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Kjære alle 
 
På bakgrunn av klager fra ansatte over svært lav luftfuktighet i 
odontologibygget i Årstadveien 19, har Bedriftshelsetjenesten 
ved UiB sammen med IKO gjort en nærmere kartlegging av 
inneklimaet på IKO med fokus på relativ luftfuktighet (% RH).  
 
Måleutstyr (KH 200 Kistock, KIMO constructor koblet til en 
datalogger) har vært utplassert i bygget og man har gjort 
målinger over tid med hensyn på CO2, temperatur og relativ 
luftfuktighet. Målingene har så langt vært gjort i B2 (B202.001) 
mitt i rommet og mot vest og øst, A2, B2, C2 og på dental 
verksted i perioden 12.januar til 22 februar 2018.05.02. 
 

Man finner at den relative luftfuktigheten i bygget er generelt lav med lite variasjon over tid. Samtidig er 
gjennomsnittstemperaturen i de målte lokalisasjonene innenfor normalverdier på 21.9 og 23.4 grader. 
Arbeidstilsynet anbefaler relativ luftfuktighet på mellom 20% og 60% - Folkehelseinstituttet beskriver i sin 
rapport «Anbefalte faglige normer for inneklima» hvordan lav luftfuktighet kan påvirke helsetilstanden hos 
ansatte.  Målingene i Årstadveien 19 viser at luftfuktigheten ligger under de verdier som anbefales og på 
enkelte dager er den relative luftfuktigheten nede på 7-8%. Samtidig rapporterer ansatte helseproblemer 
med symptomer som tørr hud, hodepine irritasjon i svelg, hals og nese og forverring av hudsykdommer. 
Det rapporteres også om sprekker i utsyr til tannlegestoler og problemer med IT utstyret. 
 
Den relative luftfuktigheten i bygget må økes. I denne prosessen har det vært en tett og god dialog 
mellom IKO, Eiendomsavdelingen, seksjon for HMS, beredskap og BHT og eksternt firma. Ulike tiltak er 
foreslått.  
 
Da luftmengden på klinikken har vist seg å være høy kan dette være med på å redusere den relative 
luftfuktigheten.  Eiendomsavdelingen har kjøpt inn følere for CO2 og relativ luftfuktighet og disse ble 
montert i uke 16.  Resultatet er at luftmengden på klinikken er redusert. Bedriftshelsetjenesten kommer til 
å følge saken tett fremover og vil holde kontakten med Eiendomsavdelingen og Driftsområde 4 for å følge 
med på de initierte tiltakene. Det anbefales at logging av temperatur og relativ luftfuktighet fortsetter for å 
følge med på inneklimaet i bygget. Dersom disse tiltak ikke har effekt må man iverksette nye. Prosessen 
fortsetter til vi kan måle et tilfredsstillende inneklima. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder  
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.08 – 11. mai 2018 

 

 
 

 
 

IKO-dagene vår 2018: 
 

IKO-dagene blir19.-21. juni 
 

Sett av dagene. 
 

Program kommer senere. 
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Verdens håndhygienedag 5. mai 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5. mai som Verdens håndhygienedag. Denne dagen oppfordres 
alle helsearbeidere til å markere at håndhygiene er vårt enkleste og viktigste smitteforebyggende tiltak.  
 
Folkehelseinstituttet, landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra 
kommunehelsetjenesten inviterte også i år til markering av dagen og en felles nasjonal dugnad for bedre 
håndhygiene.  
 
Antibiotikaresistens er årets tema: 
Antibiotikaresistens regnes som en av de mest alvorlige truslene mot den globale folkehelsen. Godt smittevern er, 
sammen med restriktiv og korrekt bruk av antibiotika, våre viktigste tiltak mot resistensutvikling. Håndhygiene, 
utført på rett måte og til rett tid, er ett av våre aller viktigste smitteverntiltak. Systematisk og kontinuerlig arbeid for 
bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger gir redusert resistensutvikling og økt pasientsikkerhet. 
 
