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VALG 2013 
 
I dette valgnummeret av tannløst og fast vil det være en oversikt over kandidatene til valg til instituttrådet ved Institutt for klinisk odontologi. 
 
Det er to rektorteam som stiller til årets valg ved Universitetet i Bergen ledet av Kuvet Atakan og Dag Rune Olsen. 
Se her for mer informasjon om de to kandidatene http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret/presentasjon-av-rektorkandidater 
 
 
 
På UIBs egne sider fra det sentrale valgstyret finnes det mye nyttig informasjon: 
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret 
 
 
 
VALGMØTE – PRESENTASJON AV REKTORKANDIDATER – 10. APRIL 
http://www.uib.no/ledelsen/arrangement/2013/04/valgmote-presentasjon-av-rektorkandidater 
 
 
 
 
 

INSTITUTTRÅDSVALG VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI  
 
Instituttrådsvalget ved Institutt for klinisk odontologi vil finne sted i perioden 22.april til og med 25.april 2013. 
Mer informasjon om hvordan stemme vil komme ut til alle ansatte når dette er klart. 
 
Valg av medlemmer og varamedlemmer til instituttrådet gjelder for perioden 1.8.2013-31.7.2017. Valgperioden er på fire år, unntaket er for medlemmer i gruppe B og D som 
velges for ett år av gangen. 
Det skal velges representanter for følgende grupper: 
Gruppe A:Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) skal medregnes i gruppe A 
dersom de er tilsatt i halv stilling eller mer. Det skal velges 5 representanter og 7 vararepresentanter  
Gruppe B:Midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Kliniske lærerstillinger (instruktørtannleger, spesialtannleger, avdelingstannleger) som er midlertidig tilsatt i 
halv stilling eller mer hører til gruppe B. Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter  
Gruppe C: Teknisk- administrativt ansatte, herunder klinikksekretærer. Det skal velges 1 representant og 3 vararepresentanter 
Gruppe D:  Studenter 
 
Følgende personer er foreslått som kandidater for de enkelte gruppene: 
Gruppe A: 
Anne Christine Altenau  
Trond Inge Berge 
Asgeir Bårdsen  
Mihaela Cimpan  
Nils Roar Gjerdet 

http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret/presentasjon-av-rektorkandidater
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/valg-2013-det-sentrale-valgstyret
http://www.uib.no/ledelsen/arrangement/2013/04/valgmote-presentasjon-av-rektorkandidater


Inge Fristad 
Kristin Klock  
Torgils Lægreid 
Marit Midtbø 
Harald Nesse  
Tom Paulseth 
Ingrid Slinde 
Sivakami Rethnam  
Marit Øilo  
 
Gruppe B: 
Kathrin Beyer 
Dagmar F Bunæs 
Harald Gjengedal 
Malin V Jonsson  
 
Gruppe C: 
Ragnhild Furuberg 
Unni Lange 
Anita Hoff Samuelsen 
Gro Stenerud 
Marianne Lothe Vollan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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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