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Hei alle IKO-medarbeidere 
 
Samarbeidet mellom kompetansesenteret TkVest-H og Institutt for 
klinisk odontologi er regulert i to avtaler – en generell samarbeidsavtale 
og en driftsavtale. Begge avtalene er tilgjengelige på instituttets nettside. 
De er signert av fylkestannlegen og dekan ved Det medisinsk- 
odontologiske fakultet. Etter en fireårsperiode er institutt og 
kompetansesenter nå i gang med å revidere avtalene. Det er kun snakk 
om mindre endringer så lenge arbeidet med integrert samarbeidsmodell 
mellom universiteter og kompetansesentre angående 
spesialistutdanningen ikke er sluttført. Samtidig arbeides det på instituttet 
med en høring til helsedirektoratet angående samlokaliseringen av IKO 
og TkVest –H i nytt odontologibygg. Vi er bedt om å rapportere på våre 
erfaringer fra Bergen. Dette er nyttig informasjon i forhold til fremtidig 
samlokalisering av tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør øst og 
institutt for klinisk odontologi i Oslo. Forslag til nytt styringssystem for 
alle nitten helsefaglige og sosialfaglige profesjonsutdanninger og forslag 
til en felles rammeplan er også på høring fra Universitets- og 
Høyskolerådet via Profesjonsrådet i odontologi.  
IKO har i disse dager mottatt tildelingsbrev og budsjettramme for 2017. 
Budsjettrammen er noe høyere enn fjorårets pga en lønns- og 
priskompensasjon på 2 % som skal dekke pris- og lønnsstigning i 2017. 
Lønnsandelen for instituttet er høy, og vi er bedt om å arbeide for å øke 
handlingsrommet ved reduksjon i lønnsandelen. Øket handlingsrom er 
nødvendig for å bedre rammevilkårene for forskning og undervisning ved 
instituttet. Handlingsrommet kan også økes ved at fast ansatte frikjøpes 
av eksterne prosjektmidler.  
Midt i alt dette nærmer også påsken seg med stormskritt! 
 
Jeg vil ønske dere alle en riktig god påske! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
 
 
 
 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.4    5. april 2017 

 

 
 

 
IKO-dagene juni 2017 
 
IKO-dagene blir i uke 24 
(12.-15.juni) 
 
Det blir førstehjelpskurs I 2 
puljer onsdag 14/6 
 
Utover dette er foreløpig 
ikke programmet helt klart. 
Mer informasjon kommer 
senere. 
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Påskelunsj 
Foto: Jørgen Barth 
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Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme 
kandidatforslag til medlemmer til Fakultetsstyret, 
gruppene A, B OG C  
 
Det skal velges medlemmer til Fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Valget er 
hjemlet i Universitetets valgreglement. Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:  
 Gruppe  A: Fa s t tils a tte  i unde rvis nings  og fors ke rs tilling (tils a tte  ins titu ttle de re  inklude rt)  
 Gruppe  B: Midle rtidig tils a tte  i unde rvis nings  og fors ke rs tilling  
 Gruppe  C: Te knis k og a dminis tra tivt tils a tte   
 Gruppe  D: S tude nte r  
 
Frist for forslag til medlemmer (gruppe A, B og C) er satt til  
fredag 28. april 2017  
Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, fakultetssekretariatet (Armauer Hansens Hus 4. 
etasje, rom 416), innen kl. 15.00 fredag 28. april 2017.  
 
