
 

 

N y h e t s b r e v  

Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  
Po. boks 7800, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 
Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

 

      
 

Kick off 14/9 - 2018 
 
Frå komiteen: 
«Vi minner om årets kick off, påmelding innan 7/9-
2018. Pris kr 350,- kontant til Lillian på Endo (vi tar 
dessverre ikkje Vipps enno).  
 
Det blir stort sett same opplegg som før, altså masse 
gøy saman med gode kollegaer, på tvers av 
seksjonar, fagområder og etasjar.  
 
Hiv dåke med!» 

 
 

 

 
 
 

 
Institutt for klinisk 
odontologi 

Tannløst og 
 

      

 

 

    

 
Fokus på forskning høsten 

2018: 
 

Fredag 7. september 
Genetic Epidemiology of Oral 

Clefts 
Med professor Rolf Terje Lie, IGS 

 
Fredag 26. Oktober og  

Annonseres senere 
 

Fredag 30. November 
Professor Grethe Seppola Tell, 

IGS: «Helsundersøkelsene i 
Hordaland (HUSK) 1992-2020. 

Hva har vi oppnådd og nye plner» 
https://husk.w.uib.no/ 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

Byggearbeid i Årstadveien 17 
 
Alrek er et klyngeprosjekt initiert av UiB med bred forankring i det helsefaglige miljøet i Bergen. Første 
byggetrinn er rivning av det gamle odontologibygget og etablering av et nytt bygg på ca. 12 500 
kvadratmeter. Bygget består av fire fløyer med fire etasjer over gateplan. På vestsiden vil bygget få 
grøntområder i flere nivåer. Sensommeren 2020 står bygget klart for bade undervisning, forskning og 
innovasjon. 
 
Fremdrift 
• Rivning av vinduer og bygget vil pågå i 8-9 uker fremover 
• Spunting, graving og sprengning langs Årstadveien vil begynne tidligst medio oktober i år 
• Det må påregnes noe støy fra rivningen, men innenfor gjeldende   lovkrav 
• Sikkerhet ved inn- og utkjøring vil ha høyt fokus under hele prosjektet. 
• Ved spørsmål sa ta kontakt 
 
Støy 
Det kan bli noe støy og anleggstrafikk gjennom hele byggeperioden. Støyen vil hovedsakelig komme fra 
anleggsmaskiner, og da særlig forbundet med rivning og grunnarbeider. 
Lys 
Byggeplassen vil i stor grad være opplyst også på kveldstid. 
Arbeidstid 
Arbeidene vil i hovedsak utføres hverdager fra klokken 07:00 - 19:00. I perioder kan det forekomme arbeider 
på ettermiddag og kveld, samt på lørdager. 
Sikkerhet 
Byggeplassen vii være inngjerdet og uvedkommende har ikke adgang til omradet. Vi ber om at alle i nærmiljøet 
passer på at ikke barn beveger seg inn på byggeplassen. 
Har du noen spørsmål? 
Vi ønsker et godt samarbeid med alle som blir berørt av byggingen. Har du spørsmål eller ønsker informasjon om 
prosjektet, ta kontakt med prosjektledelsen. 
 
Byggherre: Universitetet i Bergen 
Prosjektleder: 
Magnar Rusten tlf.: 90 57 62 10 
Ronny Abrahamsen tlf: 47 46 86 00 
 
Entreprenør: Skanska Norge 
Anleggsleder: 
Jann Even Longva tlf: 46 62 04 48 
Atle Skoge tlf.: 98 21 01 32 
 

  

Byggearbeid og parkering 
 
Det pågår som kjent byggearbeider på taket, jf. informasjon i siste nummer av Tannløst og Fast: - i tillegg til at 
Årstadveien 17 vil være definert som byggeplass i lengre tid framover.  
Disse prosjektene medfører at de reserverte parkeringsplassene ved inngang nord ikke lenger eksisterer, med 
unntak av én handikapp-plass. Drift/service gir nå fra seg to plasser ved vareleveringen på byggets bakside, slik at 
vi nå har to plasser reservert handikapp-parkering bak huset (via innkjørsel sør). I tillegg merkes nå én handikapp-
plass i U1, og denne er i utgangspunktet reservert for ansatte med handikapp-oblat. Totalt har vi dermed 4 
merkede handikapp-plasser, én av disse innendørs. Bivirkningsgruppen har også mistet sine P-plasser utendørs 
ved inngang nord, og henvises nå til U2. Bivirkningsgruppen leier lokaler av UiB i Årstadveien 19, og det er 
Eiendomsavdelingen som forvalter UiBs eiendomsressurser, også parkeringsplassene. 
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FRA NYHETSBREV FRA ALREK HELSEKLYNGE 
 
