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Hei alle 
 
Ukene frem mot sommerferien er travle for studenter og ansatte med eksamens- og søknadsarbeid. Samtidig iverksettes etter lengre tids forhandlinger 
ny arbeidstidsordning for klinikkpersonale. Studentene har også fått innvilget 30 minutters lunsjpause. Dette fører til endringer i dagsplanen på IKO.  
Arbeidstid for teknisk personale i klinikken  
Den generelle arbeidstiden for teknisk personale er 8-1530 hele året, men for at klinikkdriften skal være forsvarlig, er det laget en særavtale for teknisk 
personale som arbeider i klinikken (klinikksekr, tannhelsesekr, klinikkleder, sykepleier osv).  Særavtalen innebærer en 8 ukers vaktordning. 
Særavtalen er forhandlet frem ved UiB og gjelder fra 1.5.2013. Avtalen gjelder alle ansatte i klinikken og er ikke noe man kan velge og ikke delta i.  
Avtalen skal evalueres etter 1 år. Avtalen innebærer en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden slik at den enkelte skal ha vakt med lengre arbeidsdag 
hver 8 uke. Dette vil bli kompensert med enten kortere arbeidsdager i studentfrie perioder (sommeren, julen eller påske) eller fridager i samme periode. 
Vikarer er også omfattet av avtalen, men vil få kompensasjon med overtidsbetaling for vaktuken. Det er kun vikarer med mer enn et års 
sammenhengende vikariat som kan få kompensasjon med fridager. 
Dersom en ansatt som ikke har vakt må stå igjen utover arbeidstiden, skal tiden utover kl. 15.30 registreres som overtid og utbetales. Må en ansatt ta 
hele eller deler av en vakt utenom sin normale vakt, skal dette være avtalt og kompenseres med overtidsbetaling. Den enkelte ansatte legger selv inn 
overtidstimer i PAGA. 
Obligatoriske møter som legges utenom normalarbeidstiden (pålagte møter) kompenseres med overtid. 
Arbeidsskjema for klinikken  
På bakgrunn av evalueringsrapport gjennomført av Programutvalget ved IKO høsten 2012 er det besluttet å iverksette et arbeidsskjema med klinikktid 
fra 8.00-16.00. Det forutsettes at pasientbehandlingen avsluttes kl. 15.15 for å gi tilstrekkelig tid til sterilarbeid på slutten av arbeidsdagen.  Det 
forutsettes også at formiddagsøkten avsluttes kl. 11.00 slik at studentene får 30 minutters lunsjpause. Se vedlagt dagsplan. 
Bevilget tilskudd til spesialistutdanningen  
En gledelig nyhet er at Helsedirektoratet har innvilget tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti over Statsbudsjett 2013, 
kapittel 770.70 
 
Mvh ANNE 
 
 

Dagsplan IKO   

Formiddags økt :  8.00 – 11.00                           
FS og noen forelesninger 
på studiedag 

Forutsetning: Team sekretær overtar 
opprydding unit for student 11.00 (ved 
behov) 

lunsj 11.00-11.30 = 30 min     

forelesning/FS 11.30 - 12.45    
Krever at team sekretær dekker opp for 
studenter som har hatt FS  

Ettermiddags økt: 12.45 – 15.15                   Studiedag/økt 

15 minutter kortere pasient tid Krever 
godt samarbeid 
tannlege/student/sekretær ved øktens 
slutt for hygieneoppfølging 

Sterilarbeid + hygiene: 15.15-
16.00  

Krever samarbeid 
Tannlege/sekretær/student  

   
 
 

VALG - DET NYE INSTITUTTRÅDET FOR PERIODEN 1.8.2013-31.7.2017 
Fra valgstyret. 
Instituttrådsvalget gav følgende resultat: 
  

 Representanter Vararepresentanter 
 

Gruppe A 1. 2. Kristin Klock 
2. Trond Inge Berge 
3. Nils Roar Gjerdet 
4. Marit Øilo 
5. 5. Ingrid Slinde 