På IKO ble dagen markert 4.mai med flotte plakater, og utdeling av handlenett i tøy og kulepenner med påtrykt 
informasjon fra Folkehelseinstituttet til ansatte, studenter og pasienter når de kom på jobb om morgenen. Det ble 
også sendt ut informasjon om dagen på e-post til ansatte og på Mitt Uib til studenter med lenker til filmer og quiz 
utarbeidet av Folkehelseinstituttet i anledning dagen. I tillegg har Folkehelseinstituttet en egen temaside om 
håndhygiene som det kan være verdt å ta en titt på. 
 

 Velkommen              Håndhygienedag 
 

 Full fart        
 
Takk til Jørgen Barth for hjelp med plakater og fotografering. Takk til seksjonstannhelsesekretærer som stilte opp 
og var med på utdeling. 
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NYTT FRA ALREK HELSEKLYNGE 
 
Nytt navn: Alrek helseklynge / Alrek Health Cluster 
Helsecampus Årstadvollen skifter navn til Alrek helseklynge. Det nye navnet på klyngesatsingen ble vedtatt på 
universitetsstyremøte 12. april 2018. 
Les mer om bakgrunnen for navnevalget 
I den kommende tiden skal det nå jobbes med utvikling av grafisk profil og logo med utgangspunkt i det nye 
navnet. 
 
Deler ut 400 000 til samarbeidsprosjekter 
I alt sju prosjekter, derav tre studentprosjekter ble tildelt midler til samarbeidsprosjekter i helseklyngen. Les mer 
om hvilke sju prosjekter som får støtte. 
 
Presentasjon av brukerkoordinator Gunhild Sundal 
Gunhild tok over etter Bjarte Horn som brukerkoordinator i januar 2018. Hun skal være bindeleddet mellom 
brukerne og byggeprosjektet i Alrek helseklynge. 
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Helseklyngens prosjektsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: helseklyngenbergen@uib.no  
 

 
 
 

UiBs nye e-læringsportal 
 
Den nye e-læringsportalen gir deg tilgang til en rekke e-læringskurs innen blant annet Skype for Business, 
Microsoft Office produkter og Office 365. 
 
E-læringsportalens gir deg en oversikt over ulike kurs om digitale verktøy. Foreløpig tilbys det en rekke kurs innen 
MS Office produkter og Office 365. Flere kurs vil bli tilgjengelig etterhvert.  
Målgruppen for kursene er alle studenter og ansatte ved Universitetet i Bergen.  
 
Les mer om e-læringsportalen her. 
 

 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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STUDIE 
 
 

Ny spesialist i radiologi 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Ingibjörg Sara Benediktsdóttir så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi 27. april 2018. Spesialist Benediktsdóttir er her flankert av, fra 
venstre: eksaminator, professor Malin V. Jonsson, eksaminator og hovedveileder, professor XieQi Shi, ekstern 
sensor, professor Karin Näsström (Karolinska Institutet) og intern sensor, professor Trond I. Berge.  
 

AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE 
BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE 
INTEGRERT MASTERPROGRAM I ODONTOLOGI 
 
FREDAG 22. JUNI 2018 
 
Fakultetet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannlegestudentene kull 13-18 og tannpleierstudentene 
kull 15-18 i Universitetet i Bergens storstue – Aulaen,  
fredag 22. 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. 
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PERSONAL 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske nytilsatt spesialtannlege Kawa Alzahawi velkommen til instituttet: 
Vi håper du vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

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 
 
Vi minner igjen alle ansatte om å sende søknadsskjema om ferie i HR-portalen (https://uib.bluegarden.net/) 
– se informasjon om registrering her https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ og reglement her 
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69845. Ta kontakt med din leder eller 
personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes, tlf. +47 55 58 65 67, ann.garnes@uib.no ved eventuelle spørsmål 
om ferieavvikling og feriesøknad i HR-Portalen (paga). 
 
