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Nytt fra helseklyngeprosjektet 
 
 
 
 

 
 
 
Konferanse: Teknologi i helse og omsorg 2018 – Utfordringer i dag, muligheter i morgen 
Sammen med sentrale aktører setter Høgskulen på Vestlandet fokus på innovasjon i helse- og omsorgstjenesten 
ved hjelp av teknologi. Det er syvende gang HVL ønsker velkommen til denne spennende fagdagen på campus 
Kronstad. Sett av 23.mai i kalenderen, og husk å meld deg på innen 11. mai.  
For detaljer om program og påmelding. 
 
Frokostseminar om helseklyngen 
I forbindelse med utlysning av samarbeidsmidlene har Faglig forum arrangert fire frokostmøter på Christie Café i 
januar og februar. Møtene har hatt bred deltakelse fra fagmiljøer som er engasjert i helseklyngen. Å samle 
ressurspersoner til felles faglige innspill og drøftinger er noe Faglig forum vil fortsette med i tiden som kommer, så 
følg med på annonsering av slike møtepunkt. Les mer om et par av møtene på Bergen kommunes nettsider og 
nettsidene til helseklyngen.  
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Helseklyngens prosjektsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: helseklyngenbergen@uib.no  
 
Ønsker du å melde deg av dette nyhetsbrevet, send en e-post til helseklyngenbergen@uib.no  
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.04 – 9. mars 2018 

 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.hvl.no/teknologi-helse-omsorg
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/113490/utlysning-av-midler-samarbeidsprosjekter-i-helseklyngen
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunnskapskommunen/10452/article-152224
http://www.uib.no/strategi/helseklynge/115226/frokost-med-folkehelse
http://www.uib.no/strategi/helseklynge
mailto:helseklyngenbergen@uib.no
mailto:helseklyngenbergen@uib.no
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

Hva kan IT assistentene hjelpe til med? 
 
IT-assistentene er de som i første rekke gir brukerstøtte til studenter. De hjelper også til med it-utstyr i 
undervisningsrom 
 
IT-assistentene kan hjelpe deg med 

• Spørsmål som gjelder bruk av IT i studiene 
• Problemer som gjelder PC-stuer, studentskrivere og andre IT-tjenester for studenter 
• Tilkobling av privat PC til trådløst nett og utskrift (Mprint) 
• Enkel brukerstøtte på Mitt UiB, digital eksamen, Webmail, Sebra, og standard programpakker 
• Støtte til PC-er driftet av IT-avdelingen 
• Løse eller videreformidle problem i Issue-tracker 
• Tilsyn med skrivere (fylle på papir og toner) 
• Videreformidle IT-problemer som IT-assistentene ikke kan løse selv 

 
IT-assistentene kan ikke hjelpe deg med 

• Privat IT-utstyr (ut over tilkobling til UiB-nett eller bruk av UiBs IT-tjenester) 
• Gi studieveiledning  
• Gi hjelp via telefon 
• Spørsmål som ikke har med IT-tjenestene å gjøre - men de vet kanskje hvem du kan spørre 

 
Her er en link til en side som forteller mer om IT-assistentene. 
 
https://it.uib.no/Brukerstøtte_for_studenter 
 
 
 

Kunngjøring av valg til universitetsstyret 2017 
 
I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (representanter for 
midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 
1.8.2018-31.7.2019. Det skal velges ett medlem og tre varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B. 
 
Forslagsfrist: 15. mars 2018 
Valgperiode: Valget begynner kl 09:00 den 16. april og avsluttes kl 12:00 den 23. april 2018. 
 
Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret 
 

• Forslaget må være skriftlig. 
• Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget. Ingen kan skrive under 

på mer enn ett forslag. 
• De foreslåtte må være valgbare. 
• Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra 

vedkommende. 
• Forslaget må ha kommet inn senest kl 16:00 den 15. mars 2018 

Forslagene skal sendes til Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen, Muséplassen 2, eller 
skannes og sendes per e-post til valgstyret@uib.no 
 
Se også valg til universitetsstyret 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://it.uib.no/Tjenester_fra_IT-avdelingen
https://it.uib.no/Mprint
http://www.uib.no/foransatte/97623/mitt-uib
http://www.uib.no/diguib/96133/digital-eksamen
https://it.uib.no/Bruk_av_Webmail
https://sebra.uib.no/sebra/
https://it.uib.no/Programvare
http://bs.uib.no/
https://it.uib.no/Brukerst%C3%B8tte_for_studenter
mailto:valgstyret@uib.no
http://www.uib.no/foransatte/114166/valg-til-universitetsstyret-v%C3%A5ren-2018#det-sentrale-valgstyret
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Revidering av regelverk for stønad til tannbehandling 
 
Helse- og omsorgsdepartementet reviderte 16. februar noen punkter i regelverket vedrørende stønad til dekning 
av utgifter til tannbehandling for 2018. Du finner mer informasjon om endringene i den innledende informasjonen i 
departementets rundskriv. Helfo har nå oppdatert de aktuelle punktene på nettsidene sine. Det er viktig at du som 
er tannlege eller tannpleier setter deg godt inn i både vilkår og dokumentasjonskrav. 
 