Fakultetsstyret skal ha følgende sammensetning: 
 Gruppe  

 
 
Antall  

 
 
Funksjonsperiode  

Dekan  Han/hun velges ikke, 
da ledervervet i styret 
følger stillingen som 
dekan  

1  4 år - 01.08.2017 – 
31.07.2021  

Gruppe A  Fast tilsatte i 
undervisnings og 
forsker-stilling  

3 + 5 vara  4 år - 01.08.2017 – 
31.07.2021  

Gruppe B  Midlertidig tilsatte i 
undervisnings og 
forskerstilling  

1 + 3 vara  1 år - 01.08.2017 – 
31.07.2018  

Gruppe C  Teknisk og 
administrativt tilsatte  

1 + 3 vara  4 år - 01.08.2017 – 
31.07.2021  

Gruppe D  Studenter (velges i 
valgforsamling 
v/MOSU)  

2 + 4 vara  1 år - 01.08.2017 – 
31.07.2018  

Ekstern representant  1  4 år - 01.08.2017 – 31.07.2021  
Sum  9  

 

 
Forslaget må være skriftlig (på papir med fysiske underskrifter), og det må være underskrevet av minst tre 
stemmeberettigede i den respektive gruppen. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.  
Forslaget må inneholde minst én og høyst fire kandidater. De foreslåtte må være valgbare. Fremmes det forslag 
på mer enn en kandidat, oppfordres det til at det tas hensyn til kjønnsmessig balanse.  
 
For å ha stemmerett og være valgbar til gruppe A, B og C, må man ha vært tilsatt før 1. mars valgåret i slik 
stillingskategori som det avlegges stemme i og ha minst 50% stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. 
Tilsatt i professor II-stilling ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, og som er tilsatt i hovedstilling ved 
Haukeland universitetssykehus, har likevel stemmerett.  
 
Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, 
kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. 
Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jfr § 10  
Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått 
kandidat fra å stille til valg.  
  
Dato for valget  
Valget vil foregå i perioden mandag 15. mai (kl 09.00) til mandag 22. mai 2017 (kl 12.00)  
Valget av medlemmer fra gruppe A, B og C til fakultetsstyret vil bli gjennomført elektronisk og som 
preferansevalg jfr. § 9 og § 30 i Universitetets valgreglement. 
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Manntall  
Tilsatte må selv sjekke at de står i manntallet:  
https://manntall.app.uib.no/ansatt/ 
 
Lenke til valgreglement for Universitetet i Bergen: http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-
Regler-for-styringsorganene/Valgreglement-for-Universitetet-i-Bergen 
 
 
 

Campusbussen 
 
Campusbussen har ingen avganger i påskeuken etter fredag 7. april. Bussen går i normal rute igjen etter påske 
f.o.m. tirsdag 18. april. 
 

Lunsjkonsert i vrimlearealet 
 

 
En liten konsert i lunsjen onsdag 29. mars til stor glede for ansatte og studenter. 
 
 

Sykkel VM 16. – 24. 
september 
 
Sykkel VM skal arrangeres i Bergen mellom 16. og 24. 
september. Dette vil få konsekvenser for adkomst både til 
og fra Årstadveien for ansatte, studenter og pasienter.  

 

 

Den kliniske undervisningen går derfor ut denne uken, og det er opp til hver seksjon å legge opp til alternative 
aktiviteter. Studentene kan få anledning til egne studiedager.  
 
For ansatte er det lagt opp til, fra UiB sin side, en større grad av fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, spesielt i 
forbindelse med henting og levering av barn på skole og i barnehage. 
 
UiB oppfordrer alle ansatte og studenter til å sette seg inn i hvordan komme seg til og fra jobb og studiested i 
denne perioden. En generell anbefaling er å benytte kollektiv transport, gå eller sykle til og fra jobb – og beregne 
god tid! 
 
Les om sykkel VM og Universitetet i Bergen. 
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Sykle til jobben 2017 
 
19.april starter årets Sykle til jobben-aksjon. Målet med aksjonen 
er å komme i bedre form, men Sykle til jobben er også et sosialt 
tiltak for de ansatte.  I år stiller UiB med flotte premier (detaljer 
om disse kommer etter hvert), med trekninger av både lag og 
enkeltansatte som deltar. I tillegg er det muligheter til vinne 
premier i den nasjonale konkurransen 
 
UiB vil ha deg med! 
 
