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Kjære alle IKO medarbeidere. 
 
 
Styringsdialogmøte med fakultetsledelsen gikk av stabelen i oktober og det ble satt fokus på instituttets økonomi, 
samarbeidet med TK-Vest og klinikkledelse. I likhet med de andre instituttene på fakultetet har IKO en høy 
lønnsandel (Sum lønn/sum inntekter GB) på ca. 87 %. Dette begrenser instituttets handlingsrom til å kunne 
iverksette tiltak som stimulerer undervisere og forskere og gir bedre underlag for utførelse av våre 
primæroppgaver. Det skal være et mål å arbeide mot redusert lønnsandel for å kunne gi forskning og 
undervisning bedre rammevilkår. Vi har mulighet til å øke vårt handlingsrom gjennom korrekt debitering av 
pasienter både på grunn- og spesialistutdanning. Vi må også sørge for at vi tar opp så mange studenter som vi 
er bemannet for på spesialistutdannelsen. På denne måten nytter vi tilskuddet fra Helsedirektoratet som de 
nærmeste årene vil øke opp til full finansiering. Lønn til kandidatene utover det som allerede gis til pedodonti ser 
imidlertid ut til å la vente på seg.  Prinsipper for budsjettfordeling 2015 skal diskuteres i møtet i IKO rådet i 
november. Ny revidert samarbeidsavtale med TK-Vest-H forventes å være ferdigstilt i løpet av 2014. Inntil ny 
avtale foreligger gjelder den gamle avtalen fra september 2013. I løpet av året skal også tilsetting av klinikkleder 
etter revidert mandat være ferdig. 
 
I regi av Helsedirektoratet gjennomfører NIFU (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and 
Education) evaluering av klinisk praksis i master og bachelorutdanningene våre. Det gjelder både intern og 
ekstern klinisk praksis. Det planlegges intervjuer med studenter, lærere og faglig administrativt personale. De 
fleste intervjuer skal gjennomføres i løpet av november og desember måned. 
 
HMS /IKO dager for alle IKO ansatte går av stabelen i uke 50, dvs 8-12 desember. Vi ønsker at så mange som 
mulig deltar. Invitasjon til årets julebord er sendt ut, og mange har meldt seg på. Det ligger an til en flott fest. 
 
Lederutviklingsprogrammet i regi av medskapende ledelse avsluttes med en samling for 
seksjonstannhelsesekretærene våren 2015. Minner om kommunikasjonskurs som arrangeres i forbindelse med 
IKO dagene i desember.  
 
De to første kvartalene av 2014 ble det observert nedgang i det totale sykefraværet på IKO. Vi fikk ros og 
oppmerksomhet for denne utviklingen som vi selvfølgelig håper er starten på en vedvarende positiv 
utviklingstrend. I høstsemesteret har sykefraværet dessverre steget, noe som kan skyldes årstiden med mye 
forkjølelse /influensa. Vi håper imidlertid at IKO er inne i en positiv trend hva gjelder sykefraværsstatistikken som 
har vært svært høy de seinere år.  
 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
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Nyhetsbrev fra Organisasjons-utviklingsprosjektet  
 
Les det siste om UiBs utvikling av de sentral-administrative tjenestene.  
Styringsgruppen har vedtatt å gjennomføre 10 del-prosjekt. Disse skal gi anbefalinger til en videre ut-vikling av 
de sentraladministrative tjenestene.  
I arbeidsgruppene deltar ansatte fra alle fakulteter, institutter og alle de sentraladministrative avdelingene.  
Se nyhetsbrevet her. 
 
 

Slik er kladden til ny UiB-strategi 
 
UiB rettar seg meir mot omverda, og skal produsere kunnskap som formar 
samfunnet i generasjonar.  
 
