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Kjære kollegaer!
Vi er nå i fulle gang med høstens semester. Etter en forholdsvis rolig start blir det nå travle uker fremover med undervisning.
En rekke disputaser står også for døren. I denne forbindelse vil jeg minne om de nye forskriftene for PhD som det henvises til
i dette nummer av Tannløst og Fast. Jeg vil også minne om søknadsfristen til dobbeltkompetanse stipend som er 25 oktober,
2013. PhD stipend øremerket dobbeltkompetanse i odontologi vil bli lyst ut vårsemesteret 2014
Klinikken er i gang og det er gitt ut retningslinjer for implementering av reviderte hygienerutiner. De nye rutinene bygger på
ekspertuttalelser og basale smittevernsrutiner fra Folkehelseinstituttet og skal hjelpe oss til å oppnå og opprettholde en
optimal hygiene på klinikken. Det er også nedsatt en gruppe med medlemmer fra de tre odontologiske læresteder i Norge som
skal utarbeide et felles undervisningsopplegg innen smittevern. Dette undervisningsopplegget skal baseres på kunnskap og
offentlige føringer og skal være klart til neste studieår. Et temanummer av Tannløst og Fast der reviderte hygienerutiner og
arbeidet med smittevern står i fokus vil komme ut i løpet av høsten. Vi er glade for at dette arbeidet er kommet i gang på
nasjonalt plan.
Samarbeidsavtalen mellom IKO og Hordaland Fylkeskommune er nå ferdigstilt og vil bli signert av fylkestannlege og dekan.
Avtalen legger føringer for samhandling med Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vest både når gjelder
spesialistutdannelsen, forskning og fordeling av henviste pasienter.
Lykke til med semesterstart,
ANNE

DISPUTAS - PhD-GRADEN
Ray Mrisho Masumo
Prøveforelesning:
Oppgitt emne:
Sted:

Onsdag, 11. september 2013 kl. 14.00
“Early childhood caries - public health approaches to prevention”
Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19

Disputas:
Sted:

Torsdag, 12. september 2013 kl. 09.15
Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19

Avhandlingens tittel:

“Determinants and consequences of Early Childhood Caries: a study of
6-36 months old children in Tanzania and Uganda”

1. opponent:
Professor Magnus Hakeberg, Gøteborgs Universitetet, Sverige
2. opponent:
Professor Rebecca Harris, University of Liverpool, Storbritannia
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Vibeke Barman Michelsen, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av Professor Trond Inge Berge.
Åpent for alle interesserte

DISPUTAS - PhD-GRADEN
Vibeke Ansteinsson
Prøveforelesning:
Oppgitt emne:
Sted:

Fredag, 20. september 2013 kl. 09.00
“ Adverse reactions manifesting in the oral mucosa ”
Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19

Disputas:
Sted:

Fredag, 20. september 2013 kl. 11.00
Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19

Avhandlingens tittel:

“In vitro toxicity of filler particles and methacrylates used in dental
composite materials Cytokine release and cell death”

1. opponent:
Universitetslektor Anders Berglund, Umeå universitet, Sverige
2. opponent:
Postdoktor Camilla Husvik Ulekleiv, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marit Midtbø, Universitetet i Bergen
Disputasen blir ledet av professor Anne Isine Bolstad.
Åpent for alle interesserte

Nye forskerlinjestudenter i odontologi
Magnus Bratteberg og Håkon Gulliksen er instituttets nye
forskerlinjestudenter i odontologi.
Bratteberg arbeider med et prosjekt om tannskader og har Asgeir
Bårdsen som veileder, mens Gulliksen arbeider med et prosjekt innenfor
kjeveortopedi og har Nils Roar Gjerdet og Marit Middtbø som veiledere.
Bratteberg og Gulliksen har arbeidsplass i kontorlandskapet i 3.etasje.
Instituttet ønsker Bratteberg og Gulliksen velkommen!