Les mer om regelverk og takster for tannlege på helfo.no  
 
Les mer om regelverk og takster for tannpleier på helfo.no 
 
 
 

STUDIE 
 
 

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse - SHoT 
 
Studentenes helse- trivselsundersøkelse (SHoT) sendes ut hvert fjerde år og kartlegger studentenes helse og 
trivsel under studieløpet. Her oppfordres studentene til å svare helt ærlig om åtte ulike tema knyttet til 
studenttilværelsen. Det stilles blant annet spørsmål om psykisk og fysisk helse.  
Undersøkelsen ble sendt ut til studentene via e-post den 06. februar og er åpen fram t.o.m. 20. mars.  
 
Tall fra forrige SHoT- undersøkelse i 2014 viste at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske 
symptomplager og at en av seks studenter er ensomme. Dette bidro til økt fokus på psykisk helse. I etterkant har 
det blitt ansatt flere psykologer og helsetilbudet har blitt styrket. 
 
SHoT 2018 kan bli verdens største undersøkelse på temaet, men det avhenger av høy svarprosent. Målet er 69% 
av 160 000 studenter. Her har alle forelesere ansvar ovenfor dine studenter. En høy deltakelse vil gi enda bedre 
oppfølging av studentene.  
 
Vi oppfordrer deg derfor til å sette av tid i begynnelsen av forelesningene for å fortelle om undersøkelsen, 
og viktigheten av den! 
I Utdanningsutvalgets møte på onsdag 21.januar ble SHOT2018 presentert, i kort versjon. Og det ligger 
info her: https://www.sammen.no/no/bergen/studentenes-helse-og-trivselsundersokelse 
 
 
 

SIU har no lyst ut NORPART for 2018 
 
Studieadministrativ avdeling har sendt brev til fakulteta om dette (vedlegg).  
Vi ber om at dette blir spreidd til alle som kan vere interesserte, og håpar det er stor interesse på UiB for å søke. 
  
Studieadministrativ avdeling og Forskingsadministrativ avdeling vil gjerne vere orienterte om alle søknader om 
NORPART prosjektstøtte.  Vi ber derfor dei som har tenkt å søke sende e-post til ein av følgande personar. 
Ana Cordova SA  (ana.cordova@uib.no) 
Helge Bjørlo SA (helge.bjorlo@uib.no) 
Kristin Svartveit FA (kristin.svartveit@uib.no) 
 
Utlysningsbrev på norsk og engelsk finner du her: 
NORPART – Utlysningsbrev til fakulteta 
NORPART  Call for applications 2018 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://yjkbjjsb.mnm.as/l/501876/315248244
http://yjkbjjsb.mnm.as/l/501877/315248244
https://www.sammen.no/no/bergen/studentenes-helse-og-trivselsundersokelse
mailto:ana.cordova@uib.no
mailto:helge.bjorlo@uib.no
mailto:kristin.svartveit@uib.no
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En av de største internasjonale konferansene om 
undervisning og læring i høyere utdanning kommer til 
Bergen 24-27 oktober 2018! 
 
Dette er den årlige konferansen til «The International Society for Scholarship in Teaching and Learning» ISSOTL, 
og den samler ca. 500 undervisere og forskere fra hele verden.  
“Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskapelig tilnærming til ‘hva som virker’ i 
undervisning og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture” det er altså de kollegiale 
og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum.  Dette er noe som vil interessere mange på 
UiB og i Norge nettopp nå, i Kvalitetsmeldingens tid! 
 
Her er det store muligheter for UiB-ansatte å delta – bli inspirert, dele erfaringer, møte andre undervisere eller 
forskere, fremme alt det fantastiske vi gjør i Bergen ovenfor verden … i det hele tatt!   
Du kan bidra med presentasjon eller poster, og delta i panel, workshop eller bare være deltager. Frist for å levere 
inn abstract er 1. april.  
 
Les Call for proposals: http://www.issotl.com/issotl15/node/239 Mer informasjon om ISSOTL18: 
http://www.issotl.com/issotl15/node/232 
 
God nyhet: UiB og noen av fakultetene* hjelper sogar til med konferanseavgiften!  Og det vil være 
studentstipender!  
 