Mens den førre strategien hadde «eit internasjonalt anerkjend 
forskingsuniversitet» som visjon, er det nye, overordna målet til UiB meir aktivt 
i forhold til resten av samfunnet. I år 2022 skal UiB vere eit møtepunkt for noko 
av verdas beste forsking innan marin vitskap, utviklingsrelatert kunnskap og 
klima- og energiomstilling. UiB skal samle dei beste talenta i profilområda, vere 
leiande på digital utdanning, vere ei leiande kraft i kunnskapsbyen Bergen, og 
vise kor viktig forsking er for nyskaping. 
 
Les meir her. 
 
 

 

 
Prorektor Anne Lise Fimreite har laga 
kladden til ny strategi for UiB. Den 
endelege versjonen skal vere klar før 
sommaren. 

Konferanse: Seksuell orientering og kjønnsidentitet - 
diskriminering på arbeidsplassen? 
 
Universitetet i Bergen inviterer til den årlige dagskonferansen om likestilling 5.desember. Årets fordypningstema 
er seksuell orientering og kjønnsidentitet. 
Program2014.pdf 
 
Meld dere på her: 
http://www.uib.no/foransatte/81625/seksuell-orientering-og-kj%c3%b8nnsidentitet-diskriminering-p%c3%a5-
arbeidsplassen  
 
 

STUDIE 
 

INTERNASJONALT PROGRAM: 
 
Utvekslingsstudentenes tid her på IKO går mot slutten. 
Brianna har reist hjem etter endt program. 
Megan og Ellie reiser i begynnelsen av desember. 
 
De har og har hatt en flott tid her i Bergen denne høsten og er takknemlig for alle som har bidratt og for alt vi har 
gjort for å gi dem et flott opphold! 
Stor takk til alle så langt! 
 
Vi har som alltid bedt dem om evaluering slik at vi kan rette opp i det som kan bli bedre.  
Litt endringer og forbedringer prøver vi å gjøre hvert år. 
Vi tar gjerne imot innspill fra ansatte på IKO også for å gjøre programmet mer tilpasset og hensiktsmessig! 
 
Innspill kan rettes til Administrativ koordinator Tone Larsson og Faglig koordinator Vibeke Barman Michelsen 
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Hospitantstudierett gir mulighet til å følge teorikurs ved 
odontologisk spesialistutdanning 
 
Det er mulighet for ansatte ved samarbeidende helseforetak og ansatte ved Odontologisk universitetsklinikk å 
søke til Det medisinsk-odontologiske fakultet om hospitantstudierett til kurs ved den odontologiske 
spesialistutdanningen. 
Det tas forbehold om ledig plass på ønsket kurs, og eventuelle kompetansekrav. Informasjon og søknadsskjema 
finner man på fakultetets nettside: http://www.uib.no/mofa/66215/hospitantstudierett-ved-det-medisinsk-
odontologiske-fakultet 
Søknadsfrist er 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 
 
Følgende kurs er planlagt å arrangere ved spesialistutdanningen våren 2015: ODO-FORSK/06 
(forskningsmetode - 5 studiepoeng), ODBIO901 (oral biologi – 4 studiepoeng) og ODO-EMBR/06 (embryologi - 2 
studiepoeng). 
 
Interesserte kan også kontakte informasjonssenteret ved fakultetet for mer informasjon om ønskelig: 
info@mofa.uib.no  
 
 

Ny studieplan for medisinstudiet 
 
 
Les nyhetsbrev og annet om studieplanen her. 
 
  

Faglig-pedagogisk dag 2015  
 
Kontor for etter- og videreutdanning arrangerer Faglig-pedagogisk dag fredag 6. februar 2015. Faglig-
pedagogisk dag er en åpen fagdag ved Universitetet i Bergen og en sentral del av universitetets 
etterutdanningstilbud. Alle fagmiljøene ved universitetet er invitert til å komme med forslag til innlegg. 
Frist for påmelding er satt til 20. november og meldes inn via denne lenken.  
 
Mer informasjon finner dere her. 
 
 
 

FORSKNING 
 

Disputas - Polbhat Tripuwabhrut  
 
Fredag 7. November disputerte Polbhat Tripuwabhrut for 
PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
"Inflammatory responses of immune cells and 
osteoblasts in orthodontically induced bone remodelling 
and root resorption: in vitro and in vivo studies". 
 