Studentengasjement for helseklyngen  
Ved årets studiestart er det ekstra blest om helseklyngen, med egen stand for nye studenter både ved Høgskulen 
på Vestlandet og på UiB. Engasjerte studentmedarbeidere setter Alrek på kartet, og prøver å rekruttere nye 
studenter til blant annet tverrfaglig studentkveld som arrangeres tirsdag 28. august.  
Her vil det presenteres eksempler på tverrfaglige studentprosjekt, blant annet prosjektene som i 2018 fikk 
samarbeidsmidler av helseklyngen.   
 
Frokostmøter høsten 2018 
Faglig forum inviterer også denne høsten til frokostmøter om aktuelle tema: 
Mandag 24. september – Hva skal til for å skape et fremragende læringsmiljø i Alrek helseklynge?   
Tirsdag 23. oktober - Innovasjon og e-helse i Alrek helseklynge – hva vil det innebære?  
Mandag 5. november - Hvordan vurdere klinisk kompetanse/ferdigheter hos studentene?   
Møtene holdes på Christie Café (under Universitetsaulaen) mellom kl. 8.00 – 9.30. 
 
Samarbeidsmidler for 2019 
Det er nå åpnet for søknader om samarbeidsmidler for 2019 (lenke til utlysning kommer!), og denne gang er alle 
partnere i klyngesamarbeidet velkommen til å søke. Rammen for midlene er utvidet til kr. 600 000, og av disse vil 
inntil kr. 200 000 gå til tverrfaglige studenttiltak. For 2019 vil det være søknader som har fokus på prosjekter 
relatert til de tematiske faggruppene (lærings- og mestringsaktivitet, innovasjon og e-helse, registre) bli prioritert.  
Søknadsfrist er 12. november. Mer informasjon på Alrek sine nettsider. 
 
Status fra byggeprosjektet 
Utvendig riving av det gamle odontologibygget har startet. Det første som rives er fasaden. Den tyngre rivingen av 
konstruksjonen starter i uke 35. Parallelt med dette gjennomføres det en detaljeringsprosess i samarbeid mellom 
totalentreprenøren Skanska og UiB. Prosjektets interiørarkitekter (Link arkitektur) har startet arbeidet med 
møbleringsplaner. Dette arbeidet vil pågå utover høsten og brukergruppene vil bli involvert i prosessen.  
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no  
 
 

BTO lyser ut Idékonkurransen og StudentIdé 
 
Idékonkurransen 2018 
Bergen Teknologioverføring (BTO) inviterer i samarbeid med Sparebanken Vest forskningsinstitusjonene i 
Bergensregionen til å delta i Idékonkurransen 2018.  
Premiesummen er også i år på hele 500 000 kroner. 
Idekonkurransens formål er å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, synliggjøre miljøet omkring 
forskning og kommersialisering, og skape oppmerksomhet rundt behovet for forskning og innovasjon. 
Forskere og ansatte, inkludert Ph.d. og Postdoktorer, fra alle BTOs eier- og partnerinstitusjoner kan delta. 
Søknadsfrist er 18. oktober. 
Les mer her: https://bergento.no/2018/08/win-500-000-to-the-development-of-an-innovative-idea/  
 
StudentIdé 
Første runde med innovasjonskonkurransen StudentIdé ble en stor suksess. Bergen Teknologioverføring og 
Sparebanken Vest viderefører derfor initiativet og gir på ny studenter i Bergen muligheten til å vinne 50 000 kroner 
til å videreutvikle deres innovative ide!   
Vinneren stikker av med hele 50 000 kroner. 
Konkurransens formål er å stimulere til at flere studenter får sine innovative ideer vurdert av oss, at flere forsøker 
å starte sin egen bedrift og at flere søker om finansiering fra Norges Forskningsråds STUD-ENT-ordning. 
Det er studenter fra Universitetet i Bergen, , Høgskolen på Vestlandet og NHH Norges Handelshøyskole som kan 
delta 
 
