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Kjære alle,
Vel overstått sommerferie og velkommen til et nytt studieår! Studieåret 2012/13 var det første siden innflytting i nytt
odontologibygg i juni 2012. Mange utfordringer knyttet til flyttingen, nytt bygg og nye rutiner er nå ryddet av veien. Nå venter
nye muligheter og utfordringer. Vi har i løpet av det siste året rekruttert nye medarbeidere både på vitenskapelig side og i
klinikken. Dette skal bidra til å sikre et robust fagmiljø på instituttet. I løpet av studieåret har vi fått økte bevilgninger til alle
spesialistutdanningene med ekstra bevilgninger til spesialistutdanningen i pedodonti. Her vil kandidatene fra i år av motta lønn
fra Helsedirektoratet. Vi håper at denne satsningen med lønn vil aktualiseres for alle spesialistutdanningene i nær fremtid.
Arbeidet med en samarbeidsavtale mellom IKO og Hordaland Fylkeskommune er nå i sin sluttfase. Denne avtalen blir viktig
da den danner rammene for et aktivt samarbeid mellom instituttet og Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest. For begge
parter knytter det seg store forventninger til samarbeidet som blant annet har ført til ansettelse i delte stillinger for
spesialtannleger innen flere kliniske disipliner. Vi har en vedvarende utfordring når det gjelder rekruttering til forskerutdanning
og dobbeltkompetanseløpet. Styrket forskning og øket ekstern finansiering er blant viktige utfordringer i studieåret som
kommer. En gledelig nyhet i så måte er opptaket av nye odontologistudenter til forskerlinjen på det Medisinsk odontologiske
fakultet, som skjedde tidligere i år.
Jeg ønsker dere et riktig godt studieår!
ANNE

Martha Enger – ny seksjonsleder for
Seksjon for forebyggende tannhelse
Martha Enger er nytilsatt som leder for tannpleieutdanningen. Hun har sin
utdanning i Psykologi, Neuroscience, PhD fra Kings College, University of
London, og Dr Philos fra UiB. Hun har erfaring innen biomedisin og forsker på
hjernekreft. Hun kartlegger immunmekanismer som fører til tumor progresjon
og identifiserer terapeutiske angrepspunkter for klinisk utprøving. Enger har
jobbet som senior forsker med egen gruppe, og har veiledet PhD og MSc
studenter. I 2009 ble hun tildelt Søren Falch´s Junior pris for sin forskning.
Hun har undervist medisinstudenter i histologi og undervist masterstudenter i
tumorbiologi gjennom en årrekke
Enger sier at motivasjonen for å søke stillingen som ansvarlig for bachelor
programmet i tannpleie var muligheten til å forme en utdanning med satsing
og fokus på helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.
Selv om jeg ikke har utdanning innen odontologi eller tannpleie, tror jeg min forskningsbakgrunn innen kreft som er et annet viktig
satsingsområde i helse, vil være nyttig og verdifull i jobben. Denne kompetansen ønsker jeg å bruke for å bidra til at teoretisk utdanning
og klinisk praksis innen tannpleie er sterkt forankret i forskning og kunnskap

IKO ønsker Enger lykke til i funksjonen som seksjonsleder ved Seksjon forebyggende tannpleie.

Hygienesykepleier Mildrid Vevelstad
Sykepleier Mildrid Vevelstad har fra 01.06.2013 gått inn i stilling som hygienesykepleier
ved IKO. Klinikken har tidligere ikke hatt hygienesykepleier så dette er en ny funksjon
som vi er veldig glad for å ha på plass. Vevelstad har kontorarbeidsplass i 3 etg rom nr.
D 030.016.
Vevelstad skal i sin funksjon utvikle og følge opp hygienearbeidet ved klinikken.
Hygienearbeidet skal utføres i samarbeid med klinikksjefen og
seksjonstannhelsesekretærene. Hun skal være aktiv i arbeidet med å videreutvikle og
å følge opp hygieneplanen.
Vevelstad skal ha særlig fokus på steriliseringssentralene. Hun vil blant annet gå
runder i steriliseringssentralene for å vurdere drift og tiltak.
Vevelstad skal også følge opp og utvikle avvikssystemet. Det blir dermed en endring i
hvor avviksmeldingene skal sendes. Tidligere var det førstekonsulent Randi Hansen
som mottok dem, heretter skal de sendes til Vevelstad.
Når det gjelder førstehjelp skal Vevelstad ha oppsyn med at utstyret skal være
oppdatert. Tidligere var det seksjonssykepleier Linda Ljones som hadde dette ansvaret,
henvendelser ang. oppdatering av utstyr skal heretter sendes til Vevelstad. Vevelstad
skal også planlegge og legge til rette for regelmessig opplæring av ansatte og
studenter.
Det er i hygienesykepleierfunksjonen også lagt inn sekretærarbeid i forhold til Fokusgruppe for smittevern og for HMSutvalget.
IKO ønsker Vevelstad lykke til i funksjonen som hygienesykepleier ved klinikken.