Veiledere: Pongsri Brudvik (hovedveileder) og 

Kamal Mustafa 
 
Komiteen: 
1.opponent Professor Maria Ransjø 
2.opponent Professor Stavros Kiliaridis  
3.medlem av komiteen Professor Anders Arne Johansson 
disputasen ble ledet av: Professor Anne Nordrehaug 
Åstrøm 
 
Vi gratulerer og ønsker lykke til videre 

 
 

 
 

3 
 

http://www.uib.no/mofa/66215/hospitantstudierett-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/66215/hospitantstudierett-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
mailto:info@mofa.uib.no
http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib
http://fp-dag.uib.no/intern/registrer/
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=4370e85539980dba8e17778a8aef34c5


 

 
Kandidaten med komiteen og custos. 
  

Kandidaten med veilederne 

Du kan nå søke om fond og legater ved UiB  
 
Søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB er nå åpen. Søknadsfrist er 1. desember.  
I styret for Meltzerfondet ble det den 20. oktober vedtatt at tildeling til vitenskapelig virksomhet ved UiB gjøres 
som samlet tildeling til universitetet. Dette betyr at det i 2015 er UiB som deler ut støtte til vitenskapelige reiser 
og forskningstermin. Forskere bruker samme nettbaserte søknadssystem som før og søknadsfristen er 
fremdeles 1. desember. Se mer informasjon på UiB sine sider.  
Om kort tid blir det i tillegg lyst ut midler fra fondene og legatene som Det medisinsk-odontologiske fakultet 
administrerer. 
 

Fredagsseminar – fredag den 21.november  
 
Førsteamanuensis Stein Atle Lie holder forelesning over emnet: 
"Analyse av årsakssammenhenger: Hvilke verktøy ligger på det kausale svingbordet?!"  
Hvor? Møterom N i 4 etasje 
Når? Klokken 11.30-12.30 
Velkommen! 
 

Current funding announcements/deadlines (external) 
 
1. Norges Forskningsråd (NFR): 
GLOBVAC (Global Health and Vaccination Research): Projects to sustainable improvements in health and 
health equity for poor people in low and lower-middle income countries (LLMICs), planned 11 Februar 2015. 
http://www.forskningsradet.no/en/FundingDetail/GLOBVAC/1253996613316?aktId=1253996609765&lang=en&pr
ogId=1253991119808&visAktive=true 
 
2. CAS (Centre for Advanced Study), Oslo. Outstanding researchers from Norway and abroad are invited to 
spend a year on pure research, 17 November 2014. 
http://www.cas.uio.no/news/prosjekter1718.php 
 
3. NordForsk: Nordic-Baltic research projects on user-driven innovation in health and welfare.  
4 February 2015 
http://www.nordforsk.org/no/funding/utlysninger/funding-for-nordic-baltic-research-projects-on-user-driven-
innovation-in-health-and-welfare?set_language=no 
 
4. Horizon 2020 – several Calls,  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 
selected H2020 deadlines 2014/2015: 
 
European Research Council (ERC):  
a) Starting Grant: 03 February 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html 
b) Consolidator Grant: 12 March (not open yet)  
 
Marie Sklodovska-Curie Actions (MSCA): 
c) Innovative Training Networks (ITN) 13 January 2015 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html 
d) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 28 April 2015 (not open yet) 
 
Societal Challenges (SC)  
e) SC1-2015: 24 February 2015 - Personalizing Health and Care, single-stage, PHC-9, 15, 33  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-
stage_rtd.html 
LEIT-NMP-2015: 26 March 2015 - Nanotherapy for cancer, NMP-11 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2501-nmp-11-2015.html 
 
5. Horizon 2020 – Complementary Calls 
COST Actions (European Cooperation in Science and Technology): Call pre-announcement - to be 
published in November 2014, collection date in spring 2015 
http://www.cost.eu/participate/open_call 
 