1. Inge Fristad 
2. Marit Midtbø 
3. Harald Nesse 
4. Tom Paulseth 
5. Mihaela Roxana 

Cimpan 
6. Asgeir Bårdsen 
7. Torgils Lægreid 
 

Gruppe B 1. Kathrin Beyer 1. Dagmar Fosså Bunæs 
2. Harald Gjengedal 
3. Malin Jonsson 
 

Gruppe C 1. Anita Hoff Samuelsen 
 

1. Ragnhild Furuberg 
2. Gro Stenerud 
3. Unni Lange 

 

 
 



Vi gratulerer 
 
Vi gratulerer Ann-Katrin 
Johansson med opprykk til 
professor. 

 

 
 

NYE BENKER 
 
Benkene som ble gitt i gave fra Den norske tannlegeforening og Bergen tannlegeforening 
er nå kommet på plass i uteområdet utenfor SIB kantinen i Årstadveien 19. 
 
Tusen takk for flotte benker! 
  
Foto: Rune D. Haakonsen 

   
 

 
 

HJERTESTARTERE 
 
Det er nå blitt hengt opp 3 hjertestartere på huset og disse er plassert på følgende sted: 
 
1. Hoved resepsjon 
2. B1 - utenfor sterilen 
3. B2 - utenfor sterilen 
 
Alt førstehjelpsutstyret er plassert utenfor sterilene i bygget og noe i hoved resepsjonen. 
Det vil bli tatt en gjennomgang for alle ansatte av førstehjelpsberedskapen vi har, så snart det siste utstyret (oksygenflasker)er på plass. 
 

    
: 
 

VERNEOMBUDENE INFORMERER  
 
Elin Theodorsen ved Klinisk institutt 2 er valgt til hovedverneombud ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 2013-2014. 
Torunn Valen Mikalsen ved fakultetssekretariatet er valgt  til vara hovedverneombud ved Det medisinsk-odontologiske fakultet for 2013-2014. 
 
Egen e-post adresse til verneombudene 
Dersom du har saker som du ønsker å ta opp med verneombudene ved instituttet kan du sende e-post  til denne e-post adressen: 
verneombud@iko.uib.no 
 

GJESTEFORELESNINGER 
 
23.mai blir det gjesteforelesning om helseforskningsloven og REK i CAVUM 
Anne Berit Kolmannskog, kontorsjef ved REK Vest, vil holde forelesning torsdag 23.mai kl 11.15 i Cavum om helseforskningsloven og REK. 
Velkommen! 
 
28.mai kl 11.15 i Cavum gjesteforelesning ved professor  Pierre Layrolle 
Layrolle er forskningsdirektør ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Nantes, og han er også koordinator for Reborne prosjektet som også 
instituttet er deltaker i.  

mailto:verneombud@iko.uib.no


 
FAKULTETSDAGEN 2013 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen – 29. mai, 2013 
Sted:  Auditorium 1 BBB 
 
Program: 
10.00 Velkommen – dekan Nina Langeland 
10.05 Utdeling av Falcks juniorpris for 2013 – dekan Nina Langeland 
10.10 Forelesning ved vinneren av Falcks juniorpris 
10.40 Utdeling av Det medisinsk-odontologiske fakultets forskningspriser for 2013 

(utdeling av prisene ved dekanen; møteleder prodekan Robert Bjerknes) 
• Årets forskningsgruppe (utdeling 5 min – etterfulgt av 10 min presentasjon ved vinneren) 
• Årets publikasjon (utdeling 5 min – etterfulgt av 10 min presentasjon ved vinneren)  
• Årets PhD-arbeid (utdeling 5 min – etterfulgt av 10 min presentasjon ved vinneren) 
• Årets forskningsformidler (utdeling 5 min – etterfulgt av 10 min presentasjon ved vinneren) 

11.40 Utdeling av Det medisinsk-odontologiske fakultetsstudiepriser for 2013 
 (utdeling ved dekanen; møteleder visedekan Arne Tjølsen) 

• Undervisningsprisen (utdeling 5 min – etterfulgt av 10 min presentasjon ved vinneren) 
• Studiekvalitetsprisen (utdeling 5 min – etterfulgt av 10 min presentasjon ved vinneren) 
• Prisen for internasjonalisering i studiene (utdeling 5 min – etterfulgt av 10 min presentasjon ved vinneren) 

12.25 Avslutning – dekan Nina Langeland 
 

 
KALIBRERINGSDAGER – UKE 25 
Det blir kalibreringsdager for alle ansatte i uke 25, 17.juni – 21.juni. 
Program for dagene vil bli utsendt så snart det er klart, men 18.juni vil det bli hygienedag for alle ansatte som arbeider i 
klinikken. 
 