 

One of the largest international conferences on teaching 
and learning in higher education comes to Bergen from 24 
to 27 October 2018! 
 
This is the annual conference of "The International Society for Scholarship in Teaching and Learning" ISSOTL, 
and it collects approximately 500 teachers and researchers from around the world.  
"Scholarship in Teaching and Learning" is about having a scientific approach to 'what works' in teaching and 
learning, and the theme of this year's conference is Toward a learning culture. It is thus the collegial and cultural 
aspects of learning and education that will be in the center. This is something that will interest many at UiB and in 
Norway just now, in the era of Kvalitetsmeldingen! 
 
Here are great opportunities for UiB employees to participate - be inspired, share experiences, meet other 
teachers or researchers, promote all the wonderful stuff we do in Bergen to the world ... you name it!  
You can contribute with a presentation or poster, and participate in the panel, workshop, or just be a participant. 
Deadline for submitting abstracts is 1 April. 
 
Read Call for proposals: http://www.issotl.com/issotl15/node/239  More information about ISSOTL18: 
http://www.issotl.com/issotl15/node/232  
 
Good news: UiB and some of the faculties * are helping with the conference fee! And it will be student 
grants! 
 
 
 

Semesterstart 
 
Høstsemesteret 2018 starter mandag 13. august. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.issotl.com/issotl15/node/239
http://www.issotl.com/issotl15/node/232
http://www.issotl.com/issotl15/node/239
http://www.issotl.com/issotl15/node/232
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FORSKNING 
 
 

Forskningsdagene i Bergen 2018 
 
Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner 
inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. 
 
Målsetningene for festivalen er å: 

• skape begeistring og forståelse for forskning 
• formidle hva forskningen og dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv 
• vise sammenhengen mellom forskning, innovasjon og næringsliv 
• vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater 
• bidra til rekruttering av unge til forskningsrelaterte yrker 
• gjennom en rekke forskjellige arrangementer kan mennesker i alle aldersgrupper og på alle 

kunnskapsnivåer få et innblikk i forskningens verden. 
For å nå målgruppene har mange av arrangementene under Forskningsdagene fjernet seg langt fra forskernes 
tradisjonelle presentasjonsform - foredraget. Arrangementene spenner fra åpne laboratorier, utstillinger og 
debatter til båtturer, quizer og Forsker Grand Prix-show. Det aller, aller meste som skjer er gratis. Festivalen 
starter hvert år onsdag i uke 38 og avsluttes søndag i uke 39. 
 
Forskningsdagene i Bergen er et bredt samarbeid mellom byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
Målsetningen er blant annet å skape begeistring og forståelse for forskning, samt formidle hva forskningen og 
dens resultater betyr for oss i vårt daglige liv. Festivalen er nå blitt et innarbeidet arrangement og har fire 
hovedområder som retter seg mot ulike publikumsgrupper: 

• Forsker Grand Prix 
• Forskningstorget 
• Forskning og debatt  
• Forskningsdagene Ung 

 
Oppvekst er årets tema 
Vi er alle på en eller annen måte preget av vår egen og andres oppvekst. Til høsten inviteres engasjerte forskere 
over hele landet til å ta for seg årets tema.  
Alle fagmiljøer oppfordres til å delta på festivalen og vise fram sin forskning. 
 
Synnøve Vindheim Svardal, Kommunikasjonsavdelingen, er koordinator for Forskningsdagene ved UiB. 
Meld din interesse for å delta til Synnøve på telefon 55 58 69 07 eller e-post. Ta gjerne kontakt for å få mer 
informasjon eller for å diskutere ideer. 
 
Se også: www.forskningsdagene.no 
 
 
 

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. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:synnove.svardal@uib.no
http://www.forskningsdagene.no/
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/


Side 6 av 9 
 

 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 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 
Rose Free Clyde, tannhelsesekretær, vikar 
Siw Oksnes, tannhelsesekretær, vikar 
Farnoush Tousi, Instruktørtannlege, vikar 
Frode Slettestøl, Instruktørtannlege, fast 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

HR-portalen (paga) 
 
Ferie og permisjoner må søkes i HR-portalen eter avklaring med nærmeste leder. 
Egenmeldt sykefravær må registreres i paga så tidlig som mulig etter endt fravær. Alle bør sjekke sine personalia i 
HR-portalen, og evt. Registrere familie/barn som forsørges og nærmeste pårørende, samt mobilnummer. 
 