6. PES (Project establishment support) for Horizon2020 applicants (Norges Forskningsråd/UiB): open-ended 
during Horizon2020 Call period. 
http://www.uib.no/en/horizon2020/50011/project-establishment-support-pes-h2020 
 
7. EEA/Norway Grants 
a) Norway-Latvia, scholarships (students and academic staff), deadline 23 January 2015 
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/eea_norway_grants/eea_norway_scholarships/ 
b) Norway-Estonia, scholarships (students, academic and administrative staff), deadline 2 February 2015 
http://eeagrants.archimedes.ee/en/empnorra-stipendiumiprogrammi-2015-aasta-taotlusvoor-on-avatud/ 
 
8. HFSP (Human Frontier Science Program) Preannouncement Call for letters of intent in December 2014 
http://www.hfsp.org/funding/research-grants/information-and-guidelines 
 
 
Fellowships 
1. EMBO (Europ 
ean Molecular Biology Organization) Fellowships. Long-term (postdoc): 13 February 2015. Short-term: 
throughout the year. 
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships 
 
Meetings/workshops/conferences 
 
1. “Writing Successful ERC proposals”, Workshop for applicants to ERC Starting and Consolidator Grants, 
Yellow Research. UiB, 20 November  2014. 
http://www.uib.no/en/horizon2020/81994/writing-successful-erc-proposals 
 
2. Webinar: Impact and Innovation in H2020 – a Guide for Proposers. 26 November 10.30-11.45 am. 
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2443 
 
3. BioFIT 2014 International Pharma and Biotech partnering event. 2-3 December, Lille, France 
http://www.biofit-event.com/2014-participants/  
 
4. NARMA workshop: Impact i Horisont2020. 3 December, UiO. Påmeldinsfrist 26 November 
http://narma.no/narma-aktiviteter/narma-workshop-impact-i-horisont-2020/ 
 
5. Horisont 2020 etter de første utlysningsrundene - hva har vi lært? Seminar Forskningsrådet, Lysaker 9 
December 
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Horisont_2020_etter_de_frste_utlysningsrundene__hva_har_vi_lr
t/1254001297459?lang=no 
 
6. The 9th Conference on Global Health and Vaccination Research. How can research inform the post-2015 
agenda for women's and children's health and rights? 17-18 March 2015, Oslo. Registration: 1 February. 
http://www.forskningsradet.no/en/Event/March_2015_The_9th_Conference_on_Global_Health_and_Vaccination
_Research/1253995007217?lang=en 
 
7. DIA 27th  Annual Euro meeting, 13-15 April 2015, Paris, France. Development, Innovation,  Access and 
Patient Safety. http://www.diahome.org/en-GB/Flagship-Meetings/EuroMeeting2015.aspx 
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KLINIKKNYTT 
 

Branntepper i klinikkene 
 
Det er montert opp brannteppe og slukkespray i klinikkene. 
Vi ber om at alle leser bruksanvisningen, og gjør seg kjent med riktig bruk av disse. 
Det er samme type brannteppe og slukkespray, som ble brukt under brannvernopplæringen. 
Alle må også gjøre seg kjent med rømningsveiene. 
 

Influensavaksine 
 
IKO vil dekke influensavaksine for alle tilsette som har økter i klinikken dvs. pasientkontakt. 
Det vert ikkje fellesvaksinering, men kostnaden for vaksinering vert refundert - ta vare på kvitteringa som de kan 
levere til Randi Hansen 
 
 

PERSONAL 
 

FERIE 
 
Vi nærmer oss slutten av året og minner om at alle må oppdatere sitt ferieregnskap i Pagaweb før utgangen av 
året.  
Vi ber om at all ferie som er planlagt brukt i 2014 blir registrert så snart som mulig og senest innen 1. desember. 
Ferien registreres i Pagaweb. Avtal først feriedagene med nærmeste leder, og noter i Pagaweb at ferien din er 
godkjent lokalt. Se veiledning til å registrere ferie her. 
 