Søknadsfrist er 27. september. 
Les mer her: https://bergento.no/2018/08/students-do-as-michelle-and-win-50-000/  
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Filosofisk Poliklinikk er 20 år 
 
Invitasjon til JUBILEUMSSYMPOSIUM 15. September 2018 i universitetsaulaen:  
 

 
 
I den nye aulaen, en av byens vakreste storstuer, byr vi opp til tenkning om medisinens kunnskaps- og 
menneskesyn: Hvor henter medisinen sin selvforståelse, hvordan preger den samtiden, hva gjør den med 
helsen, og hvordan kan universitetene lage best mulige utdanninger av helsearbeidere? Til dette 
festsymposiet inviterer vi byens befolkning, slik vi alltid har gjort, sammen med representanter for 
kommuner, helseforetak, universitet og høyskoler, og, viktigst av alle: studentene på medisin og 
helsefag. 
 
For program og påmelding se her. 
 

STUDIE 
 
 

Nye spesialister i oral protetikk 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kjersti Sylvester-Jensen og Ida Marie Dahle så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i oral protetikk 27. august 2018. Spesialistene Sylvester-Jensen og Dahle er her flankert av, 
fra venstre: ekstern sensor, professor Per Vult von Steyern, Universitetet i Malmö, intern sensor (for Sylvester-
Jensen), professor Keijo A. Luukko, UiB, intern sensor (for Dahle), førsteamanuensis Marit Øilo, UiB, eksaminator, 
veileder og fagansvarlig for spesialistutdanning i oral protetikk, professor Anders A. Johansson, UiB og 
eksaminator og veileder, førsteamanuensis Harald Gjengedal, UiB. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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FORSKNING 
 

Velkommen til veilederlunsj for de som veileder PhD-
kandidater den 29. august kl. 11.30-13.00 
 
Det blir to spennende tema også denne gang: 
• Om veiledning når artiklene er publisert og kandidaten skal skrive selve avhandlingen 
• GDPR – Hvordan påvirker de nye personvernreglene forskningen? 
Mer om seminaret her: https://www.uib.no/med/118945/veilederlunsj-phd-veiledere 
Direktelink til påmelding (ligger også på nettsiden):  https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5247393 
• Alle veiledere må gjennomføre det nettbaserte obligatoriske kurset PhD Supervision Course 

(MEDPHDSUPER). 
Her er lenke til kurset: https://mitt.uib.no/courses/1061 

 
 
 

PERSONAL 
 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte til instituttet: 
 
Anneli Skjold Stipendiat 
David Vatne Instruktørtannlege 
Margrete Smeby-Lerstad Instruktørtannlege 
Eirik Torjuul Halvorsen Spesialtannlege 
Maren Lind Instruktørtannlege 
Anja Nilsen Nyland Spesialistkandidat 
Farida Hossain Tannhelsesekretær 
Malene Øen Instruktørtannlege 
Kristian Lind Instruktørtannlege 
May Britt Midttveit Tannhelsesekretær 
Zhe Xing Instruktørtannlege 
Jorma Virtanen Professor 
Bodil Martinussen Tannhelsesekretær 

 
Vi håper dere 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. 
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KLINIKKNYTT 
 

E-post til husøkonom 
 
Alle e-poster til husøkonomkontoret skal skje på husokonom@odont.uib.no 
Da blir de lest uansett hvem som er på jobb på husøkonomkontoret. 
 
 

KURS 
 

Biblioteket tilbyr kurs i EndNote og PubMed våren 2018: 
 

EndNote: I kursene gjennomgås hvordan en bygger opp en egen EndNotedatabase med alle referanser 
man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan man enkelt bruker EndNote i skriveprosessen i Word 
slik at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten flere 
funksjonaliteter , f.eks. å gruppere referansene i EndNote og å laste inn fulltekst til artiklene slik at man 
kan lage sitt eget elektroniske bibliotek.  
PubMed/Embase: Alle kan bruke PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive søk, I 
kurset viser vi hvordan du kan bruke emneordene MeSH eller utnytte filtre i Clinical queries. 
Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin 
studieplan. Dersom ikke det er tilfelle, kan de melde seg på disse kursene. 
 
Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på  
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi#-pne-kurs-ved-bibliotek-for-medisin 

 
 

3 kurs for de som har ansvaret for rapportering og drift av 
EU-prosjekter. 
 
