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(Protetikk), mobilnr 41205506 - innen 15/11-2018. 

Betaling er påmelding. 
Sett av kvelden og blir med på et underholdende og sosialt  
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

Valg av verneombud 
 
Valg av verneombud ved UiB for perioden 2019-2020 er i gang. Har du en kollega som brenner for arbeidsmiljøet? 
Du kan nå foreslå kandidater til vervet. Det har gått ut en mail til alle ansatte ved IKO, der dere kan finne all 
informasjonen 
 
 

Mailer fra XtraMile 
 
Mange har stusset på mailer fra avsenderen XtraMile. Mailene handler om nettsikkerhet o.l., og inneholder små 
nettbaserte kurs som alle inviteres til å ta. Disse mailene er TRYGGE. De er en del av UiBs satsing på sikkerhet 
og opplæring i aktuelle emner. Mer informasjon om dette – sikkerhetsmåned - i neste avsnitt. Vi ser nå at mailene 
har tikket inn til hver og en - før vår informasjon kom ut. Det er uansett et godt tegn at mange er på vakt overfor 
ukjente avsendere!  
 
 

Nasjonal sikkerhetsmåned 
 
Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved 
Universitetet i Bergen vil vi sette et ekstra søkelys på 
sikkerhet denne måneden. UiB skal være et trygt og 
sikkert studie- og arbeidssted, og vi ønsker at alle 
studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til 
sikkerhet.   
 
I år vil vi rette oppmerksomheten mot følgende tema:  

− Informasjonssikkerhet  
− Sikkerhet på reise  
− Sikker bruk av adgangskort  
− Livstruende voldssituasjoner  

 
I løpet av måneden vil det bli gjennomført ulike 
aktiviteter. Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å 
delta i disse aktivitetene for å øke sin kompetanse om 
sikkerhet. Slik skaper vi en tryggere studie- og 
arbeidsplass for alle. 
 
Mer informasjon finner dere på uib.no  
  https://www.uib.no/foransatte/120401/oktober-er-
sikkerhetsm%C3%A5ned-ved-uib 
 
 

National Security Awareness 
Month 
 
October is National Security Awareness Month. The 
University of Bergen (UiB) will have an extra focus on 
security in October. UiB should be a safe and secure 
place to study and work, and we want all students and 
employees to be security aware. 
  
This year we will focus on the following topics:   

− Information security   
− Security when travelling   
− Safe use of access cards   
− Life-threatening violent situations   

 
Various activities will be held throughout the month. We 
encourage all students and employees to participate in 
these activities in order to increase their knowledge of 
safety and security. This is how we can create a safer 
place to study and work for everyone.    
 
More information about the security month at UiB and the 
various activities can be found online at uib.no  
  https://www.uib.no/en/foremployees/120461/october-
security-awareness-month-university-bergen 
 
 

FRA ALREK HELSEKLYNGE 
 
Status fra byggeprosjektet 
Rivingen av Gamle odontologibygg er godt i gang og hovedbygget forventes revet innen uke 42. Da starter også 
arbeidet med omlegging av vannledningen. Dette innebærer graving, sprengning og spunting mot Årstadveien. 
For øvrig er møbleringsprosessen kommet godt i gang og det arbeides godt i de ulike brukergruppene. Her har det 
hittil vært størst fokus på arbeidsarealene.  
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Bergen kommune satser videre på Smart omsorg 
Programmet som moderniserer helse- og omsorgstjenestene, videreføres fra 2019. Fokuset skal fortsatt være at 
kommunen også i fremtiden skal kunne gi gode tjenester som er enda bedre tilpasset den enkelte bruker, og at 
ansatte får en bedre arbeidshverdag der de får brukt mest mulig av tiden sin med brukerne. Les mer. 
 
Byrådet setter av penger til Alrek helseklynge 
Byrådet har 19. september lagt frem sitt forslag til budsjett for 2019 og handlings- og økonomiplan for 2019-2022. 
Byrådet har fra 2020 lagt inn 5,1 millioner kroner årlig til kommunens deltakelse i Alrek helseklynge. Budsjettet 
vedtas av Bergen bystyre 19. desember i år. Les mer. 
 
Migrasjonskonferanse 15. og 16. november. 
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. 
Informasjon om program og påmelding. 
 
Frokostmøter høsten 2018 
Minner om høstens frokostmøter i regi av Faglig forum: 
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. 
 