I den utstrekning tjenestlige hensyn tillater det, skal arbeidstakeren få fri fra kl. 12.00 julaften og nyttårsaften 
Arbeidstakere i alle stillingsgrupper ved UiB kan etter avtale med arbeidsleder ta fri enten julaften eller 
nyttårsaften, samt en dag i romjulen, så fremt tjenesten tillater det. De øvrige dager i romjulen gjelder den 
alminnelige arbeidstiden ved UiB. 
 
Overføring av ferie til neste år  
Ansatte kan søke om å overføre inntil 14 feriedagar til neste år. Det må i tillegg lages en plan for uttak av de 
feriedagene som overføres. 
Overføring av ferie må godkjennes av leder. Du søker senest 1. desember i Pagaweb. 
Les om ferieregnskap her. 
 

Nye personsider på uib.no 
 
De nye personsidene er nå offisielt lansert på uib.no. Personsidene har samme adresse som tidligere.  Se 
nærmere beskrivelse og brukerveiledninger på http://uib.no/web 
Personsidene er de nettsidene det søkes mest på ved hele UiB.  Det betyr at en oppdatert personside er en unik 
mulighet til å profilere deg selv, og det vil bli enklere for deg å komme i kontakt med potensielle 
samarbeidspartnere, andre forskere eller kolleger.  
Det er viktig at alle sjekker sine CRIStin-data (for vitenskapelige), registrerer emneord og laster opp profilbilde. 
Foto- og tegneseksjonen ved fakultetet kan kontaktes for å avtale tid for fotografering. Send gjerne en e-post til 
Rune.Haakonsen@iko.uib.no eller til Jorgen.Barth@iko.uib.no for å finne et tidspunkt som passer.  
 
Nye rutiner for reiseregninger – påminning 
 
Reiseregninger SKAL fra i år sendes i Pagaweb for alle ansatte ved UIB. Utskrift av hovedsiden sendes/leveres 
til instituttet sammen med orginalkvitteringene. 
 
For at reiseregningen skal godkjennes og utbetales, må du legge ved program eller invitasjon. Ved refusjon av 
møteutgifter og lignende må antall deltakere og navn på disse oppgis. 
Det er viktig at «reisebeløpet» formelt må godkjennes av prosjektleder for å holde kontroll på kostnadene. Alle 
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reiseregninger som leveres inn må ha signaturgodkjenning fra prosjektleder før de leveres økonomiseksjonen. 
 
Husk også å notere på hvor reisen skal belastes. 
 
 

Berg-Hansen; kredittkort eller faktura  
 
UiB sine tilsette skal bruke Berg-Hansen (Webgate) for å bestille reiser i UiB-regi. Og det er fordelar, som 
m.a. reiseforsikring, ved å nytte eit personleg kredittkort til betaling.  
UiB har kredittkortavtale gjennom American Express eller Diners (logge inn med UiB-kodane dine). Kredittkort er 
no førstevalget ved betaling når ein bestiller reiser hos Berg-Hansen. Ein må no aktivt velje faktura om ein ikkje 
ønskar å nytte kredittkort.  
Sjå her for korleis ein gjer dette i Webgate. 
 
 
 
 

HMS 
 

IKO dagene 2014 uke 50, 8.-12. desember 2014.  
 
Foreløpig program: 
 
Mandag 8. desember - kommunikasjonskurs.  

Dette kurset er allerede fulltegnet (24 plasser), og er en del av tilbudet som er blitt gitt i forbindelse med 
lederopplæringen ved instituttet.      
Mulighet for seksjonsvis kompetanseheving etter eget opplegg og ønske 

 
Tirsdag 9. desember - HMS-dag for alle ansatte ved instituttet – hel dag fra kl. 08.30-15.30 

 
Velkommen ved instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
 
08.45 Reisebrev fra Harald Gjengedal  
09.00 Førsteklasses kasus! – Tine Birkeland Sivertsen 
09.15 Hva gjør de? En presentasjon av kjeveortopedi – Marit Midtbø  
 