Pagaweb 
 
 

Ferie 2018, vi minner om fristene 
 

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Sommerferie (15.05 – 15.09) 
minst 3 uker i perioden 

01.04.2018 15.04.2018 

Høstferie (uke 41) 15.08.2018 01.09.2018 
Eventuell restferie 01.10.2018 15.10.2018 

 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her. 
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering, ta kontakt med personalkonsulent: Ann Lisbeth Garnes. Epost: 
ann.garnes@uib.no   Telefon: (555) 86567. 
 
 

Holiday 2018, reminder of deadlines 
 

Holiday Deadline for request Fixed holiday 
Summer holiday (at least 3 
weeks between (15.05-15.09) 

01.04.2018 15.04.2018 

Autumn Holiday (week 41) 15.08.2018 01.09.2018 
Any leftover Holidays 01.10.2018 15.10.2018 

 
Information about how to register holidays can be found here. 
If you have any questions regarding Holidays and registering, please contact Personnel Consultant:  
Ann Lisbeth Garnes. Email: ann.garnes@uib.no   Phone: (555) 86567 
 
 

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
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?asLen=166&AuthState=_3c2330849d65914042edba187a547c2b7d7776433c%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fbluegarden.as%252Fsp%26cookieTime%3D1520510278
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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Den flyvende hollender 
 

 
 
Bergen Nasjonale Opera og Musikkselskapet Harmonien inviterer til 
Den flyvende hollender, opera i tre akter 
Lørdag 10.3, mandag 12.3, onsdag 14.3 og fredag 16.3   
 
Eun Sun Kim, dirigent 
John Ramster, regi 
Iain Paterson, Hollenderen 
Elisabeth Teige, Senta 
Eric F. Halfvarson, Daland 
Sergey Skorokhodov, Erik 
Tuija Knihtilä, Mary 
Bror Magnus Tødenes, Styrmannen 
 
Edvard Grieg Kor med gjester 
Bergen Filharmoniske Orkester 
 
Operaen varer i 2 timer og 50 minutter inkludert 30 minutters pause.  
Synges på tysk, tekstet på norsk.  
 
Vær hjertelig velkommen og riktig god fornøyelse!  
------------ 
Tilbud til de ansatte ved UIB –  
20 % rabatt på forestillingene lørdag, onsdag og fredag  
50 % rabatt på mandagens forestilling  
Klikk på lenkene for kjøp av billetter.  
 
Lørdag 10. mars kl. 18 
https://www.ticketmaster.no/event/543425&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN5 
 
Onsdag 14. mars kl. 19 
https://www.ticketmaster.no/event/531539&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN5 
 
Fredag 16. mars kl. 19 
https://www.ticketmaster.no/event/531541&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN5 
 
50 % rabatt  
Mandag 12. mars kl. 19: 
https://www.ticketmaster.no/event/531537&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.ticketmaster.no/event/543425&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN5
https://www.ticketmaster.no/event/531539&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN5
https://www.ticketmaster.no/event/531541&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN5
https://www.ticketmaster.no/event/531537&camefrom=Client_BNO&brand=no_bno?CL_ORIGIN=ORIGIN2
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Carte Blanche: Get Lost 
av Pieter Ampe 
 
6. – 10. & 14. – 17. mars i Studio Bergen 
Når den belgiske koreografen Pieter Ampe sier «get lost» til publikum, er 
det med glimt i øyet. Husk at alt begynner med kroppen. Og så blir det 
musikk. I forestillingen «Get Lost» handler det om å gå seg vill, men også 
om å finne tilbake igjen til trygg grunn.  
Redusert pris til ansatte ved UiB: 
Kjøp 2 billetter til prisen av 1! 
 
Slik gjør du det: 
Gå inn i vår webshop https://carteblanche.eventim-billetter.no/ og velg 
setene du vil ha og gå gjennom kjøpsprosessen til du kommer til Kontroll 
og Betaling. Skriv Bergensis inn i Rabattkode-boksen og få redusert pris 
på opptil 2 billetter: 
Billettpriser: Ordinær 325,-  | Honnør 260,- | Student 160 | BT Fordel 
260,- 
 
 

 

 
 

 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 6. juni Onsdag 4. april 

 Onsdag 9. mai 
Onsdag 8. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 22. mars 
Torsdag 7. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 23. mars 
Fredag 4. mai 

Klinikkutvalget 
Onsdag 14. mars 
Onsdag 25. april 
Onsdag 23. mai 
 

 

 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
Fremtidens fakultet 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://carteblanche.eventim-billetter.no/
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013
http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013
http://www.uib.no/mofa/64295/framtidens-fakultet
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
http://www.uib.no/en/biomedisin/67862/bbb-seminars
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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 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://pahoyden.no/
http://www.uib.no/hms-portalen
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