HJERTESTARTERE
Det er 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.
Superbrukere:
Linda Ljones
Lissbeth Helander
Marit Ø. Eiksund
Birthe Therkelsen
Mona Johannessen
Inger Johanne Bruntveit
Kari Grønningsæter

Siv F. Kleven
Britt Kristin Storsæter
Kristin Klock
Sundus Zangana
Nina Indrebø
Linda Yndestad

PERSONALKONSULENT - VIKAR
Hilde Bergheim Johansen fungerer midlertidig som vikar i personal konsulent stillingen som er knyttet til IKO. Hun har
arbeidsplass i 3. etasje.

Ny forskrift for PhD – viktig for kandidater og veiledere
Universitetsstyret vedtok ny forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i sitt møte 20.juni .
Forskriften ble gjeldende fra samme dag, og du finner den her http://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-ogformidling/2.1-Forskning/2.1.1-Administrasjon-av-forskerutdanning/Forskrift-for-graden-philosophiae-doctor-PhD-vedUniversitetet-i-Bergen
Engelsk utgave vil snart komme.
Interne rutiner og retningslinjer vil bli oppdatert, og likeledes maler for opptak, men inntil nye maler foreligger bruker vi de
malene vi har. Merk overgangsbestemmelsene i §22. Den nye
forskriften er også ett av temaene på høstenes veilederseminar arrangert av fakultetet, får påmelding til dette seminaret
1.november se her: http://www.uib.no/mofa/seminar/2013/06/veilederseminar-1.-november

MONDAY 16TH OF SEPTEMBER GUESTLECTURE WITH Prof. Dr. Heike Walles
in meeting room E at 11.30-12.30
Title of the guest lecture: Engineering of complex Tissues
Prof. Dr. Heike Walles
Head of Tissue Engineering und Regenerative Medicine and
Fraunhofer Projectgroup Regenerative Technologies in Oncology
Coordinator of the VascuBone EU project
University of Würzburg
Germa
GJESTEFORELESNING MANDAG 16 SEPTEMBER MED PROFESSOR HEIKE WALLES I MØTEROM E KL 11.30-12.30
WELCOME! / VELKOMMEN!

SEMESTERSTART VÅRSEMESTER 2014
Første undervisningsdag vårsemester 2014: mandag 6. januar.
Siste undervisningsdag høstsemester 2013: fredag 6. desember. Uke 50 er eksamensuke.
Det medisinsk-odontologiske fakultet har laget en akademinsk kalender for studenter. Den finner dere her:
http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-studentar#varingrsemesteret2014

Utlysning av midler til utvikling av
Nordic Master 2013

Call for funding of development of
Nordic Master 2013

Studieadministrativ avdeling (SA) kunngjør ny utlysning av
midler til utvikling av Nordic Mas-ter programme 2013. Det
kan søkes om inntil 1.1 mill DKK for utvikling av et nordisk
masterpro-gram.
Søknader skal gå via instituttledelse til fakultetet. Brev fra
instituttledelsen sendes til fakultetet gjen-nom ePhorte innen
12.11.2013. Instituttet må der-med ha dette noe tidligere for
behandling.
Les her om intern prose-dyre.
Les mer her om formelle krav og søknadsprosedyre på
Senter for internasjo-nalisering av utdanning sine nettsider
(SIU).

Studieadministrativ avdeling (SA) announces new call for
funding of development of joint Nordic Master’s programmes
2013. Up to 1.1 mill DKK can be applied for.
Applications must come through the department management
to the faculty. Letter from the depart-ment management is to be
sent in ePhorte to the faculty within 12.11.2013. The
department manage-ment will need the applications somewhat
earlier than that.
Read more here about internal procedure (Norw.).
Read more here about requirements and application procedure
at the website of Norwegian Centre for International
Cooperation in Education (SIU).

Veilederseminar 1. november

Ph.D. supervisor seminar 1. November

Seminaret består av foredrag og gruppearbeid og er åpent for
alle som veileder ph.d.-kandidater ved det Medisinskodontologiske fakultet. Seminaret er relevant for både erfarne
og mindre erfarne veiledere.
Utdrag fra programmet: - Pedagogikk i veiledning - Ny ph.d.forskrift på UiB – viktige endringer - Kandidatenes holdninger
til vitenskapelig redelighet
Påmelding til phd@mofa.uib.no innen 15. oktober.

