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Kjære kollega 
 
Det er fokus på undervisning ved MOF, og resultater fra en spørreundersøkelse 
om undervisning (Faculty development needs) blant vitenskapelig, som ble 
gjennomført blant fakultetsansatte våren 2017, er presentert for instituttlederne 
ved fakultetet. Tanken er å bruke funnene til å finne måter å videreutvikle de 
pedagogiske ferdighetene til den vitenskapelige staben. Resultatene vil i sin 
helhet bli presentert på instituttene. Det er stor interesse for pedagogisk 
opplæring og bruk av ulike virkemidler i undervisningen. En rekke «uniped»- 
kurser er allerede tilgjengelige som for eksempel innføringskurs for ansatte i 
små stillingsprosenter, verktøyopplæring for Canvas/Mitt UiB og MCQ 
databasene. Det er et ønske på IKO å sette opp pedagogikk-kurs for alle som er 
involvert i klinisk undervisning av studenter. Dette vil vi jobbe videre med. 

I forbindelse med ny dekanperiode fra august 2017, er det gjort nyvalg til 
instituttrådene og Fakultetsstyret. Det blir også nyvalg til Programutvalg for 
odontologiske fag. Ny leder for Programutvalget utnevnes av Fakultetet. Siste 
møte med «gammelt instituttråd «på IKO blir onsdag 24. mai. Ellers er 
evaluering av omorganisering av instituttstrukturen ved MOF (Fremtidens 
fakultet) godt i gang, og det vil bli holdt allmøter på instituttene for informasjon 

om prosessen- så følg med.. Forslag til endringstiltak som er et resultat av evalueringen av vår egen omorganisering 
fra 2012 (Organisasjonsutviklingsprosjektet), er godkjent av Styringsgruppen for prosjektet og Fakultetsstyret, og vil 
bli iverksatt i løpet av 2017/2018. Forslag om endring i seksjonsstrukturen ved sammenslåing av seksjoner på IKO 
er som kjent, tunge prosesser som tar tid, og må være godt forankret på instituttet. 

Tertiær økonomirapport (pr april 2017) til fakultet viser at IKO ligger bra an i forhold til årsbudsjettet. Inntjening både 
på spesialistutdanning og grunnutdanning ligger over budsjett, og tapstallene har gått ned. Dette er resultatet av god 
planlegging på driftssiden og gjennomføring av enkelte rasjonaliseringstiltak.  

Til slutt - IKO dagene nærmer seg, og jeg ser frem til god oppslutning fra alle ansatte på disse dagene i juni. 

 

Anne Nordrehaug Åstrøm 

Instituttleder 

 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.6 – 19. mai 2017 

 

 
 

 
IKO-dagene 2017 
 
IKO-dagene blir i uke 24 
(12.-15.juni) 
 
Det blir førstehjelpskurs I 2 
puljer onsdag 14/6 
 
Se fullt program på de rosa 
HMS-sidene. 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

17. mai 2017.  
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Resultat av valget til Instituttrådet 
 
Gruppe A 
Valgperiode: 01.08.2017 - 31.07.2021 
Representanter 

1. Trond Inge Berge 
2. Harald Gjengedal 
3. Kristin Klock 
4. Torgils Lægreid 
5. Neshe Lie  

Vararepresentanter 
1. Stig Løvold 
2. Ann-Katrin Gerd Johansson 
3. Gunhild V. Strand 
4. Xieqi Shi 
5. Malin Jonsson 
6. Inge Fristad 
7. Knut N. Leknes 

 
Gruppe B 
Valgperiode: 01.08.2017-31.07.2018 
Representant 

1. Espen Helgeland 
Vararepresentanter: 

2. Elisabeth Schilbred Eriksen 
3. Johannes Maria Fischer 
4. Kathrin Beyer 

 
Gruppe C 
Valgperiode: 01.08.2017 - 31.07.2021 
Representant 

1. Christine E. Kronenberger 
Vararepresentanter: 

2. Marianne Lothe Vollan 
3. Ragnhild Furuberg 
4. Mariann Ørjansen Paulsen 

 
Gruppe D velger representanter i begynnelsen av høstsemesteret. 
 