«Jeg vil oppfordre alle ansatte til å delta på Sykle til jobben 
aksjonen 2017. Gjennom å gå, løpe eller sykle får man bidratt til 
bedre luftkvalitet i Bergen, samtidig som man får seg en liten 
treningsøkt til og fra jobben. Det er også en glimrende anledning 
til å teste ut sykkelparkeringene som er bygget ut de siste årene 
ved UiB», sier rektor Dag Rune Olsen 
 
Les mer om Sykle til jobben 2017 
 
 

 
 

 
Rektor Dag Rune Olsen oppfordrer alle ansatte til å delta i 
årets Sykle til jobben aksjon. 
Opphavsrett: UiB 
 

Ny kompetanse for ei ny tid 
 
Kan europeisk samarbeid bidra til å utvikle framtidsretta kompetanse i Hordaland? 
 
Tid: 19. april 10.00-15.30 
Stad: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen 
 
Målgruppe: Kommunar, statlege aktørar og næringslivs- og utdanningsaktørar 
 
Innhald: Regional plan for kompetanse og arbeidskraft, som er under utarbeiding, skal bidra til at arbeidslivet i 
Hordaland har den kompetansen dei treng for å sikre innovasjon, konkurransekraft og verdiskaping i eit samfunn 
i stadig endring. Gjennom samarbeid med andre europeiske regionar kan vi finne felles løysingar og utveksle 
god praksis.  
 
For mer informasjon om og påmelding til Ny kompetanse for ei ny tid. 
 
 
 

 

STUDIE 
 
 

Presentasjonsseminar fredag 28.april 2017 
 
Odontologi kull 2012-17 presenterer sine prosjektoppgaver 
Sted: 1. og 2. Molar, Årstadveien 19, kl 08.15-14.15.  
Alle er hjertelig velkommen! 
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Fra 0 til 9 på 2 år 
 
På to år har tallet på utvekslingsstudenter på 
odontologi økt fra 0 til 9. Bak tallene ligger en satsning 
som gir studentene en opplevelse for livet.  
 
LÆRER NYE TING I UTLANDET: På få år har tallet på 
odontologistudenter som reiser ut for å studere, økt fra 
0 til 9. – Studentene kommer hjem og har utvidet 
horisonten sin og er i 100! sier førsteamanuensis 
Harald Gjengedal. Her er studentene Martha Gilje 
Hindal og Anders Røsland på utveksling i København. 
Foto: Privat 
 
Les mer om øking i antallet odontologistudenter som 
drar på utveksling 
 
 

 

Store midlar til internasjonalt 
utdanningssamarbeid  
 
SIU lyser ut midlar i seks ulike program som retter seg mot høgare utdanningssamarbeid med land 
utanfor EU. Den samla utlysinga er på over 130 millionar kroner. 
 
SIU arrangerer også ei rekkje webinar i samband med utlysninga. Du finn meir informasjon om webinara seinare 
i denne artikkelen. 
Sjølve utlysinga er på 136 millionar kroner. Dei seks ulike programma støttar utdanningssamarbeid som er 
fagleg forankra ved institusjonane. Ein kan få støtte til aktivitetar som internasjonal mobilitet av studentar og 
forskarar innanfor prosjektsamarbeid, utvikling av felles kurs og program, samt seminar, Workshops og liknande. 
 
Les meir her. 
 
 

Utlysing av Uglepris og insentivmidler for 
utdanningskvalitet 
 
Universitetet i Bergen har gjennom Utdanningsutvalget vedtatt ny insentivordning for studiekvalitet, som erstatter 
PEK-programmet. Midlene i ordningen er rettet mot utviklingstiltak innen studiekvalitet og gjennomstrømming. 
For 2017 er det satt av 1,5 millioner kroner til ordningen, som skal brukes til blant annet insentivtiltak innen 
følgende fokusområder: 
• Uglepris (kr 100 000). Ugleprisen er UiBs interne pris for utdanningskvalitet og blir utdelt til fagmiljø som 

kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for utdanningskvalitet. 
• Pilotprosjekter for utvikling av meritteringsordning for undervisning ved fakultetene. Fakultetene kan 

søke om midler til evaluering av søknader. 
• Insentivtiltak som er i overensstemmelse med årets fokusområder: 