The seminar will consist of lectures and group work, and is
open for all who are supervising Ph.D candi-dates at the Faculty
of medicine and dentistry. The seminar is relevant for both
experienced and less experienced supervisors. From the
programme: -Pedagogics in counseling -New Ph.D regulations
at UiB - important changes -Candidates' attitudes to scientific
integrity
Registration to phd@mofa.uib.no within October 15th.

Prøveperiode med gratis internett på
norske flyplasser for UiB

Trial period with free internet for UiB at
Norwegian airports

IT-avdelingen forteller at studenter og ansatte ved UiB nå kan
surfe gratis med eduroam på 19 norske flyplasser. Dette er en
prøveordning fra juli til desember.
Eduroam (education roaming) er et internasjonalt og sikkert
system for trådløs nettilgang, basert på samme brukernavn
og passord uavhengig av hvor brukeren befinner seg. UiB
bruker dette. Du får automatisk tilkobling til eduroam på
flyplas-sen via mobil, nettbrett eller laptop, hvis du også har
det på universitetet. Ordningen er et samarbeid mellom
Uninett og Avinor. Etter pilotperioden vil en evalu-ering vise
om det blir en perma-nent tjeneste. Les mer her.

The IT-department informs that students and employees at UiB
can now surf for free with eduroam at 19 Norwegian airports.
This is an arrangement for testing from July till December.
Eduroam (education roaming) is an international and secure
system for wireless network access, where you use the same
username and password re-gardless of where you are located.
UiB use eduro-am. You should be connected to eduroam
automatically at the airport if you also have access to eduroam
at the university. The arrangement is a coopera-tion between
Uninett and Avinor. After the trial period, an evaluation will show
whether it will be a permanent service. Read more here (Norw.).

PÅMINNELSE – REGISTRERING AV FERIE
Alle ansatte, uansett stillingsprosent og stillingskategori, må selv registrere ferie i Pagaweb.
Benytt denne linken til pagaweb.

National PhD-seminar in Odontology
7th – 9th October 2013
The aim of the national PhD-seminar is to gather all PhD-candidates engaged in research in odontology. The seminar will give
the participants the opportunity to listen to engaged lecturers, all experts in their field, sharing their scientific knowledge, as
well as taking part in discussions about topics of common interest. The socialization of the PhD students from the three
institutions in odontology, in Tromsø, Bergen and Oslo, will also be beneficial for future national research networking.
Deadline for registration is: Tuesday 15. September 2013.

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

Programutvalget
Fredag 20. september

Klinikkutvalget
Fredag 20. september
Fredag 11. oktober
Fredag 8. november
Fredag 6. desember

NYTT FRA TK-VEST
Ala Ammin og Arezo Tardast har startet som oral kirurger 01.09
Linda Drønen Johansen starter 15.09 opp som tannhelsesekretær.

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

Termposten nr. 2/2013
fra Språkrådets terminologitjeneste / frå Språkrådets terminologiteneste
Den nye Termposten, nyhetsbrevet fra Språkrådets terminologitjeneste
kan du åpne ved å klikke på denne lenken her: http://www.sprakradet.no/upload/Termposten/Termposten%20nr%2022013.pdf
Tips gjerne kollegaer eller bekjente om at de kan abonnere på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til term@sprakradet.no
med ”Abonnement på Termposten” i emnefeltet.
Vennlig hilsen
Terminologitjenesten i Språkrådet

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:
Akademisk kalender

OUK på Facebook
CRISTIN – registrering av vitenskapelige
publikasjoner
LYDIA - innmelding behov vedr. drift,
vedlikehold, transport, materiell, renhold mm
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen.
Herunder også PAGA
IT-hjelp. Hjelpeside for IT v/hvor studenter og ansatte kan

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

http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-forstudentar#varingrsemesteret2014
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/OdontologiskUniversitetsklinikk/234375743367698?fref=ts
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://bs.uib.no
https://it.uib.no/Hovedside

finne informasjon og bidra

Profilmaler. Her vil dere finne de nye profilmalene til UiB

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html

