
 

 

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 

 

      
 
 

 
Kjære kollega 
 
 
Et travelt høstsemester er i gang. Instituttet har flere saker 
som skal behandles i instituttrådet dette semesteret. RAS 
rapporten ble overlevert instituttledelsen i juni og har nå vært 
på høringsrunde i seksjonene. Rapporten og alle innspill er 
diskutert i møte med seksjonslederne og er nå behandlet i 
instituttrådet 19 september. Jeg benytter også denne 
anledningen til å rette en stor takk til arbeidsgruppen som har 
arbeidet med rapporten under kyndig ledelse av Professor 
Bodil Lund. Tusen takk også til seksjonene for engasjement i 
saken og for gode innspill til rapporten. Jeg vil også nevne 
arbeidet med ny studieplan for integrert master i odontologi 
som går inn i siste fase dette høstsemesteret. 
 

Vi hadde et vellykket frokostseminar 14 september med Cristof Vlaeminck og 
forskningskoordinatorer på Fakultetet. Det ble informerte om EU ekspertbase og ny 
søknadsrunde til NFR med frist 10 oktober. Utover i høstsemesteret er det planlagt flere 
spennende sammenkomster med tema på forskning og forskerutdanning. Så følg med!. Jeg vil 
minne om det ansvar som påligger alle vitenskapelig ansatte å følge opp fakultetets 
forskningsstrategi i arbeidet med å øke porteføljen av ekstern finansierte prosjekter frem mot 
2023. Alle søknader om ekstern prosjektfinansiering skal nå registreres i et kartotek som kalles 
Pre Award. Dette betyr at søkere skal være ute i god tid med informasjon til vår 
økonomikonsulent angående 1) hvem som skal søke og hva søknaden går ut på, 2) 
ferdigstillelse av budsjett, 3) godkjenning hos instituttleder og 4) hvem som faktisk sender inn sin 
søknad innen fristen. Et slikt system vil gjøre det lettere for instituttet å til enhver tid ha oversikt 
over planlagte og innsendte prosjekter som det søkes ekstern finansiering for. 
 
Helt til slutt - velkommen til professor Jorma Virtanen som er ansatt i 100% stilling på Seksjon for 
pedodonti fra og med august 2018.  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 13 – 21. september 2018 

 

 
    

 
Fokus på forskning høsten 

2018: 
 
 

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 

 

Hvordan lykkes med teamarbeid? 
 

 
Foto: Neshe Lie 

 
Vellykket samling med Tone Bergan, Seniorrådgiver ved HR-avdelingen, UiB, med tema "Hvordan lykkes med 
teamarbeid?" Møtet hadde mange deltakere og var et initiativ fra Overtannlege Forum 
 
 

Frokostmøter høsten 2018 –  
Alrek helseklynge 
 
Mandag 24. september kl. 08.00-09.30 
 
• Tema: Hva skal til for å skape et fremragende læringsmiljø i Alrek 

helseklynge? 
Innledninger ved Åsa Hammar – Institutt for Biologisk og Medisinsk 
psykologi/ Den sentrale brukergruppen, Ivar Nordmo - Institutt for 
pedagogikk og representant fra bioCEED, Centre of Excellence in Biology 
Education, UiB 
Se nærmere om arrangementet og påmelding på 
www.uib.no/alrekhelseklynge 
 
Tirsdag 23. oktober kl. 08.00 – 09.30 
Innovasjon og e-helse i Alrek helseklynge – hva vil det innebære? 
Fasilitert av faggruppen for Innovasjon og e-helse, ledet av Jens Kristian 
Fosse 
 
Mandag 5. november kl. 08.00 – 09.30 
Hvordan vurdere klinisk  
kompetanse/ferdigheter hos studentene?   
Ressurser: Elisabeth Schanche, Institutt for klinisk psykologi og Ingrid 
Miljeteig, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
 

 
 
 

  
Åse Hammar Ivar Nordmo 
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Invitasjon til temadag for klima og energiomstilling  
5. november 2018 
 
Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag 5. november 2018 på Realfagbygget, 
UiB. Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi fagmiljøene mulighet til å 
være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye fagmiljøer slik at bredden av 
fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til klima og energiomstilling. 
 
Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.  
 
Her er link til påmeldingsskjema og påmeldingsfrist er 22. oktober. 
 
Program for temadagen 
• Status for satsingsområdet KE 
• Gruppearbeid om de fire tematiske satsingene havvind, bærekraftig areal- og ressursbruk, nullutslippstranspor 

og vannets kretsløp 
• Gruppearbeid om nye, potensielle tematiske satsinger innen KE 
• Oppsummering og planer for vegen videre for KE 
 
 

Migrasjonskonferanse: 
Helse i alt vi gjør 
 
15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen 
Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! 
Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i 
samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for 
migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i 
Oslo og Helsedirektoratet. 
Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018 
Konferansen blir en møteplass hvor forskere, 
representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og 
brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres 
budskap og erfaringer. Store gap mellom 
forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan 
medføre mangel på likeverdige helsetjenester og 
dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.  
Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de 
senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid 
mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom 
helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi 
politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og 
oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre 
helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.  
Se program: 
https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/115516/migra
sjonskonferanse-helse-i-alt-vi-gj%C3%B8r 
 
 

Migration Conference: Health 
in All We Do 
 
15-16 November 2018, Bergen University Aula  
Welcome to the UiB conference on migration health! The 
conference is organized by the University of Bergen in 
collaboration with Norwegian Centre for Migration and 
Minority Health (NAKMI), the University of Oslo and the 
Norwegian Directorate of Health. 
Registration deadline: 15 October, 2018 
The conference will be a meeting place where 
researchers, representatives from health services, 
volunteer actors and users enter into dialogue and actively 
listen to each other's messages and experiences. Large 
gaps between research results, practice and patient 
needs can lead to unequal health care and poor health 
outcomes for some immigrant groups. 
Research on "migration and health" has increased in 
scope in recent years, but there is little collaboration 
between academic disciplines, but also between health 
institutions nationally. Our vision is to provide politicians 
and the society with relevant, useful and up-to-date 
information that can help improve health care for all, 
including immigrants. 
Programme: 
https://www.uib.no/samfunnsutfordringer/115516/migrasjo
nskonferanse-helse-i-alt-vi-gj%C3%B8r 
 
 

Tre spennende innovasjonsarrangementer i september 
 
I september arrangeres Innovasjonsuken OPP i Bergen, i tillegg til Oslo Innovation Week og Cutting Edge Festival 
i Oslo.  
Mer informasjon får du her: https://www.uib.no/med/120158/tre-spennende-innovasjonsarrangementer-i-
september 
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Handlingsplaner for formidling, forskerutdanning, 
forskning, innovasjon og utdanning ved Det medisinske 
fakultet for perioden 2018 - 2022. 
 
Det medisinske fakultet (MED) har utarbeidet nye handlingsplaner innen forskning, forskerutdanning, 
innovasjon, utdanning og formidling.  
Handlingsplanene danner en overordnet rettesnor for fakultetets prioriteringer og satsinger frem til 2022 
Planene finner dere på: Handlingsplaner og årsmeldinger Det medisinske fakultet  
 
 

Invitasjon 
 

Offisiel åpning av nye Lønningen lystgård, Universitetets nyte storstue I Botanisk hage på Milde 
 

Avinor og Universitetet i Bergen har gleden av å invitere til nøkkelseremoni med offisiell overlevering av nye 
Lønningen lystgård i Botanisk hage på Milde med orientering om den nye visjonen for hagen. 

 
 

 

PROGRAM 
 

Taler 
Kunstneriske innslag 

Enkel servering 
Omvisning i Lønningen lystgård 

Aktiviteter for barn og voksne i Botanisk hage 
 

Arrangementet er åpent for alle Hjertelig velkommen! 
 

