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Kjære kollega 
 
Vel overstått sommerferie og velkommen til høstsemester 2017!  Velkommen 
også til vår nye administrasjonssjef Signe Solberg som startet hos oss 14. 
august. Signe ble presentert i forrige nummer av Tannløst og Fast. Hun har hilst 
på mange og vært på besøksrunde i alle etasjer, men tar gjerne imot besøk på 
kontoret i 3. etasje. Nytt instituttråd er på plass til første møte i IKO rådet 13. 
september. Nytt tilsettingsutvalg for tannleger skal også innsettes, men først 
etter at tilsettingsutvalgene er behandlet som sak i Fakultetsstyremøte i oktober. 
Som kjent, er det også ny ledelse på fakultetet med nye personer i dekanat og 
ikke minst ny dekan. Vi håper at Per Bakke snart vil finne veien til IKO for en 

presentasjon av seg selv og sin nye ledergruppe.  

 

Status for studentopptaket per 22. august er 55 studenter til integrert master i odontologi og 33 studenter til bachelor 
tannpleie. Opptaket til bachelor tannpleie er bevisst satt lavere i forhold til normtallet som er forpliktet til 31 studenter. 
Det vil si at vi fremdeles forventer et frafall på begge studieprogrammene. Store kull skaper som kjent, utfordringer 
for oss når det gjelder arealer og personale i klinikken. Fjorårets overraskelse var et stort kull innen bachelor 
tannpleie. Utfordringene dette skapte er forhåpentligvis løst delvis gjennom tilsetting av ekstra lærere og sekretærer i 
klinikken. En ytterligere utfordring er 6 kvalifiseringsstudenter som skal ha plass i Årstadveien 19 under 
rehabiliteringsperioden for Årstadveien 21. Dette setter krav til vår evne til å tilpasse oss under høsten 2017/våren 
2018. 

 

Under høstterminen vil IKO følge opp evalueringsrapporten «Evaluering av integrering av odontologisk 
universitetsklinikk i institutt for klinisk odontologi». Et tiltak som instituttet ønsker å prioritere og som har 
implikasjoner for mye av det som kom frem i evalueringsrapporten, er arbeidet med å forenkle 
organisasjonsstrukturen på IKO. Denne forenklingen vil blant annet innebære sammenslåing av seksjoner. Saken 
tas opp og følges av Instituttrådet på IKO. 

 

 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.9 – 4. september 2017 

 

 
 

Midtveisevaluering: 
 
Torsdag 7. september 
Kl. 09:00 
 
PhD Candidate Christian 
Schriwer 
«Optimal Design for Zirconia 
Dental Crowns» 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

 
 
IKO-dagene 
 
IKO-dagene blir i uke 50. Mer informasjon og program vil komme senere. 
 
 
 

Sykkel VM 16. – 24. september 
 
Informasjon fra Det medisinske fakultet angående sykkel-VM: 

 

 
 
I forbindelse med sykkel VM i perioden 16. – 24. september ønsker Det medisinske fakultet å informere om 
gjeldende regler for arbeidstid og arbeidssted. Vi ber om at denne informasjonen videreformidles på instituttene 
via nyhetsbrev eller andre hensiktsmessige kanaler.  
 
Arbeidssted er ved enhetene, og det forventes at ansatte møter på arbeidsplassen også under sykkel VM. Det 
legges opp til ordinært arbeid i perioden. 
Under sykkel VM vil ordinære regler om fleksitid gjelde. Ved spesielle behov vil man kunne legge opp til en mer 
fleksibel kjernetid. Alle avvik fra ordinær kjernetid må først avtales med nærmeste leder.  
Videre gjelder ordinære regler for avspasering og ferie.  
 