SOMMERFEST 
ARRANGEMENTSKOMITE 
I forbindelse med kalibreringsdagene vil det bli arrangert en 
sommeravslutning. 
Ønsker du å være med i komiteen til arrangementet er det 
flott om du gir en lyd på e-post til marit.stubdal@iko.uib.no 
innen 16.mai. 
 

    

 
LYST TIL Å LEIE HYTTE? 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og for Tingviken i Utne for perioden 
11. august -13. oktober 2013. 
For å søke må man benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. Har du 
ikke søkt før må det legges inn litt mer informasjon som fakturaadresse.  
For å komme med i trekningen må søknaden registreres i det elektroniske hyttesystemet.  
Dere finner søknadsskjema og informasjon om hyttene på intranett under sentrale pekere “Søknadsskjema” for UiBs 
velferdshytter. 
Les mer her: http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/velferdshyttene 
Søknadsfristen er 1. juni. 
 
 
NYE PUBLIKASJONER 
 
− Photocatalytically induced hydrophilicity influences bone remodelling at longer healing periods: a rabbit study. Hayashi M, 

Jimbo R, Xue Y, Mustafa K, Andersson M, Wennerberg A. Clin Oral Implants Res. 2013 Feb 26. doi: 10.1111/clr.12138. 
− Book Chapter 32, Regenerative Medicine: From Protocol to Patient, Steinhoff, Gustav (Ed.) 2nd ed. 2013, XXI, Kristina 

Arvidson, Michele Cottler-Fox, Sølve Hellem, Kamal Mustafa. 
− Haldorsen K, Appel S, Le Hellard S, Bruland O, Brun JG, Omdal R, Kristjansdottir G, Theander E, Fernandes CP, 

Kvarnström M, Eriksson P, Rönnblom L, Herlenius MW, Nordmark G, Jonsson R, Bolstad AI. No association of primary 
Sjögren's syndrome with Fcγ receptor gene variants. Genes Immun. 2013 Apr 4. doi: 10.1038/gene.2013.12. [Epub ahead 
of print] 

− Øilo M, Gjerdet NR. Fractographic analyses of all-ceramic crowns: A study of 27 clinically fractured crowns. 
− Dent Mater (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2013.03.018 
− Tripuwabhrut P, Mustafa M, Gjerde CG, Brudvik P, Mustafa K. Effect of compressive force on human osteoblast-like cells 

and bone remodelling: An in vitro study. Arch Oral Biol. 2013 Apr 10. doi:pii: S0003-9969(13)00009-5.  
− Xing Z, Pedersen TO, Wu X, Xue Y, Sun Y, Finne-Wistrand A, Kloss F, Waag T, Krueger A, Steinmüller-Nethl D, Mustafa 

K. Biological effects of functionalizing copolymer scaffolds with nano-diamond particles. Tissue Eng Part A. 2013 Apr 10. 
− Virtej A, Løes SS, Berggreen E, Bletsa A. Localization and signaling patterns of vascular endothelial growth factors and 

receptors in human periapical lesions. J Endod. 2013 May;39(5):605-11.  
− Virtej A, Løes S, Iden O, Bletsa A, Berggreen E. Vascular endothelial growth factors signalling in normal human dental 

pulp: a study of gene and protein expression. Eur J Oral Sci. 2013 Apr;121(2):92-100. 
 