 

Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
«Framtidens fakultet” skal evalueres. I løpet av våren vil det bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle ansatte 
ved MOF. Svarene fra denne spørreundersøkelsen vil, sammen med annen info som blir fremskaffet, inngå i 
en rapport som skal legges frem for Fakultetsstyret i slutten av året. 
 
Det er laget en egen nettside for «Evaluering av ny fakultetsstruktur». 
Her kan du lese om evalueringsprosessen og spørreundersøkelsen. 
 
Som bakgrunn for å svare spørreundersøkelsen, kan man se på nettsiden til «Fremtidens fakultet» fra 2012-13 
for å se hva målene for denne omorganiseringen var. Da kan man se om disse målene er oppnådd. 
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FAKULTETSDAGEN 2017 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen –  
8. juni 2017, kl. 10.00-13.00, Stort auditorium, Sentralblokken 
Program: 
 

10.00 Velkommen – dekan Nina Langeland 
10.10 Utdeling av Falchs seniorpris for 2017 – ??  

Utdeling av Falchs juniorpris for 2017 – ??  
10.20 Forelesning ved vinner av Falchs seniorpris 
10.30 Forelesning ved vinner av Falchs juniorpris  
10.45 Forelesning - Fred Gage – Falch lecturer 2017 - "Function 

and Regulation of Neurons born in the Adult Brain". 
11.30 
 

Fotografering av alle prisvinnerne.  
Pause med enkel servering. 

12.00 Utdeling av Det medisinsk-odontologiske fakultets priser  
- Årets ph.d.-arbeid (5 min.) 
- Studiekvalitetsprisen (5 min.) 
- Årets forskningsgruppe 
- Undervisningsprisen (5 min.) 
- Prisen for internasjonalisering i studiene 
- Årets forskningsformidler (5 min.) 

   13.00 Avslutning – dekan Nina Langeland 
 
 

Sykkel VM 16. – 24. 
september 
 
Vi minner om at Sykkel VM 2017 skal arrangeres i 
Bergen mellom 16. og 24. september.  

 

 
For mer informasjon om dette, les Tannløst og fast nr. 4 (påskenummeret). 
Du finner også informasjon om sykkel-VM i Bergen på disse lenkene: 
 

Sykkel VM og Universitetet i Bergen. 

Sykkel-VM 2017 offisielle hjemmeside 

Slik blir trafikken under sykkel-VM 

Info fra Bergen Kommune om sykkel-VM 

Informasjon fra Skyss om kollektivtilbudet under sykkel-VM 
 
 

STUDIE 
 
 

Studententrepenørskap (STUD-ENT) 
 
Støtte på inntil 1 million kroner til studenter med en kunnskapsbasert forretningsidé. 
 
Mål for programmet: 
STUD-ENT-ordningen har ambisjoner om å mobilisere til entreprenørskap blant studenter, bidra til å 
styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren og å øke antallet 
kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. 
Gjennom ordningen kan studenter få økonomisk støtte til å realisere sine forretningsideer og samtidig få en 
forståelse for hva som kreves for å utvikle levedyktige bedrifter. 
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Avslutningshøytidelighet for avgangsstudentene ved 
Bachelorprogram i tannpleie og  
Integrert masterprogram i odontologi 
 
FREDAG 16. JUNI 2017 
Fakultetet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannlegestudentene kull 12-17 og  
tannpleierstudentene kull 14-17 i «Stort auditorium» i 3. etg, Haukeland Universitetssjukehus (HUS),  
fredag 16. juni, kl. 13.00. 
Avgangsstudentene med familie er invitert. Det er også anledning for de ansatte å overvære høytideligheten. 
Arrangementet varer ca. 1,5 time. 
Vi gjør oppmerksom på at avgangsstudentene har anledning til å ta med seg sin familie på omvisning på 
Institutt for klinisk odontologi, inkludert klinikkene, fra kl. 11.00 denne dagen. 
 
 

FORSKNING 
 

 
 
Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR): 
FRIPRO funds bottom-up, basic research with bold hypotheses. 4 types of research application: 
FRIMEDBIO Toppforsk, Researcher Project, Young Research Talents, FRIMEDBIO mobility 
grant. 
Deadline: 24 May 
 
INTPART International partnerships for excellent education, research and innovation: The 
objective of the INTPART programme is to develop world-class research and education in 
Norway through long term international cooperation. The programme will create a framework for 
expanding cooperation between academic groups. 
Deadline: 24 May 
 
 

Seminar for veiledere for PhD-kandidater 
 
Som tidligere år, arrangerer fakultetet også i 2017 et seminar for personer som veileder eller skal begynne å 
veilede, PhD-kandidater. 
Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45. 
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2. 
Program kommer senere. 
 
