seminarer våren 2013 
Tidspunkt: Kl. 11.30-12.30 

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

 
 

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. 
 
 
 

NYTILSATTE PÅ TKVEST I 2013: 
 
Anne Åstrøm - forskningskoordinator/forsker 
Manal Sharafeldin - forskningskoordinator/forsker 
Jofrid Bjørkvik- psykolog (Senter for Odontofobi) 
Karin Goplerud Berge-stipendiat (Senter for Odontofobi) 
Jana Ingebrigtsen – spesialtannlege (Senter for odontofobi) 
Ingfrid Brattabø-prosjekttilsatt 
Gry Grimelund-spesialtannpleier 
Maria Bessonova-protetiker 
Annika Rebell-tannhelsesekretær 
Tone Strøm-tannhelsesekretær 
Linn Therese Nystad-tannhelsesekretær 
 
Under utlysing:  
Ledig stilling som tannhelsesekretær i leppe/kjeve/ganespalte-teamet: 
 
http://www.hordaland.no/Ledige-stillingar/Stilling/?advertID=1681078949 
 
Ledig stilling som spesialtannlege/spesialist i pedodonti (felles utlysing med IKO): 
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=90510 
 
Ledig stilling som spesialtannlege/spesialist i periodonti (felles utlysing med IKO): 
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=90511 
 

 

 
 
Centre for Cancer Biomarkers (Norwegian Centre of Excellence), ett av to nye sentre for fremragende forskning ved Det medisinsk-
odontologiske fakultet, UIB, holder sitt Åpningssymposium 30.-31. mai 2013 (Store auditorium, HUS).  
Senteret skal arbeide med nye kreftmarkører og målrettet behandling. Forskerne vil særlig fokusere på mekanismer knyttet til hvordan 
kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. 
Sett av denne datoen! Detaljert program vil komme senere. 

https://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/02/paga-meir-enn-elektronisk-lonsslipp
http://www.forskningsradet.no/no/Frister/1183468209183
http://www.hordaland.no/Ledige-stillingar/Stilling/?advertID=1681078949
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=90510


 
Centre for Cancer Biomarkers (Norwegian Centre of Excellence), one of two centers recently awarded from the Research Council of 
Norway to our faculty, will have its Opening Symposium on May 30-31, 2013.  
The centre will work on cancer biomarkers and tailored treatment. The researchers will  especially focus on tumor-microenvironment 
interactions and their importance for metastatic spread and aggressive disease. 
Please save this date! A more detailed program will follow. 
 
 

Nyåpning av AHH 
 
7. februar inviterte fakultetsledelsen til offisiell nyåpning av Armauer Hansens hus. På den første delen av arrangementet var 
universitetsledelsen, arkitekt, prosjektleder samt en rekke andre sentrale bidragsytere til stede. Åpningen ble markert med staselige taler 
og overrekkelse av flotte gaver.  
 
Til dagens andre arrangement var alle brukerne av AHH invitert. Det var godt oppmøte både fra både ansatte ved MOF og Helse-Bergen 
samt studenter. UiB sitt studinekor, “Sirenene”, satte stemningen og professor Ole Didrik Lærum fortalte levende om Armauer Hansens 
liv og virke. Det var taler fra både fakultetsledelsen ved MOF, Helse-Bergen og studentene etterfulgt av underholdning og matservering. 
De som ville fikk også omvising i bygget. Endelig er et rehabilitert og funksjonelt AHH offisielt åpnet, og det ganske nøyaktig 50 år etter at 
det ble bygget! 
 
 

Invitasjon til fagdag om førebygging av tvang i helse- og omsorgstenestene 
 
Tidsrom: ONSDAG 24.04.2013 10:00 - ONSDAG 24.04.2013 16:00 
Stad: Edvard Grieg Quality Hotell, Sandsli, Bergen 
Arrangør: Fylkesmannen, Habiliteringstenesta for vaksne, NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus og Tannhelsetenesta i Hordaland 
Målgruppe: Tilsette i helse- og omsorgstenestene, tannpleiarar og tannlegar 
Fagdagen gir rom for å utveksle erfaringar på tvers av tenesteområde. Tema: førebygging av tvang gjennom tillitsskapande tiltak; tvang 
etter kapittel 4a i pasient- og brukarrettslova og kapittel 9 i helse- og omsorgstenestelova; munn- og tannhygiene og rørslehemming. 
Målgruppa er tilsette i helse- og omsorgstenestene, tannpleiarar og tannlegar, som arbeider med personar med psykisk 
utviklingshemming og/eller personar med demens. 
Fagdagen byrjar kl. 10.00 og sluttar kl. 16.00. Det kostar 600 kroner å delta. 
  
Program for dagen: 

• Førebygging og bruk av tvang – etiske utfordringar. 
• Gjennomgang av lovverk (kapittel 9 og 4a) med fokus på krav til førebygging/tillitsskapande tiltak. 
• Tillitsskapande tiltak – kva kan det vere? Kva kan vi lære av kvarandre på tvers av tenestene? 
• Case-oppgåver på tvers av tenestene for psykisk utviklingshemming og for demens. 
• Saksbehandlingsprosess kapittel 9 
• Vedtaksutforming kapittel 4a 

Lenke til påmeldingsskjema: http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Kurs-og-konferansar/Fagdag-om-forebygging-av-tvang-i-helse--
og-omsorgstenestene/ 
 
 
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  
  

 

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

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

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

Programutvalget  
Fredag 15. mars 
Fredag 24. mai 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 14.mars 
Torsdag 18.april 
Torsdag 30.mai 
 

Klinikkutvalget 
Fredag 26. april 
Fredag 31. mai 

HMS-utvalget 
Onsdag 13. mars 
Onsdag 17. april 
Onsdag 15. mai 

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