• Tiltak som bidrar til å øke studentgjennomstrømningen. 
• God sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og vurderingsformer, 

inkludert praksis. 
• Tiltak for god undervisning og vurdering ved hjelp av digitale verktøy. 
•  

Institutt med underliggende fagmiljø og programutvalg oppfordres til å søke de utlyste insentivmidlene. 
For å bli vurdert er det en forutsetning at prosjektene er klart i målgruppen og at de har den nødvendige 
kvaliteten. 
Søknadsfrister: 
• Insentivmidler: 24. april 

mailto:POST@UIB.NO
https://pm.basware-saas.com/PMClient_UIB/WebForms/Welcome.aspx?MenuItem=Welcome
https://pm.basware-saas.com/PMClient_UIB/WebForms/Welcome.aspx?MenuItem=Welcome
https://www.siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/store-midlar-til-internasjonalt-utdanningssamarbeid4?utm_source=Internasjonalisering&utm_medium=email&utm_campaign=Store%20midlar%20til%20internasjonalt%20utdanningssamarbeid


Side 7 av 12 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  
Po. boks 7804, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 
Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

• Ugleprisen: 10. juni 
Fakultetet vil sende søknadene samlet til UiB. 
Søknadsskjema finnes her. 
 

 

FORSKNING 
 

Nå kan du søke forskningsmidler fra 
Extrastiftelsen 
  
 
Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og 
psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de 
helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv. Søknadsfristen er 1. juni 
Om lag en tredjedel av ExtraStiftelsens midler går til forskning, og onsdag 1. mars, åpnet en ny søknadsrunde 
for ordningen Forskning 2018. 
 
Les mer på hjemmesiden til Extrastiftelsen. 
 
 
 
 

Påmelding til årets Forsker Grand Prix 
 
Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som 
deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når fram 
med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden 
din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta.  
Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine! 
Det vil også bli holdt et informasjonsmøte for alle interesserte; mer 
informasjon kommer! 
 
Les mer om Forsker Grand Prix 
 
Påmeldings frist: 12. mai 
Påmelding ti årets Forsker Grand Prix 2017 
 
 
 
 

 
 

I 2015 vant Cecilie Gjerde 
Foto: Jørgen Barth 

 
 
Call is open! Nordic Graduate Education Courses within register-based research: The aim is to 
support the next generation of researchers utilising data from Nordic registers in health and 
welfare research, by providing high-quality education and training as well as networking platforms. 
Deadline: 21 June 2017 

mailto:POST@UIB.NO
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Prosjektbanken er et pilotprosjekt som viser statistikk og informasjon 
om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet siden 2004 
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/ 
 

Nå kan du melde prosjektendringer direkte i Mitt nettsted 
 
Forskningsrådet har utviklet en ny funksjonalitet som gjør prosjektdata i forskningsprosjekter, som får støtte fra 
oss, lettere tilgjengelig. Dersom planene i prosjektet må endres, kan prosjektleder og administrativt ansvarlig nå 
søke om endringer i en såkalt endringsmelding inne i Mitt nettsted. 
 
Les mer her. 
 
 

Aktivitetsplan våren 2017 
  
Fredag 7/4 Kl. 11:30-12:45 Vitenskapelig lunsj- forskning 

Fredag 21/4 Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 28/4 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING med Kristine Røn Larsen fra Danmark 

Fredag 12/5  Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Katrine Skarstein 

Torsdag 8/6  Fakultetets dag 

Fredag 9/6 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Daniela Costea 
 

 
 

 

PERSONAL 
 
 
 

Ledige stillinger ved UiB 
 
Her er link til ledig-stilling-siden til UiB: 
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib med linker videre til utlyst stilling på www.jobbnorge.no. 
 