Alle enheter ved Det medisinske fakultet befinner seg i et området som er betydelig påvirket av avviklingen av 
sykkel VM. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å sette seg godt inn i informasjonen som blir gitt av Bergen 
kommune, Skyss og arrangørene av sykkel VM. Følgende nettsider gir god informasjon: 
https://bergen2017.no/trafikkavvikling/ 
https://www.skyss.no/sykkel-vm 
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/sykkel-vm 
 
Ansatte oppfordres til å benytte kollektivtransport, gå eller sykle til jobb så langt det er mulig. En egen busslinje 
mellom Haukeland og Bergen busstasjon skal sikre at ansatte, pasienter og pårørende kommer seg til 
sykehusområdet.  
 
Vi gjør oppmerksom på at biltrafikken også vil bli berørt dagene før og dagene etter arrangementet.  
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Ulriken-tunnelen 
 
Vi viser til informasjon om borearbeidet som ble sendt 
ut til alle i NOB 29.juni. 
Den nye Ulriken tunnelen bygges med 
tunnelboremaskin, og dette kan føre til støy i området 
Årstad og Fløen.  
For mer informasjon om tunnel-arbeidet, se nettsiden: 
www.banenor.no/arna-bergen  Tunnelfremdrift.  

 
Det nye dekanatet 
 
Per Bakke er tilsatt som dekan ved Det medisinske fakultet fra 1. august 2017. 
 
Dette er det samlede dekanatet: 

Professor Per Bakke, dekan 
Professor Marit Bakke, prodekan for forskning og stedfortreder for dekan 
Professor Steinar Hunskår, prodekan for utdanning 
Professor Roland Jonsson, prodekan for forskerutdanning 
Professor Helge Ræder, prodekan for innovasjon 

 
Prodekanene vil bli formelt godkjent av fakultetsstyret i første møte over sommeren, i tråd med UiBs regler for 
fakultetsorganene. 
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Digital myldredag for ansatte i Grieghallen 
 
Sett av 4. oktober til å få med deg hva som skjer innen digitalisering på UiB.  
Av hensyn til planleggingen ønsker vi at du melder din interesse (påmelding) NÅ - Dette kan du gjøre ved å gå inn 
på følgende lenke:  
http://www.uib.no/rektoratet/109089/digital-myldredag-ansatte 
Det vil bli satt opp ekstra busser fra AHH til Grieghallen og tilbake. Nærmere info om dette vil komme senere. 
 
 

STUDIE 
 

Studiestart 
 
Studiestart vårsemesteret 2018: 8. januar 
 
 
 

 
 

FORSKNING 
 

MIDWAY PRESENTATION 
Thursday 7th of September 09:00 
 
Department of Clinical Dentistry is inviting to the midway evaluation for Ph.D. candidate, which will take place on 
Thursday 7th of September in the meeting room N (4th floor). Candidate will present the work so far and preliminary 
research results.  
 

• Ph.D. candidate Christian Schriwer  
“Optimal Design for Zirconia Dental Crowns” 
The committee: Professor Malin V Jonsson and Professor Asgeir Bårdsen 
 

All interested are welcome! 

mailto:POST@UIB.NO
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Dagsseminar: Forskningsveiledning for PhD-veiledere 
 
Det medisinske fakultet inviterer alle som veileder våre PhD-kandidater til dagsseminar om forskningsveiledning. 
Tid: tirsdag 3. oktober kl. 09:00–15:45. 
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2. 
Påmelding. 
Påmeldingsfrist: 3. september. NB! Begrenset antall plasser. 
 
Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart og senest innen 3. 
september, slik at det kan gis tilbud til de som evt. står på venteliste. Påmeldte som ikke melder seg av innen 
fristen eller som ikke møter opp, vil bli fakturert for hotellets dagspakke. 
 
Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet. Postdoktorer og 
eksterne veiledere er også velkomne. 
Seminaret er ment å gi faglig påfyll om viktige temaer innenfor veiledning, samt legge til rette for 
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for veiledere. Seminaret holdes på norsk. 
 
Oppslag. 
Program. 
 