Pause 9.30-9.45 
 
Prosjekt – presentasjoner 
09.45 Elisabeth Grut Gil/Marit Slåttelid Skeie (rheumatoid artritt)  
09.55 Bivirkningsgruppen Lars Björkman,  
10.15 Nano – Mihaela Cimpan  
 
Forskerlinjen for medisin og odontologistudentene 
10.25 Forskerlinjen – Marit Øilo og studentene  
10.55 IKO sett fra sidelinjen – med Dorothee Kaiser Gjessing og Are Syversen 
 
11.45-12.45 Lunsj – julegrøt med mer  
 
12.45-15.30 Informasjon 
12.45-13.15 www.uib.no/foransatte ved Henrik Tøndel/June-Vibecke K Indrevik 
13.15 -15.00 Stasjoner i Cavum, Lateralen, Pc-stuen, Sentralen og 1.og 2.molar 
Ca. 10 minutters informasjon på hver stasjon før det blir mulighet for å stille spørsmål i 10 minutter 
PAGA (ferie, sykefravær, lønnsslipp, reise, nærmeste pårørende) V/POA – i Sentralen 
 
Opus – v/Tone Holtås – i Pc-stuen 
Sebra (passord, brukernavn) og Outlook v/Laila Langesæter i 1 og 2 molar  
Brann og sikkerhet – ditt eller mitt ansvar? v/Tore Reigstad i Lateralen 
 
HMS – avdelingen – hva gjør vi og hva kan vi bidra med? i Cavum 
15.00 Oppsummering i plenum 
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http://www.uib.no/foransatte/48565/ny-webgate-hos-berg-hansen
https://feide.compendia.no/Kunder/UIB/ph.nsf/unique/512FC978AA1405DFC1257B7B0033B305?OpenDocument&external_url=/kunder/uib/ph.nsf/unique/COMH-8S732F
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=4df430dcbe6f6eb3d94bb3c7b851cde4
http://www.uib.no/foransatte


Onsdag 10. desember – Program tenkt Kl.9-11 
(ikke klart enda) 

 
Torsdag 11. desember ½ dag 08.30-11.30 – Fagutviklingsdag med fokus på karies  

Velkommen  
08:35 Hva er karies? – Torgils Lægreid 
09:05 Røntgen diagnostikk – Digora – Inger-Johanne Bruntveit /Siren G Skaale 
09:25 Diagnocam – Nancy Bletsa/Guttorm Karlsen 
Pause – 10 minutter 
09:45 «Fluor i fokus»- Mihaela Martinussen 
10:00 »Eldre og deres behov for tannhelsetjenester» – Anne N Åstrøm 
10:15 «Eldre skal kunne bite fra seg!» – Gunhild V Strand  
Pause – 10 minutter 
10:45 Kasuspresentasjon – Torgils Lægreid og I Mihaela Martinussen 
11:30 Slutt  

 
Fredag 12. desember 
Mulighet for seksjonsvis kompetanseheving etter eget opplegg og ønske 
 
 
 

HMS-portalen  
 
Du finner veldig mye nyttig informasjon på UiBs HMS-portal.  
Her finner du alt om UiBs arbeid med helse, miljø og sikkerhet, om systematisk HMS-arbeid og alle UiBs 
retningslinjer og rutiner, og organisering og ulike roller.  
Du kan finne ut hvordan du skaffer deg databriller.  
Eller hvordan en skal gjøre risikovurdering.  
Les om dette og mye mer på HMS-portalen. 
 
 
 
 

Verneombud for funksjonsperioden 2015-2016 ved 
Institutt for klinisk odontologi  
 
Ved institutt for klinisk odontologi er følgende personer valgt som verneombud for perioden 2015-2016:  
 
1 etasje verneombud Heidi Berentsen varaverneombud Erika Marie Bakke Stensaker 
2 etasje verneombud Mariann Ørjansen Paulsen varaverneombud Anita Hoff Samuelsen 
3 etasje verneombud Andreas Nesje varaverneombud Alida Hodzic 
4 etasje verneombud Melanie Liesenfeld varaverneombud Randi Sundfjord  
 
Vi ønsker verneombudene lykke til med funksjonsperioden som starter 1.1.2015 og vil samtidig takke 
nåværende verneombud for godt arbeid i perioden som snart avsluttes. 
 