Brukerpanel for helseklyngen  
Et utvalg av bruker- og pasientorganisasjoner deltar i det nystartede brukerpanelet for Alrek helseklynge.  
Panelet hadde sitt første møte 2. oktober og befestet der oppgavene og mandatet sitt. Panelet skal ivareta 
pasienter, brukere og pårørende sine interesser i helseklyngen og være et rådgivende organ for faggruppene, 
styrings- og arbeidsgruppen. Brukerpanelet ledes av Marianne Clementine Håheim fra Haukeland 
Universitetssykehus, og nestleder er Jan Oddvar Gjerde fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. 
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no  
 
 
 

Frokostmøter høsten 2018 –  
Alrek helseklynge 
 
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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TEMADAG – klima og energiomstilling 
 
Satsningsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer alle ansatte til temadag 5. november. 
 
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. 
 
Les mer om temadagen her 
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Statistikken gir grunn til Brann-optimisme 
 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) arrangerer mandag 29. oktober kl 10.30-12 et 
seminar i kantinen i IGS sine lokaler i Kalfarveien 31. Programmet har interesse for alle som lurer på 
sannsynligheten for at gullet kommer hem i år, samt alle som interesserer seg for prioriteringer knyttet til 
helse.  
Vi ønsker alle ved Det medisinske fakultet velkommen til å delta. Jeg håper derfor dere vil spre 
informasjon om dette til flest mulig.  
 
Nyttig bakgrunnslesning finnes her: 
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/zLy0Gv/Statistikken-gir-grunn-til-Brann-optimisme?spid_rel=2 
 
Program 
Kl 10.30 Velkommen - Guri Rørtveit, instituttleder IGS 
Kl 10.35 Om statistikk i praktisk bruk når gullet ska hem – statistiker Øystein A. Haaland, IGS 
Kl 10.50 Om prioritering mellom folkehelsetiltak – professor Ole Frithjof Norheim, IGS 
Kl 11.10 Om prioritering i kommunehelsetjenesten og utfordringer i Blankholmutvalget – professor i 
helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen 
Kl 12.00 Avslutning 
 
Om Jon Magnussen: 
Professor i helseøkonomi, og prodekan ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU. Han ledet i 
2015 arbeidsgruppen som utredet hvordan alvorlighet kunne brukes i prioriteringsbeslutninger og sitter 
som medlem i Blankholmutvalget som skal foreslå prinsipper for prioritering i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene. Han er også programstyreleder for HELSEVEL i Forskningsrådet. 
 
 

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 og fri i romjulen 
 
Her er informasjon om  ordninger for fri i forbindelse med jul og nyttår. I Medarbeiderhåndboken står det at 
arbeidstaker har, i "den utstrekning tjenestlige hensyn tillater det", rett til å få fri fra kl. 12.00 på julaften og 
nyttårsaften, men at "arbeidstakere i alle stillingsgrupper ved UiB kan etter avtale med arbeidsleder ta fri enten 
julaften eller nyttårsaften, samt en dag i romjulen, så fremt tjenesten tillater det». 
 
Fridagen mellom jul og nyttår, den såkalte "gavedagen"/«UiB-dagen», er en lokal UiB-avtale. Denne dagen søker 
man IKKE om i PAGA, men kan avtales lokalt med nærmeste leder. Dette er definert som en ekstra fridag, hvor 
det for deltidsansatte skal beregnes forholdsmessig ut fra stillingsbrøk, ref. Medarbeiderhåndboken-Deltidsstilling . 
Dvs. at en ansatt i 50% stilling ved IKO får 50% av en full arbeidsdag fri. Fridagen faller bort hvis det skulle bli 
sykdom, og kan ikke flyttes eller overføres.  
 
Øvrige dager i romjulen gjelder alminnelige arbeidstid.  
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Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet: 
 

Yassin, Mohammed Post doktor 01.11.2018 
Rana, Neha Stipendiat 16.10.2018 
Kolycheva, Marina Tannhelsesekretær 09.10.2018 
Paulamäki, Jannika Stipendiat 01.10.2018 
Elsebahy, Ahmad Post doktor 28.09.2018 
Xing, Zhe Instruktørtannlege 03.09.2018 
Skjold, Anneli Stipendiat 01.09.2018 
Virtanen, Jorma Professor 01.09.2018 
Martinussen, Bodil Tannhelsesekretær 29.08.2018 
Vatne, David Instruktørtannlege 21.08.2018 
Smeby-Lerstad, Margrete Instruktørtannlege 20.08.2018 
Halvorsen, Eirik Torjuul  Spesialtannlege 14.08.2018 
Lind, Maren Instruktørtannlege 13.08.2018 
Nyland, Anja Nilsen Spesialistkandidat 13.08.2018 
Øen, Malene Instruktørtannlege 13.08.2018 
Lind, Kristian Instruktørtannlege 13.08.2018 
Hossain Farida Tannhelsesekretær 13.08.2018 
Midttveit, May Britt Tannhelsesekretær 09.08.2018 