Påmelding. 
Seminaret er gratis, og anses som svært nyttig for alle veiledere – ny som erfaren. 
 

Aktivitetsplan våren 2017 
  
Torsdag 8/6 Kl. 10:00-13:00 «Fakultetets dag» Stort auditorium, Sentralblokken HUS 

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

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=MidlerParent&cid=1176800609882&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/INTPART/1254016519556
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PERSONAL 
 
 

Introduksjonskurs for nyansatte 
 
Det er viktig for Universitetet i Bergen at vi har et godt system for å støtte våre nye medarbeidere i det som for 
begge parter, er en viktig overgangs- og etableringsprosess. UiB arrangerer derfor introduksjonskurs for 
nyansatte i virksomheten.  
 
Introduksjonskurset er et tilbud til alle nyansatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. Vi ber derfor 
enhetene om å legge forholdene til rette slik at nyansatte kan få mulighet til å delta på arrangementet. På 
kurset tar vi opp generelle tema ved det å være arbeidstaker ved UiB. I tillegg er det en fin mulighet til å bli 
kjent med andre ansatte ved institusjonen. 
 
HR-avdelingen arrangerer introduksjonskurs for nyansatte 2-3 ganger i året. All informasjon vil bli gitt på norsk. 
Universitetet ansetter mange utenlandske arbeidstakere, og det blir derfor arrangert tilsvarende kurs på 
engelsk. 
 
Tidspunkt: 2. juni kl. 09:00-15:00 
Sted: Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5, auditorium 1080 
Påmeldingsfrist: 26. mai 
 
Påmelding 
 
 
 

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 
 
 
 

HMS 
 
 

Program for IKO dagene                                         
 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning – IKO dagene, for alle ansatte ved instituttet i uke 24, 12. - 16. 
juni. Det legges som vanlig opp til at seksjonene skal ha tid til seksjonsvis kompetanseheving, og at vakt i 
klinikken og annen drift kan gå som vanlig de øktene det ikke er annet program. Ansatte som ikke har 
arbeidsdag disse dagene kan bytte dag slik at de kan delta. Komitéen ber om at man etter hver sekvens fyller 
ut et lite evalueringsskjema til bruk i planleggingen av kommende IKO-dager. 
 
Mandag 12. juni 
Kl. 08.30 – 09.00  Hilsen fra instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm: Hva har skjedd ved IKO våren 2017?  

Målgruppe: Alle  
Sted: 1. og 2. molar 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Kl. 09.00 – 09.15  Hilsen fra klinikkleder Neshe Lie: Ett år som Klinikkleder - Noen tanker om veien 
videre. 

Målgruppe: Alle  
Sted: 1. og 2. molar 

Kl. 09.30 – 11.00 «Får de maten i seg?» Om eldre og tannbehandling. Ved Prof. Gunhild Vesterhus 
Strand  

Målgruppe: Alle           
Sted: 1. og 2. molar 

Kl. 13.00 – 15.30 Akuttvakt 
 

Tirsdag 13. juni 
Kl. 08.30 – 10.00 Antibiotikaresistens i tannhelsepraksis generelt og ved IKO spesielt. Ved Prof. Bodil 
Lund  

Målgruppe: Alle    
Sted: 1. og 2. molar 

Kl. 10.15 – 12.15  Helsefremmende arbeidsplasser med fokus på arbeidsglede, sortert kommunikasjon, 
samspill, tilstedeværelse og verdighet.  