Her er link til interne utlysninger ved UiB: 
http://www.uib.no/foransatte/100551/interne-stillingsutlysingar 
 
 

Ferieinfo 2017 
 
Det er på tide åplanlegge ferie for resten av 2017.  
Det medisinsk-odontologiske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for resten av 2017:  
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Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Sommerferie (15.05 – 15.09) 
minst 3 uker i perioden 

01.04.2017 15.04.2017 

Høstferie (uke 41) 15.08.2017 01.09.2017 
Eventuell restferie 01.10.2017 15.10.2017 

 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/  
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering, ta kontakt med personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes, 
Tlf. +47 55 58 65 67, ann.garnes@uib.no  
 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 

Nyansatte      
Navn Tittel % Startdato  Seksjon/avdeling 
Runningen, Hilde Grøtte Instruktørtannlege 0,5 24.04.2017 F Pas.innskr. 
Troscenko, Elina Seniorkonsulent 0,6 27.03.2017 V Adm. 
Antic, Sladjana Tannhelsesekretær 0,8 24.03.2017 V IKO 

 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
 
 

 

KLINIKKNYTT 
 

Feriestenging 
 
I forbindelse med påskeferien vil klinikken være stengt fra 13. april til og med 17.april. Det er mulig å ta ferie fra 
10.april til 12.april eller benytte disse dagene for å organisere seksjonene. 
Hver seksjon har ansvar for å ta vare på sine pasienter i tilfelle akutte henvendelser. Det er mulig for seksjonene 
å ha avtaler seg imellom og å samarbeide om denne ordningen. 
 
I forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken fra og med uke 27 til og med uke 30. Man kan benytte tiden 
fra 3.juli til 7. juli til å organisere seksjonene. 
Det forventes at alt klinikkpersonale tar sommerferie i perioden fra 10.juli til 30. juli. 
 
 

Oppdaterte rutiner som er lagt ut i Skjema for klinikk: 
 
- Bekreftelse for lest hygieneplan 
- Rutine ved brudd på retningslinjer i Hygieneplan 
- Registrert brudd på retningslinjer i Hygieneplan 
- Pasienter som ønsker å melde seg for behandling 
- Tredjepart som betaler 
- Avtale ved tredjepart som betaler 
- Rådgivende konsultasjon 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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HMS 
 
 
 

Arbeidsmiljø- og 
klimaundersøkelser (ARK) 
  
ARK er et helhetlig verktøy for gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser.  
 
ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren. Det forskningsbaserte verktøyet skal bidra til 
utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet ved UiB i tråd med våre strategiske mål og HMS-handlingsplan og er 
en del av Universitetets systematiske HMS-arbeid. 
 
Kjernen i ARK er spørreskjemaet KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Survey Target). KIWEST 
bygger på bred kunnskap i forskningsmiljøene og utvalg, og tilpasninger er gjort av forskere fra NTNU og UiO. 
 
ARK skal innføres ved MOF i 2017. Det planlegges forberedelser før sommeren og gjennomføring av 
undersøkelsen høsten 2017 
 
Mer informasjon om ARK finner du her. 
 
 
 

 

KURS 
 
 
 

Kurs i Inspera Assessment 
 
Det er nå satt opp kurs for våren med introduksjon til Inspera Assessment. Det kjøres to ulike kurs: ett for 
administrativt ansatte, og ett som tar for seg eksamensoppgaver og sensur i systemet. 
Hvordan lage eksamensoppgaver i Inspera Assessment (eksamensoppgaver og sensur) 
Tilgjengelige kurs og påmeldingsskjema 
Introduksjon til Inspera Assessment som studieadministrativt verktøy 
Tilgjengelige kurs og påmeldingsskjema 
 
 