 
 

FORSKNING 
 

Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-
Akademi 
 
Siden 1992 har Det Norske Videskaps-Akademi huset mer enn 1000 fremragende forskere fra hele verden. 
Senter for grunnforskning, på engelsk Centre for Advanced Study (CAS), er et frittstående forskningssenter som 
hvert år tar imot tre internasjonale og tverrfaglige forskningsgrupper. Målet er å styrke og internasjonalisere 
uavhengig grunnforskning. Hvert år kan fast ansatte forskere ved senterets samarbeidspartnere søke om å danne 
en internasjonal og tverrfaglig forskningsgruppe for ett års opphold ved CAS. Forskningsaktivitetene ved senteret 
er organisert med en gruppe innen hvert av følgende tre fagområder: 

• Humaniora/teologi 
• Samfunnsvitenskap/jus 
• Naturvitenskap/medisin/matematikk 

Gruppene har en kjerne bestående av seks til åtte forskere som er ved senteret mer eller mindre hele 
forskningsåret. I tillegg kan gruppene ha flere forskere på kortere opphold. Normalt vil til sammen 40-45 forskere 
fra 10 -15 forskjellige nasjoner forske ved CAS i løpet av et år. Søkerne går gjennom en omfattende 
søknadsprosess. I første runde velger styret ved Senter for grunnforskning hvilke prosjekter som går videre til 
andre runde. Etter en internasjonal fagfellevurdering blir til slutt tre prosjekter valgt to år i forveien av oppholdet. 
Frist for å søke for 2021/2022 er i midten av januar 2019. 
Les mer på denne nettsiden: https://cas.oslo.no/  

mailto:POST@UIB.NO
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Foto: Annika Rosén 
 
Fra IKO deltok Annika Rosén, Trond Inge Berge, Kordian Staniszewski, Johannes Fischer. De presenterte 4 
postere sin forskningsgruppe. 
 

  
Forskerlinjestudent Kordian Staniszewski hadde egen poster PhD-kandidat Johannes M. Fischer med sin 

poster 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med på bilde er, foruten Trond Inge Berge og 
Johannes M. Fischer, Borrik Schjödt fra 
Smerteklinikken, HUS og Ragna Iden. Bildet er 
tatt på Massachusetts General Hospital der 
Trond, Annika og Borrik foreleste for deres 
samarbeidspartners på Department of Oral 
and Maxillofacial Surgery. De presenterte vår 
Nasjonale behandlingstjeneste for uavklarte 
smerter i ansikt og kjeve. 
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Forsker grand prix 2018 
 
 
Dette er en formidlingskonkurranse der ti forskere får fire 
minutter hver til å engasjere publikum og dommere. 
I den innledende runden vil forskerne presentere sin 
forskning på fire minutter, men kun tre går videre til 
finalerunden. De får fire nye minutter til å fenge både 
publikum og dommerne. 
Forskerne har brukt lang tid på å forberede seg, men hvem 
går til topps når det virkelig gjelder? De to beste forskerne 
går videre til den nasjonale finalen i Tromsø 30. september. 
 
Årets arrangement er på Høgskulen på Vestlandet, 
Mimes brønn, Inndalsveien 28, Bergen 
 
I år har UiB har 5 deltagere. Av disse kommer 3 fra 
Medisinsk fakultet. Og av disse er det en fra IKO: 
Nemlig Siri Flagestad Kvalheim. Hun skal presentere 
sin forskning på munnstell hos alvorlig syke og døende 
pasienter. Målet er å finne ut om pasienter på sykehus 
og sykehjem får godt nok munnstell og om det finnes 
fuktighetsgivende midler for munnstell som fungerer. 
 
Les mer: 
Forsker Grand Prix UiB 
Forsker Grand prix 2018, arrangementet 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Siri Flagestad Kvalheim 

Foto: Jørgen Barth 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://fs.uhad.no/RDWeb/Pages/nb-NO/default.aspx/prod
https://www.hvl.no/kalender/forsker-grand-prix-2018/


Side 7 av 12 
 

 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 

PERSONAL 
 
 

Ferieinformasjon 
 
Sommerferien er for de fleste av oss nå over, og det er 
på tide å begynne å planlegge uttak av restferie for 
2018.  
 
Frist for å registrere restferie i HR-portalen 
(https://uib.bluegarden.net) er 01.10.2018.  
 