 
 
 

mailto:marit.stubdal@iko.uib.no
http://www.uib.no/eia/arbeidsfelt/velferdshyttene
http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2013.03.018


NYTT FRA TK-VEST 
Grethe Blindheim har startet (01.04) i 60% stilling som radiolog på   
TkVest-Hordaland. Hun har 40% stilling på IKO. 
 
 
 

LEDIGE STILLINGER 
Instruktørtannleger - faste stillinger (Seksjon for forebyggende tannpleie, Seksjon for kariologi, Seksjon for periodonti) 
Søknadsfrist: 25. mai 2013 
 
For fullstendig utlysningstekst: www.uib.no/stilling  

 

Horisont 2020 - EUs 8. rammeprogram 
 
Horisont 2020 vil starte januar 2014 og i den forbindelse vil det 
arrangeres EU-dager i Bergen 27-29 mai i år. Les mer på NFRs hjemmesider om program og påmelding: 
 
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Bergen_Pa_vei_mot_Horisont_2020/1253985537548%3Flang%3Dno 
 
 
 

FRA IT-AVDLINGEN 
 
Programvare er det som gjer ei datamaskin til eit nyttig verktøy. Eit breiddeuniversitet som UiB treng svært mange ulike program til ulike 
oppgåver. Men før programma skal takast i bruk, må lisensar og installasjon vere i orden. Dette kan du lese om i det nye nummeret av 
temaserien frå IT-avdelinga. 
 
Dokumentet kan lesast på skjerm, eller skrivast ut (då helst dobbeltsidig): 
https://it.uib.no/ithjelp/images/7/7b/Temaserie_it_nr5_2013_programvare.pdf 
 
Tidlegare nummer i temaserien finn du her: 
https://it.uib.no/Temaserien 
 

 
STUDIESTART HØSTEN 2013 
 
Studiestart høsten 2013 er mandag 12. august.  

 
 
KURS, KONFERANSER 
 
IADR møte i Firenze – 4 -7 SEPTEMBER 2013 
Det 46 møte av den Continental European Division blir holdt på Congress Palace I Firenze den 4 til 7 september.  
Sjekk nettsiden til konferansen for mer informasjon: 
http://www.ced-iadr2013.com/ 
 
 
 

BIOS ÅPNINGSSYMPOSIUM 30.-31. 
MAI 2013 
Kjære alle sammen, 
Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to nye sentre for 
fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
ved UiB. Senteret skal arbeide med nye kreftmarkører og målrettet 
behandling og vil særlig fokusere på mekanismer knyttet til hvordan 
kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har 
for kreftspredning og dårlig prognose. 
Vi har gleden av å invitere dere til CCBIOs åpningssymposium 30.-31. mai 
2013. Åpningssymposiet vil fokusere både på senteret og dets 
forskningsfokus og målsetninger så vel som inkludere innlegg fra en rekke 
høyt renommerte internasjonale forskere som Bruce Zetter fra Harvard 
Medical School, Mina Bissell fra Lawrence Berkeley National Laboratory 
og John Cairns fra London School of Hygiene & Tropical Medicine. 
Invitasjon og det fulle programmet finner dere gjennom linken under. 
http://vedlegg.uib.no/?id=7a932351c0be0eb6cf273f4aab31adc0 
Symposiet har åpen deltagelse og dere må gjerne sirkulere denne mailen 
videre. Det er ingen registreringsavgift, og det vil bli servert tapas til lunsj. 
For deltagelse på symposiet vennligst registrer deg gjennom linken under 
innen 21. mai 2013 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=390 
Vel møtt! 
Mvh. 
Lars A. Akslen 
Senterleder, CCBIO 
 