 

Aktivitetsplan høsten 2017 
 

Torsdag 7.september   Midtveis – Christian Schriwer 
 

Fredag 8.september 
møterom N 

Kl. 11:30 – 
12:30 

FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 8. september 
Møterom D 

Kl. 11-13 Programutvalgsmøte 

Onsdag 13.september  
møterom D/E 

Kl.11-13 Instituttrådsmøte  

Fredag 29.september 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 
12:45 

Vitenskapelig lunsj  

Tirsdag 3.oktober  Hel dag  Veilederseminar i regi av fakultet  
 

Torsdag 5.oktober 
Møterom M 

Kl.08.30-
10.30 

Forskningsutvalgsmøte  

Tirsdag 10.oktober  Kl. 11.15-
13.00 

PH.D seminar  

Fredag 20.oktober 
møterom N 

Kl. 11:30 – 
12:30 

FOKUS PÅ FORSKNING 

26.oktober og 27.oktober  Hel dag Dobbeltkompetansesamling for kandidater 
og veiledere i Bergen 

Fredag 3.november 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 
12:45 

Vitenskapelig lunsj  

Tirsdag 10.oktober  
Møterom N 

Kl.11.15-
13.00 

Ph.D seminar  

mailto:POST@UIB.NO
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Torsdag 23.november 
Møterom M  

Kl.08.30-
10.30 

Forskningsutvalgsmøte  

Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 
12:30 

FOKUS PÅ FORSKNING  
 

Onsdag 15.november 11:30-13:00 Instituttrådsmøte 

Fredag 1.desember   Hel dag Praksisseminar tannpleie  
 

Mandag 4.desember  
 

Kl.11.15-
13.00 

Ph.D seminar  

Fredag 8. desember 
Møterom D 

Kl. 11-13 Programutvalgsmøte 

 
 

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 
 
 

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

Nyansatte    

Navn Tittel % Kategori 

Vik, Nathalia Tannhelsesekretær 100 % Fast 

Solberg, Signe Administrasjonssjef 100 % Fast 

Bratteberg, Magnus H Stipendiat 100 % Midlertidig 

Brukiene, Evelina Instruktørtannlege 40 % Fast 
Sand, Jan Ove Instruktørtannlege 20 % Fast 

Aria, Nicole Instruktørtannlege 20 % Vikar 

Langeland, Benedicte Tannhelsesekretær 100 % Vikar 

Lind, Maren Benedicte Instruktørtannlege 10 % Midlertidig 

Goksøyr, Øyvind Dobbeltkompetansestipendiat 100 % Midlertidig 

Haga, Ronny Instruktørtannlege 40 % Fast 
Høisæter, Louis C. Instruktørtannlege 40 % Fast 

Kolderup, Anne-Linn Rosenvinge Instruktørtannlege 40 % Fast 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
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Morvik, Marit Spesialtannlege 20 % Fast 

Storheim, Annette Instruktørtannlege 40 % Fast 
Opsahl, Ulrik Leidland Instruktørtannlege 10 % Vikar 

Stenhagen, Sebastian Instruktørtannlege 30 % Vikar 

Tenold, Tor Åge Instruktørtannlege 20 % Vikar 

Mork, Kari Tannhelsesekretær 50 % Vikar 

Risnes, Karen Instruktørtannlege 20 % Vikar  

Hope, Marianne Instruktørtannlege 30 % Fast 
Kildahl, Torill Instruktørtannlege 40 % Fast 

Mystikos Chrysostomos Spesialtannlege 30 % Fast 

Selmovic, Armin Instruktørtannlege 20 % Fast 

Virtej, Anca Instruktørtannlege 30 % Fast 

Lind, Kristian Instruktørtannlege 40 % Vikar 

Stornes, Roar Instruktørtannlege 10 % Vikar 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 

 

 
 
 

KURS 
 
 
 

Skrivekurs for PhD-studenter  
 
PhD-studenter inviteres til å delta i et skrivekurs. Det er mulig å delta enten 3 (verksted og første kurs) eller 5 
dager (alle tre moduler). De som deltar i 5 dager og gjennomfører de aktuelle forberedelsene, kan søke om å få 1 
studiepoeng. Prisen er kr 6 000 for 3 dager og kr 10 000 for 5 dager. Kurset er for maksimalt 12 deltakere, og her 
gjelder det å være først til mølla. Hvis noen melder avbud, vil neste på listen bli tilbudt plass. Kurset holdes på 
engelsk eller norsk, avhengig av deltakerne. 
 