Vi minner om at avvikling av ferie er en rett og en plikt, 
og at det er viktig at alle ansatte kommer i null i sitt 
ferieregnskap i god tid før årsslutt. Søknad om eventuell 
overføring av restferie må også sendes innen 
01.10.2018. 
 
Ferieavvikling skal avtales med nærmeste leder før det 
registreres/søkes om i HR-Portalen, og dette må 
skrives i kommentarfeltet i ferieskjemaet.  
Utfyllende informasjon kan en finne her: 
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/ 
 
Har du spørsmål, kontakt personalkonsulent: Ann 
Lisbeth Garnes, tlf. +47 55 58 65 67, 
ann.garnes@uib.no. 
 
 

Holidays information 
 
Summer holidays are over for most of us, and it’s time to 
plan for any leftover holidays for 2018. 
 
Deadline for registration of leftover holidays in the HR 
Portal (https://uib.bluegarden.net) is 01.10.2018.  
 
We remind that use of allocated holidays is a right and a 
duty, and that it is important that all employees have 
cleared their holiday balance before the end of the year. 
Application for transfer of holidays should also be sent no 
later than 01.10.2018.  
 
Your leader must approve your holiday requests before 
you register or applies for transfer for holidays in the HR-
Portal. It is important that you make a note of this in the 
comment-field in the holiday-form. 
You will find more information at: 
http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/  
 
If you have any questions, please contact HR Consultant: 
Ann Lisbeth Garnes, tel. +47 55 58 65 67, 
ann.garnes@uib.no   
 
 

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. 
 
 

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. 
 
 

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://uib.bluegarden.net/
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
mailto:ann.garnes@uib.no
https://uib.bluegarden.net/
http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/
mailto:ann.garnes@uib.no
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/
mailto:husokonom@odont.uib.no
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd


Side 8 av 12 
 

 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 

 
 

Rabaterte BIFF-billetter 
 
Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 26. september til 4. oktober.  
Ansatte får rabatterte billetter til kr. 65 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er i regi 
av Velferdsutvalget, og billettsalget har startet.   
Les mer om programmet her: www.biff.no 
Bergen International Film Festival (BIFF): Discounted Tickets 
  
Bergen International Film Festival will take place from September 26th to October 4th. 
  
Employees at UiB can buy discounted tickets for all regular festival screenings. The ticket price for UiB staff is 65 
NOK and tickets and are on sale now. Please remember to bring your staff ID 
  
Read more about the program here: http://www.biff.no/english/?language=english 
 
 

Konsert med Real Ones 3. 
november på USF Verftet 
  
UiB-ansatte får tilbud om rabatterte billetter til Real 
Ones’ konsert i Røkeriet på USF Verftet lørdag 3. 
november kl. 20.00. 
  
I over to tiår har Real Ones imponert som et fantastisk 
liveband og som et av Norges mest originale band. I 
1994 holdt folkrock-bandet sin første konsert i 
hjembyen Bergen. Fireogtyve år, 11 album, 4 EP’er, 2 
Spellemannpriser, 975 konserter i 15 land på 3 
kontinenter senere, er de fem barndomsvennene klare 
med nytt album og nye konserter. Første stopp: USF 
Verftet 3. november! 
 
Billetter til UiB-ansatte kan kjøpes via denne linken: 
https://www.ticketmaster.no/event/real-ones-
billetter/578709 
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1980 Aker Brygge  
- eller kunsten å selje si eiga mor  
1980 Aker Brygge» har nyleg gått for fulle hus i Oslo 
og Stavanger. Heile fire terningkast med fem og ein 
seksar har det blitt på familien Kiellands 80-talls 
drama. Stavanger Aftenblad skriv blant anna følgande 
etter sesongpremieren på Rogaland Teater i august:  
 
Bli med STATSTEATRET til 80-talet og til songen om 
den frie marknaden. Til tida der lønnsemd, emisjon, 
korrupsjon, innsidehandel og «milking the cow» blei 
ein del av vokabularet. Tiåret då off-white blei en farge, 
og vi alle blei Poco Loco.  
Aker Brygge – der draumar blir til, og boblane brest.  
 