LENKE TIL KULLTIMEPLAN HØST 2013
http://rom.app.uib.no/ukesoversikt/?entry=kull&kull_dep=131900+Klinisk+odontologi&kull=2009-H%D8ST-MAOD-ODONT&showtime=816&showtimeres=60&showdays%5B%5D=1&showdays%5B%5D=2&showdays%5B%5D=3&showdays%5B%5D=4&showdays%5B%5D=5&printweek=3
3
Klikk dere inn på riktig kull øverst midt på siden, årstallet er den høsten kullet startet på kull 1, eks: 2009-HØST-MAOD-ODONT = Kull 5.
Hvis dere skal sjekke om et lokale er ledig, går dere øverst i venstre hjørne og i stedet for "kull", går dere inn på "bygg/rom", så videre til neste boks
og finner "ODO Nybygget" og til neste boks og finner det aktuelle undervisningslokalet.
Ta kontakt med studieseksjonen hvis dere trenger hjelp.

FORSKNINGSVEILEDNING FOR PH.D.-VEILEDERE
DAGSSEMINAR
Det medisinsk-odontologiske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning
1. november 2013
Kl. 09.00 - 15.45 Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2
Bindende påmelding til phd@mofa.uib.no innen 15. oktober 2013. Begrenset antall plasser.
Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Det legges vekt på erfaringsutveksling og
gruppearbeid, og seminaret er relevant både for erfarne og mindre erfarne veiledere. Seminaret holdes på norsk.
Utdrag fra programmet – foredrag og gruppearbeid: - Pedagogikk i veiledning - Ny ph.d.-forskrift på UiB – viktige endringer - Kandidatenes
holdninger til vitenskapelig redelighet
Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Påmeldte som ikke kommer, vil bli fakturert for hotellets dagpakke. Eventuelle avbud må meldes
umiddelbart, og senest 17. oktober, slik at det kan gis tilbud til de som evt. står på venteliste.

Henvisninger til røntgenundersøkelse
Viktige informasjon ved henvisning for radiologiske undersøkelser
For at henvisninger til røntgenundersøkelse skal kunne behandles så raskt som mulig og pasientens
trygderettigheter skal sikres minner vi om at henvisning til røntgenundersøkelse må påføres:
1.
2.
3.

Pasientens navn, adresse og fullt personnummer (11 siffer).
Klinisk problemstilling – hva forventes at undersøkelsen skal gi svar på?
Refusjonsrett ja/nei; hvis ja må ICD10 kode og refusjonsgruppe angis.

Vennligst informer om andre relevante røntgenundersøkelser som er tatt i forkant av henvisning.
Dersom henvisningen ikke inneholder informasjon om trygderettigheter vil pasienten bli belastet med
honorartakst. Til orientering er pris for CT/CBCT undersøkelse: honorartakst kr 1700, egenandel kr 340.

NYE RETNINGSLINJER FOR BRUK OG HÅNDTERING AV KJEMIKALIER

http://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet
http://www.uib.no/poa/hms-portalen

NYE NETTSIDER FOR ANSATTE VED UIB
http://www.uib.no/foransatte
På de nye nettsidene finner dere all informasjon som dere trenger om ditt ansattforhold, service og tjenester, kompetanse, politikk og strategi.
På de nye nettsidene finner dere også en hilsen fra det nye rektoratet http://www.uib.no/foransatte/37244/helsing-fr%c3%a5-rektoratet

OPPMØTEPLASS VED BRANN
Brannalarm – når alarmen går skal huset evakueres. Oppmøteplass er 20 meter fra inngang sør, se ellers evakueringsplan plassert i alle
trappeoppganger.

GJESTEFORELESNING TORSDAG
DEN 29.AUGUST
Professor Joseph Katz DMD Dept of Oral Diagnostic
Sciences at University of Florida College of Dentistry holder
gjesteforelesning torsdag 29.august kl 12.00 i Lateralen
Tittelen på forelesningen er: The role of oral infectious
disease in Oral cancer.
Se denne linken for mer informasjon om professor Katz:
http://dental.ufl.edu/about/people/faculty/department-of-oralmaxillofacial-diagnostic-sciences/joseph-katz/

GUESTLECTURE 29TH OF AUGUST
Professor Joseph Katz DMD Dept of Oral Diagnostic Sciences
at University of Florida College of Dentistry is giving a
guestlecture the 29th of August at 12.00 in Lateralen
The title on the lecture is: The role of oral infectious disease in
Oral cancer.
Look here for more information about professor Katz:
http://dental.ufl.edu/about/people/faculty/department-of-oralmaxillofacial-diagnostic-sciences/joseph-katz/

PUBLIKASJONER VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI
Liste over publikasjoner ved Institutt for klinisk odontologi finner dere her på denne nettsiden: http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner

MØTEPLAN FRAMOVER
Instituttrådet
Onsdag 25. september
Onsdag 27. november

Fakultetsstyret
Onsdag 18. september
Onsdag 23. oktober
Onsdag 20. november
Onsdag 11. desember

Forskningsutvalget
Torsdag 19.september
Torsdag 24.oktober
Torsdag 5.desember

KAFFEMASKINENE I 3. OG 4. ETG
På kaffemaskinene i 3 og 4 etg. har vi nå øket opp mengden pr. kopp så mye vi kan, uten at det
skal gå ut over smaken.
På alle produkter skal det nå være om lag den samme mengden som for en kopp i kantinen.
Pris pr kopp på kaffemaskinene er kr: 5.-

NYTT FRA TK-VEST
Marianne Lillehagen er tilsatt som pedodontist og tiltrer 01.11.13.
Ala Ammin begynner som oral kirurg 05.09.13

Utlysing av Helse Vests forskningsmidler 2014 – frist 15.september 2013

Det regionale samarbeidsorganet utlyser med dette Helse Vests forskningsmidler for 2014. Full utlysningstekst med tilgang til søknadsskjema er
tilgjengelig på http://samarbeidsorganet.helse-vest.no
Og
http://helse-vest.no/aktuelt/nyheter/Sider/utlysing-av-helse-vests-forskingsmidlar-2014.aspx
NB!
Merk at man ikke MÅ være tilsatt i et helseforetak for å søke midler fra Helse Vest. Søkeren må være tilsatt ved, eller ha formell tilknytning til et
helseforetak i regionen eller en privat ideell institusjon som har avtale med Helse Vest. Ved søknader om doktorgradsstipend må enten stipendiaten,
hovedveileder eller prosjektleder ha en slik tilknytning. Formell tilknytning er et forpliktende samarbeid nedfelt i en forankringsavtale.
Forankringsavtalen må legges ved når krav om tilsettingsforhold ikke er oppfylt. For mer informasjon om hvem som kan søke, inkludert tilgang til
forankringsskjemaet, se informasjon under Forankringsavtale.
Karrierestipend
I tillegg til de vanlige søknadskategoriene vil det i 2014 tildeles ett karrierestipend. Samarbeidsorganet skal årlig vurdere tildeling av et karrierestipend
for en forsker under 40 år. Formålet er å legge til rette for at yngre fremragende forskere kan bygge opp egne forskingsmiljø. Karrierestipend er neste
trinn på karrierestigen etter postdoktor- og/eller forskerperioder.
Se her for mer informasjon :
http://helse-vest.no/fagfolk/forskning/det-regionale-samarbeidsorganet/Sider/karrierestipend.aspx
Spørsmål om utlysningen kan rettes til forskningsmidler@helse-vest.no

UTLYSNING FULBRIGHT-STIPEND 2014-15
U.S. Norway Fulbright Foundation minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for
skoleåret 2014-15: 1. oktober, 2013.
Ca. 50 stipender tilbys i alle fagfelt på Master, PhD, post.dok. og seniorforskernivå.
Stipendbeløpene varierer fra NOK 75.000 til NOK 150.000.
Informasjon om Fulbright-stipender for norske studenter
http://www.fulbright.no/en/grants/norwegian_citizens/norwegian_graduate_students/
Informasjon om Fulbright-stipend for norske forskere
http://www.fulbright.no/en/grantys/norwegian_citizens/norwegian_scholars/
Kontaktinformasjon Fulbright:
Tlf: 22 01 40 10
fulbright@fulbright.no
www.fulbright.no

BIBLIOTEKETS KURSOVERSIKT HØSTEN 2013
Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.
- PubMed & EMBASE
- Litteratursøking innen 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 og veiledning finnes på kurssiden vår:
http://www.uib.no/ub/mofa/kurs-og-veiledning/kurstilbud-fra-biblioteket

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

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi:
Nettsider for ansatte ved UiB
Fakultetets nettsider:
UiBs intranett:
Fakultetsstyresaker:
Fakultetets strategiplan:
Pubmed:
BBB seminars:
På Høyden nettavis:
HMS-portalen:
Nye doktorgrader ved UiB:
Forskningsrådets nettsider:
OUK på Facebook

http://www.uib.no/odontologi

http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
www.uib.no/intranett
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinskodontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars
http://nyheter.uib.no/
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.uib.no/info/dr_grad/
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/OdontologiskUniversitetsklinikk/234375743367698?fref=ts

CRISTIN – registrering av vitenskapelige
publikasjoner
LYDIA - innmelding behov vedr. drift,

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no

BRITA –brukerstøtte. Problemdatabasen.
Herunder også PAGA
IT-hjelp. Hjelpeside for IT v/hvor studenter og
ansatte kan finne informasjon og bidra

https://bs.uib.no

vedlikehold, transport, materiell, renhold mm

http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx

https://it.uib.no/Hovedside