Program for universitetspedagogikk 
 
Kurstilbudene ved Program for universitetspedagogikk retter seg primært mot ansatte ved UiB og består av en 
BASISMODUL for nytilsatte i vitenskapelige stillinger, og PÅBYGNINGSMODULER som bygger på 
Basismodulen. Modulene er tillagt studiepoeng. Emner for Påbygningsmodulene kan variere fra semester til 
semester. For info, klikk på "Emne" - eller last ned helt nederst på sida. Påmelding skjer elektronisk. 
Her finner du: 
Kurs for høsten 2017 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
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http://www.uib.no/uniped/56369/v%C3%A5re-kurs#p-bygningsmoduler-nbsp-h-st-2017
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VELFERD 
 

Ein Deutsches Requiem 
Fredag 7.4 kl 1930 i Grieghallen.  
 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Edward Gardner, dirigent 
Camilla Tilling, sopran 
Florian Boesch, baryton 
Bergen Filharmoniske Kor 
Edvard Grieg Kor 
Collegiûm Mûsicûms Kor 
Håkon Matti Skrede, kormester 
 

 

Musikkselskapet Harmonien har gleden av å invitere til å gå inn i Påskeuken med et av de fineste korverk som er 
skrevet, nemlig Brahms store verk for solister, kor og orkester, dirigert av sjefsdirigent Edward Gardner. 
Ein Deutsches Requiem har dramatisk kraft samtidig som den er rørende, intim og nær.  
Professor emeritus Gunnar Danbolt introduserer konserten i foajeen kl 1845.  
Velferdstilbud til de ansatte ved UIB: kr. 260 pr. billett i hele salen. 
Klikk her for kjøp av billett 
Vi ønsker hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse!  
 
 

Vigilia 
 
Bergen Domkor fremfører for første gang på Vestlandet det grandiose acapella-verket «Vigilia» av Einojuhani 
Rautavaara (1928-2016) – som mange vil kalle den største finske komponisten i sin tid. «Vigilia» er ett av de 
store høydepunktene i verdens kor-repertoar med dype basslinjer, store solopartier, og hele korets klang og 
dynamikkpalett i bruk. Mange drar paralleller til Sergej Rachmaninovs verk ved samme navn. Østlige klanger, 
ortodoks tradisjon, tidløs korkunst!  
 
«Vigilia» fremføres lørdag 8. april kl 18.00 i Dale kyrkje og palmesøndag 9. april 18.00 i Bergen domkirke. 
 
Solister 
Ingvill Holter, sopran 
Daniela Iancu, alt 
Fredrik Mattsson, tenor 
David Hansford, bass 
Dirigent: Kjetil Almenning 
Spesialtilbud til Universitetet i Bergen: kr 240 (ordinær: 300), bruk promokode «Vigilia». Billetter bestilles 
på ticket.co, eller gå direkte inn på lenkene: 
(Dale kyrkje 8. april): http://kirkemusikkibergen.no/arrangement/2017/4/8/vigilia-bergen-domkor-i-dale-kyrkje/ 
(Bergen domkirke 9. april) http://kirkemusikkibergen.no/arrangement/2017/4/9/vigilia_palmesondagskonsert/ 
 
 
 

UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud, som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer 
om UiBs velferdstilbud. 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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http://kirkemusikkibergen.no/arrangement/2017/4/8/vigilia-bergen-domkor-i-dale-kyrkje/
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. mai 
 

Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 1. juni 
 

Fredag 19. mai 
 

 
NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk 
odontologi:  

http://www.uib.no/odontologi  

Nettsider for ansatte ved UiB http://www.uib.no/foransatte 
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/fakultetsstyr

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-semina    
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  
Akademisk kalender http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalende

studentar#varingrsemesteret2014 
OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontolog

Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Facebook 

https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts 

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Instagram 

https://www.instagram.com/?hl=en ). 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

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

LYDIA - innmelding behov vedr. drift, 
vedlikehold, transport, materiell, renhold  

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

BRITA – brukerstøtte. 
Problemdatabasen. 
Herunder også PAGA 

https://bs.uib.no 

IT-hjelp. Hjelpeside for IT v/hvor 
studenter og ansatte kan finne 
informasjon og bidra 

https://it.uib.no/Hovedside 
 

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.h   
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