Ved Anne Gerd Samuelsen, Arbeidsglede AS 
Målgruppe: Alle          
Sted: 1. og 2. molar 

Kl. 13.00 – 15.30 Akuttvakt 
 

Onsdag 14. juni 
Kl. 08.30 – 11.30 Sterilarbeid. Obligatorisk. Ved sterilforsyningsteknikere Åse Indrøy Hansen og Ann-
Lisbeth Flagtvedt Stensrud,  

Haukeland universitetssjukehus. 
Målgruppe: Seksjonstannhelsesekretærene 
Sted: Seminarrommet på Spesialistklinikken 

Kl. 08.30 – 11.30 Førstehjelpskurs. Ved Røde Kors. Påmelding nødvendig. «Førstemann til møllen» 
Målgruppe: Fortrinnsvis klinisk ansatte 
Sted: 1. molar, 20 deltagere. Kursholder: Frank D. Økland 
Sted: 2. molar, 20 deltagere. Kursholder: Helene Vinje 

Kl. 12.30 – 15.30 Førstehjelpskurs. Ved Røde Kors. Påmelding nødvendig. «Førstemann til møllen»  
Målgruppe: Fortrinnsvis klinisk ansatte 
Sted: 1. molar, 20 deltagere. Kursholder: Frank D. Økland 
2. molar, 20 deltagere. Kursholder: Marthe Brekke 

 
Torsdag 15. juni 
Kl. 08.30 – 11.15 IKO og kommunikasjon; internt og eksternt. Media-håndtering, sosiale medier, 
presentasjonsteknikk.  

Tips og råd med praktiske øvelser. Ved Kommunikasjonsavdelingen, UiB sentralt. 
Målgruppe: Alle 
Sted: 1. og 2. molar  

Kl. 11.30 – 12.45 Felles sommerlunsj. Påmelding nødvendig. 
Målgruppe: Alle 
Sted: Kantinen 

Kl. 13.00 – 15.00 Utenlandsk tannbehandling; fordeler og ulemper. Innlegg fra gründer og daglig leder 
ved Budapestklinikken,  

Morten Leivseth og fra HELFO ved rådgivende overtannlege Nina Støveren Hals.          
Målgruppe: Alle 
Sted: 1. og 2. molar 

 
Fredag 16. juni 
Kl. 08.00 – 15.30 Seksjonsvis kompetanseheving 
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VELFERD 
 
 

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

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken i Utne - 
høsten 2017  
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og Tingviken i 
Utne for  høst  2017,  i perioden  20. august -
22.oktober 2017. 
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad 
om hytte må man prioritere både ønsket hytte og 
ønsket periode. 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før 
leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første gangs 
søknad om hytte må man legge inn noe informasjon.  
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 
også på  Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -
«Velferd»- «Velferdshytter til utleie».  Logg inn med 
ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin 
eller via VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 16. juni,  trekningen foretas 19. 
juni 2017. 
Hilsen 
Eiendomsavdelingen 
 
 
 

    
Butten                      Ottesheimen 

New application period for 
the cottages at Ustaoset and 
Tingviken - autumn 2017  
 
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen 
and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the 
autumn period  from 20 August until 22 October  2017. 
Cancellation deadline is 30 days before rental period 
start to avoid penalty for cancellation 
 
Please use the UoB electronic cabin system by logging  
in  with your registered username and password. 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application 
you must enter some information. 
 
All applications must be registered in the electronic 
cabin system to be included  in the draw. 
 
Application forms and information can  also be found  at 
the Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" -  "Cabin hire (NO)" -  logging  in  with your 
registered UoB username and password from an UoB-
computer or by using the VPN-logon 
 
 
The application deadline is  16 June,  drawing will be 
done 19 June  2017. 
 
 
 
 
 
 

   
Uheimen                         Tingviken 
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While they are floating  
Koreografi og konsept av Hooman Sharifi 
Studio Bergen 26. mai – 6. juni kl. 20.00 
 
Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger tar 
Carte Blanche sin Festspill-forestilling 2017 for seg 
asylproblematikken og menneskelige fornemmelser som 
smak, sanselighet og savn. 
 
Hva tar vi med oss når vi forlater et hjem, og hvordan tar 
vi vare på det vi har forlatt? Danserne kroppsliggjør 
historier til flyktninger og prøver å oppdage universelle 
minner. Med empati og fysisk, tunge, store, seige 
bevegelser, prøver danserne å skape et felles møtepunkt 
slik at vi kan sameksistere. Helge Sten (aka Deathprod) 
står for musikken. 
 
BILETTER:  
Diverse rabatter www.fib.no/billetter | ticketmaster.no 
Tlf: 815 33 133 
Under 30: kr. 150,- 
Honnør 290,-  
Ordinær 320,- 
 
 

 
 

 
 
Foto: Thor Brødreskif 
 
En samarbeidsproduksjon mellom Carte Blanche og 
Festspillene i Bergen.  
 