Vi møter brørne Wilhelm og William, og følgjer deira 
eventyrlege ferd gjennom børs, bank og 
boligspekulasjon. Ikkje minst skal vi følgje brørne si 
kulinariske reise frå fiskepinnar hos mor, til møte med 
kinesisk, indisk, vietnamesisk og japansk kokkekunst i 
80-talets Oslo. Velkommen til Statsteatrets 8. kapittel 
av Noregshistoria!  
 
Av: Yngve Sundvor og Statsteatret. Regissør: Yngve 
Sundvor Med: Per Kjerstad, Kim Sørensen, Cato 
Skimten Storengen, Gard Bjørnstjerne Eidsvold  
 
Billettpris kr. 250 (ord.pris kr. 350). Billettar kan du 
bestille her:  
Laurdag 20. oktober, Hordaland Teater i Logen: 
https://hordalandteater.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webgru
pe&event=90   
Torsdag 25. oktober, Hordaland Teater i Logen: 
https://hordalandteater.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webgru
pe&event=92  
 
 

 
 
«1980 Aker Brygge» has been played with great success 
in Oslo and Stavanger. We now invite you to experience 
the esteemed theatre-company Statsteatret at Hordaland 
Teater, Logen.  
The company’s project on Norwegian history has now 
reached the 1980’s; a decade where dreams are made 
and bubbles burst. This is the story of how the trading 
market and commercial interests boosted expressions like 
“corruption”,“inside trading” and “ milking the cow” in 
Norwegian language.  
We meet two brothers trying to make a fortune in a new 
time of possibility. Their journey from mums homecooking 
to exotic restaurants and luxurious apartments at Aker 
Brygge inhabits both heartbreaks and great comic relief.  
Welcome to Statsteatrets «Norwegian history, chapter 8»!  
By: Yngve Sundvor in cooperation with Statsteatret.  
With: Per Kjerstad, Kim Sørensen, Cato Skimten 
Storengen and Gard Bjørnstjerne Eidsvold 
 

TEATER HØSTEN 2018 
 
Her er oversikt med alle velferdstilbudene for UiB denne 
høsten. Billettene er populære og det er begrenset antall, 
så vær rask med å bestille. 
Først ut denne høsten er Hotel Norge:   
 

 
 
Innenfor dørene på Hotel Norge utspiller det seg en 

THEATER AUTUMS 2018 
 
Here are an overview and brief presentation of UiB’s 
welfare offers this fall. Tickets are popular and limited in 
number, so you should book your tickets quickly!  
First out is the crime-comedy Hotel Norge!  
 

 
 
Inside Hotel Norge’s walls a dark and entertaining 
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underholdende og mørk kriminalkomedie hvor 
bergenshistorien sitter i veggene. En politimann sjekker 
inn på hotellet og vet akkurat hvilket rom han vil ha. Han 
blir tatt imot av den noe merkelige resepsjonisten som er 
litt i overkant opptatt av sin nye gjest. Er ikke den gamle 
mordgåten oppklart? Når natten kommer krypende, 
banker minnene på og tidsleken starter. 
PS! Har du ungdommer i huset? Ta de med på denne 
forestillingen, anbefales fra 12 år og oppover.  
UIB pris kun kr 270. 
 
Torsdag 27. september kl. 20:00. 
Bestill her innen 13.sept:  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=433&kassierer
=webuib 
Fredag 28. setember kl. 20:00 
Bestill her innen 13.sept:  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&e
vent=434 
 

crime-comedy unfolds, and Bergen’s history is 
embedded in the hotel walls. A police officer checks in 
at the hotel, knowing exactly which room he wants. He 
is welcomed by the somewhat odd receptionist, who is 
overly interested in his new guest. Isn’t the old murder 
mystery solved? What really happened in room 405? 
When the night falls, old memories knock on the door. 
UiB Price: Only NOK 270 
 
Thursday September 27th at 20:00 
Book your tickets here before September 13.th.  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=433&kassie
rer=webuib 
Friday September 28th at 20:00 
Book your tickets here before September 13 th  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=434 
 