Tema som vil bli omhandlet er: 

• Internrevidering av EU-prosjekter 
• Rapportering av EU-prosjekter 
• Hva er viktig at dere som ledere følger opp 

 
Alle tre kursene holdes, som tidligere annonsert, allerede onsdag 22. august.  
 
Vi oppfordrer alle prosjektøkonomer og administrasjons- og økonomiledere ved Universitetet i Bergen om 
å melde seg på disse kursene: 
Del 1 Prosjektadministrasjon BOA – Internrevidering – oppfølging 
Del 2: Prosjektadministrasjon BOA – Rapportering i H2020 
Del 3: Prosjektadministrasjon BOA – Oppfølging av EU-prosjekter for administrative ledere 
 
 

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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https://www.uib.no/foransatte/117559/prosjektadministrasjon-boa-%E2%80%93-eu-oppf%C3%B8lging
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Putti Plutti Pott  
 
Fredag 30. november kl. 1900 100 stk 
Lørdag 1. desember kl. 1800 100 stk 
Søndag 2. desember kl. 1800 100 stk 
Sted: Grieghallen 
Pris per billett: 285,- (ord.kr. 365,-) 
For mer info: 
http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/putti-
plutti-pott.aspx  
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved 
Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50 
 
 

 

 
 

Festforestilling for ansatte ved UiB 
 
Rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm inviterer til 
festforestillingen «Hotel Norge» Aav Yngve Sundvorpå Den National Scene, torsdag 20. september 
kl. 19.30. 
Fra kl. 19.30 - 20.00 vil det bli ønsket velkommen av teatersjefen og rektor. 
Dramaturgen forteller litt om kveldens forestilling. 
Enkel servering i pausen. 
 
2 billetter til hver. 
Trekning av billetter vil skje etter påmeldingsfristen 10. september. Like etter at trekningen er foretatt vil du få en e-
post som fortelle om du har fått tildelt billetter eller ikke.  
For påmelding:  https://reg.app.uib.no/teater 
 
 
 

 
GRATIS KONSERT I 
UNIVERSITETSAULAEN 
 
Velkommen til "drop-in konsert" i Bergens vakre 
Universitetsaula. Velkommen til gratis pianokonsert 
med 6 fremragende unge pianister fra hele verden, som 
alle er i Bergen for å delta i Edvard Grieg Internasjonale 
Pianokonkurranse. Konserten finner sted i 
Universitetsaulaen onsdag 5. september. Pianistene er 
blant de 12 som er kommet gjennom juryens nåløye til 
2. runde.  
Konserten er et "drop in"-arrangement med innslipp 
hvert 15. minutt i tiden 11.30 - 13.00, og der er gratis 
adgang. Hvem som spiller, og hva som spilles, vil tiden 

FREE CONCERT IN THE 
UNIVERSITY AULA 
 
A "drop-in concert" in the beautiful University Aula in 
Bergen. Welcome to a piano recital with six outstanding 
young pianists from all over the world, in Bergen to 
participate in The Edvard Grieg International Piano 
Competition 2018. The concert takes place in the 
University Aula on Wednesday 5 September. The pianists 
are among the 12 participants who have been selected by 
the jury to enter the second round of the competition.  
The concert is a "drop in"-arrangement where the 
audience can enter every 15 minutes between 11.30 and 
13.00, with free admittance. Time will show who is playing 

mailto:POST@UIB.NO
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vise!  
 
Universitetsaulaen UIB, Muséplassen 3 (inngang ved 
Christie Café):  
Onsdag 5. september, "Drop-in" hvert 15. minutt i tiden 
11.30-13.00. 
 
 

and what they will play! 
 
Place: The University Aula, Muséplassen 3 (entrance 
Christie Café):  
Wednesday 5 September, "Drop-in" every 15 minutes 
between 11.30 and 13.00. 
 
 

 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2018 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 19. september 
Onsdag 12. desember 

Onsdag 5. september 
Mandag 22. oktober 
Mandag 12. november 
Onsdag 5. desember 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 27. september 
Torsdag 29. november 
 

Programutvalget 
Fredag 26. oktober 
Fredag 7. desember 

Klinikkutvalget 
Onsdag  
 
 

 

 

 
 

 

 

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 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
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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
http://pahoyden.no/
http://www.uib.no/hms-portalen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
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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
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