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Orientering om arbeidet med vurdering av 
seksjonsstruktur (RAS) 
 
Arbeidet med å vurdere dagens seksjonsstruktur ved IKO ble initiert av fakultetsledelse og instituttleder etter en 
evaluering av organisasjonsutviklingsprosjektet. Det ble nedfelt en arbeidsgruppe som ledes av Bodil Lund. Øvrige 
medlemmer er Asgeir Bårdsen, Dagmar Bunæs, Ann-Katrin Johanssen, Xieqi Shi og Marit Øilo. I en rapport skal 
arbeidsgruppen utrede og utarbeide forslag til modeller for sammenslåing av seksjoner ved IKO. Hovedfokus for 
forslag til endringer skal være faglige gevinster, men administrative og personalmessig effektiviseringsgevinster 
skal også skisseres. Økonomisk gevinst er ikke et insitament for endringer og vil heller ikke bli beskrevet i 
modellene som legges frem. Det har for hver seksjon, for seksjonsledere og seksjonstannhelsesekretærer i vinter 
blitt utført SWOT-analyser. Disse strategiske analysene ble utført for å få en rask oversikt over indre og ytre 
styrker i den nåværende organisasjonsmodellen. Det har parallelt blitt utført intervjuer av instituttleder, klinikksjef 
og administrasjonssjef. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport i løpet av juni 2018. 
 
 

Invitasjon til innspillsmøte 23. april 2018 i Egget - 
valgreglement og regler for styringsorganene 
 
Universitetsstyret nedsatte i sak 2016/171 en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå UiB sitt valgreglement og 
regler for styringsorganene (fakultetsstyret og instituttråd). Arbeidsgruppen inviterer nå ansatte og studenter til 
åpent møte i Egget mandag 23. april kl. 14:152 hvor arbeidsgruppens foreløpige anbefalinger presenteres. 
Arbeidsgruppen har særlig sett på problemstillinger relatert til stemmerett, valgbarhet, valgkretser og 
valggjennomføringen. 
Ved UiB er det flere ledelsesmodeller og ulike styresammensetning ved fakultetene. Arbeidsgruppen har 
derfor lagt vekt på problemstillinger relatert til ledelse av organene, styresammensetning og ekstern 
representasjon. 
 
I etterkant av innspillsmøtet vil saken bli sendt til fakultetene på skriftlig høring med høringsfrist 1. juli. Saken 
vil bli endelig behandlet i universitetsstyret den 30. august 2018. 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.07 – 20. april 2018 

 

 
 

IKO-dagene vår 2018: 
 

IKO-dagene blir19.-21. juni 
 

Sett av dagene. 
 

Program kommer senere. 
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Soneparkering i områdene nær Årstadveien 19 fra 16. april 
 
Byrådet har vedtatt a utvide boligsoneparkeringen i Bergen med en rekke nye omrader. Nye 
boligsoner for Svartediktet (sone 20) og Finnbergåsen (sone 29) innføres 16.april. 
 
Formålet med boligsoneordningen er å skape et bedre bomiljø og bedre parkeringsforholdene 
for beboere i boligsonene. Parkering i offentlig vei i boligsonene blir avgiftsbelagt. 
 
Se her for informasjon fra Bergen kommune om soneparkering inkludert kart 
 
 

STUDIE 
 

Presentasjonsseminar 
 
Kull 5 skal presentere prosjektoppgavene sine Fredag 4. mai kl 0815-1415 i 1. og 2. molar 
Ansatte er hjertelig velkommen. 
 
 

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. 
 
 

Ferie 
 
I forbindelse med sommerferien stenges klinikken fra 2. juli til og med 31.juli. Man kan benytte tiden fra 2.juli til 6. 
juli til å organisere, rydde og vaske seksjonene. Det forventes at alt klinikkpersonale tar sommerferie i perioden fra 
9. juli til og med 31. juli.  
 