UTOVER HØSTEN FOR UIB ANSATTE: 
 

ALSO THIS FALL FOR UiB-EMPLOYEES  
 

OKTOBER:  
Gitaristene:  
Musikals komedie om livet og døden  
Torsdag 4.oktober kl 19.00. Lille Scene.  
UiB pris kun 190,-  
Bestill her innen 20.sept:  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=464&kassierer
=webuib 
Folk og røvere i Kardemomme by:  
Høstens koseligste teaterbesøk!  
Fredag 26.oktober. Store Scene.  
UiB pris kun kr 100,- 
Bestill her innen 5.oktober 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=484&kassierer
=webuib 

OCTOBER 
The guitarists 
Music and humor about life. And death.  
Thursday October 4th at 19:00 – Lille Scene 
UiB Price: Only NOK 190,- 
Book your tickets here before September 20 th  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=464&kassie
rer=webuib 
When the Robbers Came to Cardamom Town 
This fall’s most enjoyable theater visit for the entire 
family! 
Friday October 26th at 16:30 – Store Scene 
UiB Price: Only NOK 100,- 
Book your tickets here before October 5 th 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=484&kassie
rer=webuib   
 

NOVEMBER:  
Folk og røvere i Kardemomme by:  
Høstens koseligste teaterbesøk!   
UiB pris kun kr 100,- 
Lørdag 10.november. Store Scene.  
Bestill her innen 20.oktober 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=489&kassierer
=webuib 
Lørdag 24.november. Store Scene.  
Bestill her innen 3.november 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=517&kassierer
=webuib 
Vildanden:  
Ibsens familiedrama i ny drakt.  
Tirsdag 6.november. Teaterkjelleren.  

NOVEMBER 
When the Robbers Came to Cardamom Town 
This fall’s most enjoyable theater visit for the entire 
family! 
UiB Price: Only NOK 100,- 
Friday October 26th at 16:30 – Store Scene 
Book your tickets here before October 5 th 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=484&kassie
rer=webuib   
Friday October 26th at 16:30 – Store Scene 
Book your tickets here before October 5 th 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=484&kassie
rer=webuib   
The Wild Duck 
An entirely new and disruptive version of Ibsen’s classic 
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UiB pris kun 250,-  
Bestill her innen 16.oktober:  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&e
vent=417 
Arv og Miljø:  
Kraftfull iscenesettelse av Hjorths bestselger 
Torsdag 29.november. Store Scene.  
UiB pris kun kr 270,-  
Bestill her innen 8.november:  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&e
vent=531 

drama! 
Tuesday November 6th at 19:30 – Teaterkjelleren 
UiB Price: Only NOK 250,- 
Book your tickets here before October 16 th.  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=417 
Heritage and environment 
A powerful production based on best-selling Norwegian 
author Vigdis Hjorth 
Thursday November 29th at 20:00 – Store Scene 
UiB Price: Only NOK 270,- 
Book your tickets here before November 8 th.  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=531 

DESEMBER: 
Kim F:   
Om undertrykkelse, opprør, kjærlighet og feiring  
Tirsdag 18.desember. Teaterkjelleren. UiB pris kun kr 
250,- 
Bestill her innen 27.november 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=555&kassierer
=webuib 
 
NB! Du kan også bestille billetter på telefon 55 60 70 80 
eller komme innom på teateret og kjøpe billetter i 
billettluken.  
 

DECEMBER 
Kim F 
About oppression, revolt, love, and celebrations!  
Tuesday December 18th at 19:30 – Teaterkjelleren 
UiB Price: Only NOK 250,- 
Book your tickets here before November 27th.  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=555&kassie
rer=webuib 
 
NB! Tickets can also be ordered by phone 55 60 70 80 
or by visiting the theater’s box office.  
When ordering tickets by phone or in the box office, 
please refer to UiB.  
 

  
 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2018 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 12. desember Mandag 22. oktober 

Mandag 12. november 
Onsdag 5. desember 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 27. september 
Torsdag 29. november 
 

Programutvalget 
Fredag 26. oktober 
Fredag 7. desember 

  
 

 
 

 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
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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 
 
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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