 
 

Familien som kunne snakke 
om alt 
 
Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Familien som kunne 
snakke om alt” torsdag 15. juni kl. 19.00 på Lille 
Scene. UiB pris kr. 170 (ord. kr. 220) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 7. juni. 
 
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken 
som er knyttet til dato du ønsker: 
«Familien som kunne snakke om alt» 15. juni: 
https://www.ticketmaster.no/event/520023?CL_ORIGI
N=ORIGIN2 
 
 
 
 

The family who could talk 
about everything 
 
Take advantage of our UiB employee offer on tickets to 
” The family who could talk about everything”. The offer 
is valid to all UiB employees for the performance held 
Thursday 15. of June at 19.00. UiB Price NOK 170 
(Ordinary Price NOK 220). Tickets can be purchased at 
this price until 7. June 
 
To buy tickets online, click on the link for the date you 
wish to go: 
The family who could talk about everything: 
https://www.ticketmaster.no/event/520023?CL_ORIGIN
=ORIGIN2 
 
 

Engler over Møhlenpris 
 
Hvis hus kunne synge.... 
 
Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Engler over 
Møhlenpris” 
Torsdag 22. juni kl. 19.30 i Teaterkjelleren 
Billettpris kun kr. 150 (ord. kr. 300) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 7. juni. 
 
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken 
som er knyttet til dato du ønsker: 
Engler over Møhlenpris 22. juni: 
https://www.ticketmaster.no/event/519759?CL_ORIGI
N=ORIGIN2 
 

 
If a house could sing.... 
 
Take advantage of our UiB employee offer on tickets to 
”Engler over Møhlenpris” (”Angels over Møhlenpris”). 
The offer is valid to all UiB employees for the 
performance held 
Thursday 22. of June at 19.30. 
Ticket Price NOK 150 (Ordinary price NOK 310) 
Tickets can be purchased at this price until 7. June 
 
To buy tickets online, click on the link for the date you 
wish to go: 
Engler over Møhlenpris 22. June: 
https://www.ticketmaster.no/event/519759?CL_ORIGIN
=ORIGIN2 

mailto:POST@UIB.NO
http://carteblanche.no/forestilling/while-they-are-floating/
http://pitchperfectpr.com/deathprod/
http://www.fib.no/no/Billetter/
http://www.ticketmaster.no/
https://www.ticketmaster.no/event/520023?CL_ORIGIN=ORIGIN2
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Side 10 av 11 
 

 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 

 

Invitasjon til Festspillene i Bergen 2017 
 
Rektor Dag Rune Olsen har gleden av å tilby ansatte ved Universitetet i Bergen billetter til kun kr 
150,– på fire utvalgte arrangement under årets festspill. 
 
Shakespeares sonetter 
Grieghallen 
25. mai kl 19:30 
 
Messias 
Presentert av Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera 
Den Nationale Scene 
31. mai kl 19:00 
1. juni kl 19:00 
2. juni kl 19:00 
3. juni kl 19:00 
 
Mozart. Life, Love & Lust 
Grieghallen 
4. juni kl 19:30 
 
Avslutningskonserten 
Grieghallen 
7. juni kl 18:00 
 
Rabatten gjelder ikke billettavgiften, som alltid betales fullt ut. Avgiften beregnes utfra den 
rabatterte billettprisen. 
Antall rabatterte billetter er 10 stk. per arrangement og det er da første mann til mølla prinsippet 
som gjelder. 
Billettene må kjøpes i billettkontoret ved Grieghallen. Ta med dette billettilbudet, samt UiBs 
ansattkort. 
Velkommen til Festspillene 24. mai–7. juni! 
 
 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. mai 
 

Onsdag 14. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 1. juni 
 

 

Klinikkutvalget 
 

 

 

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

http://www.uib.no/odontologi  

mailto:POST@UIB.NO
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1125479
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1125479
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1127657
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1127657
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1186776
http://www.fib.no/no/Program/?TLp=1186778
http://www.grieghallen.no/artikkel.aspx?pageId=45
http://www.fib.no/
http://www.uib.no/odontologi
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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/fakultetsstyret-ve

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/bb    
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-kalender-for-

studentar#varingrsemesteret2014 
 

OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-
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=no 

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.html  
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