Husk å avtale sommerferie med nærmeste leder og søk avvikling i HR-Portalen 
 

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2017 15.04.2017 

Holiday Deadline for request Fixed holiday 
Summer holiday (at least 3 weeks between (15.05-15.09) 01.04.2017 15.04.2017 

 
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. 
 
Information about holidays and how to register holidays can be found here: http://pagaweb.b.uib.no/english/5-
vacation/  
If you have any questions regarding Holidays and registering please contact Personnel Consultant Ann Lisbeth 
Garnes, tlf. +47 55 58 65 67, ann.garnes@uib.no. 
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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. 
 

Beethoven og Bronfman 
Fredag 27. april kl. 1930 i Griegsalen, Grieghallen 
 
Sir Andrew Davis, dirigent 
Yefim Bronfman, klaver 
Bergen Filharmoniske Orkester 
 
Wilhelm Stenhammar  Excelsior!, symfonisk overture 
Ludwig van Beethoven Klaverkonsert nr. 3 
Richard Strauss  Ein Heldenleben 
 
Vi inviterer dere til å være med å sette punktum på en 
strålende sesong sammen med dette stjernelaget og et 
flott program!  
Spesialtilbud til de ansatte ved UIB 
Kr. 200 i hele salen.  
Klikk her for kjøp av billett 
Ordinære priser er 495/445 
 
Musikkselskapet Harmonien 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen Filharmoniske Kor 
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester 
 
 

 

 
 

Andvake 
Av Jon Fosse 
Hordaland teater 
 
Generalprøve i Logen  
 
tysdag 22. mai  
kl. 19.00.  
Billettpris kun kr. 100.  
 
Du kan kjøpe billettar her:  
https://hordalandteater.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=web1&e
vent=32  
  
 
 
Regi: Torkil Sandsund. Scenografi: Dordi Strøm.  
 
Med: Erlend Apneseth, Magne Håvard Brekke, 
Ragnhild Gudbrandsen, Sigmund Njøs Hovind, 
Susann Kambestad, Karl-Vidar Lende og Anne Wiig.  
Andvake presenteres i samarbeid med DNS og 

 

 
 
Jon Fosse fekk Nordisk Råds Litteraturpris for trilogien. 
Verket har trollbunde publikum over heile verda og blir no 
teater.  
 
Hordaland Teater er stolte over å kunne presentere 
urpremiere på ei av vår tid si mest markante litterære 
forteljingar i ein musikalsk sceneversjon av Torkil 
Sandsund. Urpremieren vert 23. mai, under Festspillene i 
Bergen. Framsyninga vil ta oss gjennom alle tre 
romanane på tre timar.  
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Festspillene.  
 
Du kan også kjøpe billettar i Grieghallens 
billettkontor, telefon 55 21 61 50, eller på mail til 
publikum@hordalandteater.no.  
NB! Billettgebyr kr. 25 pr billett når du ikkje kjøper 
på nettet. 
 
 

 

Det er seinhaustes og Alida og Asle er kome til Bjørgvin 
for å finne ein stad å vere. Alida er høggravid, men ingen 
vil gi dei rom. I trilogien følgjer vi parets kamp for å finne 
ein stad å føde og korleis dei på ulikt vis vert innhenta og 
stilt til ansvar for valga dei tek undervegs. Andvake-
trilogien er forteljinga om ung kjærleik i ei ugjestmild verd, 
om kjærleik som sprenger sin eigen veg, og om kjærleik 
som overlev sjølve livet.  
 
Dette er ei klasseforteljing og eit tidsbilete som rommar 
den mystikken og musikaliteten som særmerkjer Fosse. 
Den vert toneset av dei tidlegare festspelkunstnarane Trio 
Mediæval. Levande folkemusikk vert også eit sentralt 
element med felespelaren Erlend Apneseth på scenen. 
 
 

 
 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 6. juni Onsdag 9. mai 

Onsdag 8. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 7. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 4. mai 

Klinikkutvalget 
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 
 
På Høyden nettavis 
 
HMS-portalen 
 
Nye doktorgrader ved UiB 
 
Forskningsrådets nettsider 
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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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