 

HMS 
 
 

Det gode arbeidsmiljø 
Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? 
 
Frokostseminar 31. mai  
 
Fleksibel – digital – fremtidsrettet  
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø 
kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring 
og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. 
Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil 
invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er 
alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus. Det første frokostseminaret arrangeres 
torsdag 31. mai kl. 0830-1000 i odontologibygget, Årstadveien 19, 1. og 2. molar.  
 
Dørene åpner kl. 0800 og frokost serveres fra kl. 0815 
Møteledere: June-Vibecke K Indrevik, hovedverneombud ved Det medisinske fakultet, og seniorrådgiver Henrik 
Tøndel, HR-avdelingen 
 
Program 
0830 Velkommen, v/ June-Vibecke K Indrevik og Henrik Tøndel 
0840 Digitalt lederskap, v/ Silvia Seres (opptak fra BOTT-konferansen 2018) 
0900 Noen tanker om medvirkning, v/Else Jerdal, universitetets hovedverneombud 
0910 Endringsledelse, innledning v/Ingve Bergheim, HR-avdelingen 
0935 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar 
Påmelding innen 23. mai her https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5006704  
Velkommen! 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Kartlegging av relativ luftfuktighet, Institutt for klinisk 
odontologi 
 
Den relative luftfuktigheten i Odontologibygget er lav. Dette fører til diverse helseproblem og også problem med 
pakninger og slanger. Eiendomsavdelingen og Driftsområde 4 må undersøke og iverksette tiltak som bedrer på 
forholdene. 
 
Les rapport fra Seksjon for HMS, beredskap og bedriftshelsetjenesten. 
 
 

VELFERD 
 
 

INVITASJON TIL 17. MAI-
FROKOST 
 
Universitetsledelsen inviterer ansatte med familie til 
frokost 17. mai i Christie Café. 
 
Vi byr på fingermat med god drikke både til voksne og 
barn  
(det er en egenandel på kr. 100,- per voksen, kr. 50,- 
per barn). 
 
PROGRAM: 
Kl. 07.20 – Christie-statuen bekranses av en 
representant fra 17. mai-komiteen i morgenprosesjonen 
Kl. 07.45 – Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen 
til frokost i Christie 
Kl. 09.30 – Avslutning og avgang til Koengen for 
oppstilling i hovedprosesjonen 
 
Påmeldingslenke: https://form.app.uib.no/17mai  
 
Hjertelig velkommen! 
S.u. innen 9. mai (Begrenset antall plasser). 
 
 

INVITATION 17 MAY 
BREAKFAST 
 
The University of Bergen hereby invites employees and 
their families for breakfast on Norway’s Constitution Day, 
the 17th of May, at Christie Café, Muséplassen 3.  
Finger food and beverages for both adults and children 
will be served  
(price NOK 100 per adult, NOK 50 per child). 
 
PROGRAM: 
07.20 – Placing of wreaths at the statue of W. F. K. 
Christie by a representative of the 17th of May Committee 
as part of the morning parade 
07.45 – Rector Dag Rune Olsen welcomes you to 
breakfast at Christie Café 
09.30 – End of breakfast and departure for Koengen to 
take position in the main 17th of May parade as 
participants from the university 
 
Registration: https://form.app.uib.no/17mai  
 
Welcome! 
Please respond no later than 9th May. (Seating is limited). 
 