 

KURS 
 

PC-kurs  
 
UiB har avtale med Visma Academy for vanlige office-kurs (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook) og 
Adobeprogrammer.  
UiBs avtale gir tilgang til svært fordelaktige priser.  
Her kan du finne kurskalender og priser. 
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http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74862/synsunders%C3%B8kelse-og-databriller
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/73720/risikovurdering
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.visma.no/kurs/Kurs-for-UIB/Overview/


 

VELFERD 
 

 
 

 
For info: http://www.dns.no/program/2014/mugg/ 

MUGG 
 
Dato:  
Mandag 24. november kl. 19:30 
Tirsdag 25. november kl. 19:30 
Sted: Teaterkjelleren, DNS 
UiB pris: 200 kr (maks 2 billetter) 
Bestilling av billetter skjer via DNS billettkontor eller 
telefon: 55 60 70 80 
Hentefrist via DNS billettkontor innen 1 uke etter 
bestilling. 
 
Date:  
Monday 24 of November, time 19:30 
Tuesday 25 of November, time 19:30 
Place: DNS  
UiB price: 200 NOK (max 2 tickets) 
Booking of tickets at the ticket- office of The National 
Scene or phone: 55 60 70 80 
Tickets must be collected before 1 week after the 
booking. 

 

STANDUP JULESHOW 
Dato:  
Spiller hver fredag og lørdag fra 14/11 - 20/12 
Sted: Rick's Kjelleren 
UiB pris: 280 kr 
For mer info: 
http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/standup-juleshow-
2014.aspx  
 
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller 
telefon: 55 21 61 50 
Ved bestilling/betaling må en vise til ansattkortet for UiB pris 
Booking of tickets at the ticket- office at Grieghallen or phone: 55 21 
61 50 
To get UoB price, you have to show your employee card. 
 

SISSELS JUL 
Dato: 2. desember 
Kl: 20.30 
Sted: Grieghallen 
UiB pris: 570,- 
For mer info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/sissels-jul.aspx  
 
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 
21 61 50 
Ved bestilling/betaling må en vise til ansattkortet for UiB pris 
 
Booking of tickets at the ticket- office at Grieghallen or phone: 55 21 61 50 
To get UoB price, you have to show your employee card. 
  

9 
 

http://www.dns.no/program/2014/mugg/
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http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/sissels-jul.aspx


 

NORDIC TENORS 
 
Dato: 8. desember 
Kl: 19.00  
Sted: Grieghallen 
UiB pris: 350 kr 
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen 
eller telefon: 55 21 61 50 
Ved bestilling/betaling må en vise til ansattkortet for UiB pris 
 
Booking of tickets at the ticket- office at Grieghallen or phone: 
55 21 61 50 
To get UoB price, you have to show your employee card. 
 

For mer info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/nordic-tenors.aspx 
 
 
 

Planlagt seminarrekke i behandling med dentale 
implantater 
for spesialistutdanningen 2014 
 
Tid:  Tirsdager kl. 16.00 – 18.00 
Sted:  Cavum 
 
Høst 2014  
Tirsdag 18.11.14 – kl 16:30-18:00 
Implantatprotetikk 

Ekstern foreleser 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 26. november 
 

Onsdag 26. november 
Onsdag 17. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 4. desember 
 

Fredag 12. desember 

Klinikkutvalget  
Ikke avklart  

 

 
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 
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http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/nordic-tenors.aspx
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/intranett
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-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-for-studentar%23varingrsemesteret2014
http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-studentar%23varingrsemesteret2014


 
OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-

Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 
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 
mm 

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  

  
  

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 1. desember. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 
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