Tidspunkt: 11.–15. september. 
Sted: Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31 (rom vil bli annonsert senere). 
Registrering 
Påmeldingsfrist: fredag 25. august. 
 
 

VELFERD 
 
 

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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Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter 
 
Et overmodig show av Knut Nærum 
Med brask og bram, og inspirert av actionfilm, musikaler, 
sportssendinger og Game of Thrones, leker tre skuespillere 
seg gjennom Ibsens 28 verk på litt over en time. En komisk 
maratonspurt fremført av den topptrente supertrioen Kjersti 
Elvik, Tormod Løvold og Kristian Berg Jåtten, som dirrer i 
startblokkene og gleder seg til å slippe løs galskapen. 
Lagleder Eirik del Barco Soleglad skal passe på at 
vekslingene går knirkefritt og at ingen sprekker på 
oppløpssiden.  
 
Ansatte på UiB tilbys billetter til «Henrik Ibsens 
samlede verker på 78 minutter» 
onsdag 13. september kl. 19.00 på Lille Scene 
Billettpris kun kr. 160 (ord. kr. 220) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med onsdag 
6. september. 
 
Velg ønsket forestilling ved å klikke deg inn på lenken 
som er knyttet til dato du ønsker: 
https://www.ticketmaster.no/event/520235?CL_ORIGIN=
ORIGIN2 
Tast inn kode 2017UIB for å låse opp pristypen ansatt 
UIB. 
 

 

 

   

Gratisbilletter til Brann-
Sogndal 09.09, kl. 18.00  
 
Lørdag 9. september har vi 300 billetter til Brann sin 
kamp mot Sogndal.  
Kampen har avspark klokken 18.00.  
Planen er å fylle et felt på stadion med studenter og 
ansatte.  
Vi vil med dette invitere deg + 1 til kampen. 
 
Bruk dette skjemaet for å bestille billetter: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3721529  
 
Vi opererer her med førstemann-til-møllen prinsippet, 
og billetten vil bli sendt til deg med internpost i forkant 
av kampen.  
 
For mer informasjon om kampen: www.brann.no  
 
 

Free tickets for Brann-
Sogndal 09.09, 18.00 
 
We have 300 tickets to the football match between Brann 
and Sogndal, Saturday 09. Of September. 
Kickoff is at 18.00.  
Our plan is to fill one part of the stadium with students and 
staff from UiB.  
We would like to invite you + 1 to participate at the game 
together with us. 
 
Please use this form for ordering of tickets: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3721529  
 
The tickets are offered first come, first served and will be 
sent by our internal mail.  
 
More information regarding the match: www.brann.no  
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset 
senhøsten 2017 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset for senhøst 2017, i 
perioden 22.oktober -31. desember 2017. 

New application period for the 
cottages at Ustaoset late 
autumn 2017  
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset for the late autumn period from 22 
October until 31 December 2017.  

mailto:POST@UIB.NO
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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 19. september, trekningen foretas  
 

 
 
 

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 19. September,  drawing will be 
done 20 September  2017. 
 
 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 13. september 
Onsdag 15.november 
 

Onsdag 7. september 
Onsdag 25. oktober 
Onsdag 22. november 
Onsdag 13. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 18. september 
Torsdag 23. november 
 

Fredag 8. september 
Fredag 8. desember 
 

Klinikkutvalget 
 

 

  
 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
Fremtidens fakultet 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
 
HMS-portalen 
 
Nye doktorgrader ved UiB 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet på Facebook 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. Herunder også PAGA 
 
PAGA - personalportalen 
 
IT-hjelp -  Hjelpeside for IT hvor studenter og ansatte kan finne informasjon og bidra 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne de nye profilmalene til UiB 
 
PowerPoiont-maler – finner du her 
 
 
 

 
Bidrag til Tannløst og fast kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html
mailto:marit.stubdal@uib.no
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