 

 
 

NATTJAZZ 2018 25.mai – 2. juni 
Kampanjetilbud 

 
Frist: Tirsdag 15. mai 

 
Som ansatt på Universitetet i Bergen får du opp til 20% avslag på ordinære DAGSPASS og studentpris på 5-

DAGERS PASS og FESTIVALPASS i kampanjeperioden. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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KJØP KAMPANJEBILLETT HER 
 

NOEN AV ÅRETS ARTISTER 
THUNDERCAT // ZAP MAMA // CORY HENRY & THE FUNK APOSTLES // LA DAME BLANCHE // BO SUNDSTRÖM (Bo Kaspers-sjefen) // 

KHRUANGBIN  
OLA KVERNBERG STEAMDOME // CHARLOTTE DOS SANTOS // NILS ØKLAND BAND // 9 GRADER NORD // MARTHE WANG // SAM 

AMIDON // ARILD ANDERSEN TRIO //  
ROHEY // GARD NILSSEN’S ACOUSTIC UNITY // ESPEN REINERTSEN / MARIAM THE BELIEVER // THE YOUNG MOTHERS 

POESIDIGG PÅ NATTJAZZ: TOMAS ESPEDAL & UUR LANG DROG / MARA LEE / HENNING BERGSVÅG / ERLEND O NØDVEDT 
EN KVELD MED LONDON JAZZFESTIVAL: COURTNEY PINE & OMAR / MOLE / ASHLEY HENRY feat CHERISE / DINOSAUR 

 
SE HELE PROGRAMMET OG LES MER PÅ  

NATTJAZZ.NO 
 

 
 

DER GÅR GRENSEN! 
 
Komedie – Lille Scene  
Ta med deg venner og kollegaer og unn dere en 
humoristisk og opplysende kveld med nabotvister og 
frydefulle forbannelser.  
 
UiB-billetter: torsdag 24.mai, kl 19.00 Lille Scene:  
Billettpris UiB kun kr. 190,- (ord. kr. 300,-) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 11. mai 
 
Skuespiller Ane Skumsvoll er dypt fascinert av 
nabokonflikter – hva vi krangler om, og har kranglet om, 
opp gjennom tidene. I denne forestillingen dykker hun 
ned i grensekonflikter, eiendomsgrenser, personlige 
grenser, grenseoverskridelser og ikke minst, grenseløs 
irritasjon over naboen. Nabokjerringa Skumsvoll lover 
også råd om planting og beskjæring av tujahekk, tips 
for fjerning av uønskede trær og selvsagt oppskrift på 
nabovarsler.  
 
Bestill billetter UiB her:  
Torsdag 24.mai: 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=268&kassie
rer=webuib 
NB! Du kan også bestille billetter på telefon 55 60 70 80 
eller komme innom på teateret og kjøpe billetter i 
billettluken.  
 
Velkommen til et lattervekkende teaterbesøk på DNS.  
Les mer om Der går grensen her 
 
 
 

DER GÅR GRENSEN! 
(THAT’S ENOUGH!)  
 
Comedy – Lille Scene  
Bring your friends and colleagues to the theatre and  
Enjoy a humoristic and enlightening evening with neighbor 
disputes and delightful curses! 
 
UiB-tickets are available for Thursday May 24th, at 19.00 – 
Lille Scene: 
Ticket price UiB only kr. 190,- (Ordinary price kr. 300,-)- 
Tickets can be purchased to this price up to and including 
May 11th.  
 
Actress Ane Skumsvoll is deeply fascinated with neighbor 
disputes – what are we arguing about, and what have we 
been arguing about, through the ages. In this play, she 
looks further into issues such as border disputes, property 
borders, personal borders, transcending borders and of 
course boundless irritation over that damn neighbor. 
Skumsvoll also promises advice on planting and trimming 
thuja hedgerows, tips on how to remove unwanted trees, 
and of course a recipe on how to write a notification to 
your neighbors. Read more about “That’s enough” here  
 
 
Book your UiB tickets here (Thursday May 24th):  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=268&kassierer
=webuib 
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UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer om 
UiBs velferdstilbud. 
 
 
 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 6. juni Onsdag 8. juni 

 
Forskningsutvalget 
Torsdag 7. juni 
 

Programutvalget 
 

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 
 
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 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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http://pahoyden.no/
http://www.uib.no/hms-portalen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
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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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