CCBIOS OPENING SYMPOSIUM ON 
MAY 30-31, 2013 
Dear all, 
Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) is one of two new Norwegian 
Centres of Excellence at the Faculty of Medicine and Dentistry at the 
University of Bergen. The centre will work on cancer biomarkers and tailored 
treatment and will especially focus on tumor-microenvironment interactions 
and their importance for metastatic spread and aggressive disease. 
We have the pleasure of inviting you to CCBIOs Opening Symposium on 
May 30-31, 2013. The symposium will focus both on the centre and its 
research focus and goals as well as include talks by several high level 
international researchers such as Bruce Zetter from Harvard Medical School, 
Mina Bissell from Lawrence Berkeley National Laboratory and John Cairns 
from London School of Hygiene & Tropical Medicine. The full program and 
invitation can be found under the below link. 
http://vedlegg.uib.no/?id=7a932351c0be0eb6cf273f4aab31adc0 
The symposium is open for all and please feel free to circulate this invitation. 
There is no registration fee and we will serve tapas for lunch. 
To participate, please register under the below link within 21st May 2013.  
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=390 
We look forward to seeing you at our symposium! 
Best regards, 
Lars A. Akslen 
Director, CCBIO 
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DANSK ÅRSKURSUS 
 
Dentalfirmaet Dentsply De Trey inviterer hvert år til en nordisk forskerkonkurranse for 
tannlegestudenter. Konkurransen som finner sted i forbindelse med Dansk Tannlegeforenings 
Årskursus i København, har etter hvert utviklet seg til å bli en prestisjefull konkurranse med 
forskning av høy kvalitet. Seksten tannlegehøyskoler fra de nordiske landene var representert i 
år. Fra IKO deltok 5-års studentene Anne  Hardang og Amanda Ulsund. De presenterte et arbeid 
som hadde fått tittelen Fractures of all-ceramic crowns. Arbeidet var utført under veiledning av 1. 
amanuensis Marit Øilo Prisen for beste bidrag var en reise til en større forskerkonkurranse i 
USA.  
 
En jury bestående av fremragende nordiske forskere vurderer presentasjonene og denne gang 
var Professor Inge Fristad blant disse. Våre studenter mottok hederlig omtale for sin 
presentasjon, men prisen gikk i år til Finland og et bidrag som handlet om overflatebehandling av 
titanskruer.  Uansett – en flott erfaring å ta med seg ut i yrkeslivet. 
 

 
 
 

NY STUDIEPLAN I MEDISIN 
Arbeidet med ny studieplanen i medisiner nå godt i gang. 
Informasjon om arbeidet finnes på fakultetets nettsider om den medisinske studieplanen: 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib 
 
 
 

PROFILMALER 
Her vil dere finne de nye profilmanualene til UIB: 
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html 
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html 

 
KARL EVANG-PRISEN 2013  
 
Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2013  
Frist for å sende inn forslag til kandidatar er 23. august 2013  
Prisen er på kr. 50 000.  
Karl Evang-prisen vart oppretta som ein honnør til den tidlegare helsedirektøren for hans sosialmedisinske pionerinnsats. Målet med prisen er å 
stimulere interessa og arbeidet for barnevern, folkehelse og sosiale forhold. Karl Evang-prisen for 2013 skal gå til ein person eller organisasjon som har 
gjort ein særleg innsats for å fremje  

•folkehelsa og sosiale forhold som er viktig for denne 
•rettstryggleik og tryggleik i barnevernet, helse- og/eller sosialtenesta 
•opplysingsarbeid og medverknad i samfunnsdebatten om viktige barnevern-, helse- ellersosialpolitiske spørsmål. 

 
Det er ingen føresetnad at vedkommande person eller organisasjon er knytt til barnevernet eller helse- og sosialtenesta. Det vert lagt vekt på at 
innsatsen er aktuell, men innsats over tid vil óg bli vurdert. Prisen blir delt ut i samband med Staten helsetilsyn sitt årlege Karl Evang-seminar torsdag 
17. oktober. 
Komiteen som vél prisvinnar består av:  

professor Aslak Syse, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (leiar)  
journalist Marie Rein Bore, Stavanger Aftenblad  
professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim  
høgskolelektor Elisabeth Brodtkorb, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo  
seniorrådgjevar Sidsel Platou Aarseth (sekretær), Statens helsetilsyn.  

Skriftleg forslag med grunngjeving kan sendast av kandidaten sjølv eller andre personar og organisasjonar til:  
evangprisen@helsetilsynet.no  
eller til:  
Statens helsetilsyn  
Postboks 8128 Dep  
0032 Oslo. 

 
 
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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