 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

HMS 
 

Faglige anbefalinger for 
smittevern i klinisk 
odontologisk praksis 
 
De tre odontologiske lærestedene har sammen med 
Den norske tannlegeforening (NTF) og 
Folkehelseinstituttet utarbeidet Faglige anbefalinger 
for smittevern i klinisk odontologisk praksis. 
Helsedirektoratet og Kompetansesenteret for 
dekontaminering ved OUS har også bidratt i arbeidet. 
Fra UIB har Bodil Lund, Ingrid Slinde og Mildrid Beate 
Vevelstad deltatt i arbeidsgruppen 
  
Bakgrunn for arbeidet: De odontologiske lærestedene har ansvar for å gi studentene kunnskap, holdninger og 
ferdigheter som gjør dem i stand til å utøve sitt yrke på en forsvarlig måte. Økt internasjonalisering og økende 
forekomst av antibiotikaresistens har aktualisert behovet for felles retningslinjer for smittevern ved de 
odontologiske læresteder. Slike retningslinjer har tidligere ikke vært definert for odontologisk praksis før 
lærestedene gikk sammen om å utarbeide Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge, 
som ble publisert i 2015. De nye Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis som nå er 
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publisert bygger således på disse retningslinjene fra 2015, men er oppdatert per 2018 og har også fått faglige 
innspill fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kompetansesenteret for dekontaminering ved OUS og Den 
norske tannlegeforening (NTF). Anbefalingene er basert på forskningsbasert kunnskap, lover, forskrifter og 
relevante nasjonale og internasjonale veiledere. 
 
Formål: Målet med faglige anbefalinger er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og 
anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis. Anbefalingene gir et faglig rammeverk for utforming, 
implementering og evaluering av interne infeksjonskontrollprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til 
smittevern innen den norske tannhelsetjenesten. 
 
Målgruppe: Anbefalingene gjelder alt personell som er direkte eller indirekte involvert i klinisk odontologisk 
virksomhet, inkludert studenter i odontologisk praksis. Anbefalinger i dokumentet er gjeldende for alle offentlige og 
private virksomheter som utføres innenfor rammene til tannhelsetjenesten. 
 
Du kan lese anbefalingene her:  
https://www.uib.no/odontologi/89788/smittevern 
 
 

KURS 
 

Informasjon om nye e-læringskurs for ansatte høsten 
2018 
 
HR-avdelingen har publisert fire nye e-læringskurs for UiB-ansatte.  
 
Nye e-læringskurs  

• Ny som leder ved UiB – et introduksjonskurs. Les mer om kurset HER. 
• E-læring i risikovurdering. Les mer om kurset HER. 
• I møte med livstruende vold. Les mer om kurset HER. 
• E-læring i strålevern (tilgjengelig på norsk og engelsk). Les mer om kurset HER. 

 
Kursene ligger på plattformen Mitt UiB er tilgjengelig for alle ansatte via Feide-innlogging. De er å finne på siden 
E-læringskurs under fanen "Kompetanse" på ansattsidene sammen med andre tilgjengelige e-læringskurs for 
ansatte. 
 
I tillegg til de fire nylig publiserte kursene vil e-læringstilbudet bli ytterligere utvidet senere i høst. Det vil blant 
annet bli lansert et e-læringskurs for nyansatte. Kurstilbudet for ledere vil bli utvidet med et kurs i 
sentraladministrative tjenester og et kurs i økonomistyring. 
 
Spørsmål om e-læringskurs kan rettes til HR-avdelingen via Issue Tracker eller e-post til post@hr.uib.no. 
 
 

Welcome to library courses in English! 
 
The library offers several courses in English in November and December. The courses are mainly for staff and 
PhD students. Other students are offered courses within their schedule.  
 
The courses are free of charge, but please register for the courses. 
• Introduction to systematic reviews, 28 November 

The course gives an overview about the process of working with a systematic review, with tips about relevant 
databases and other tools. It also describes the role of the library in this process 

• Introduction to EndNote, 5 December 
EndNote is a tool for managing references. The course covers import of references from a database, editing 
and organizing of references and using EndNote in writing. EndNote is also a valuable tool for managing 
data in a systematic review. 
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• Literature searching in PubMed and Embase, 12 December 
PubMed and Embase are major biomedical article databases with an overlap in content of about 30-40%. 
The main topics of the course are searching with text words and subject headings, and various functionality 
for limiting search results.  

 
You may find more details and registration forms on web page: https://www.uib.no/en/ub/79497/medicine-and-
dentistry#open-courses-in-english 
 
 

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. 
 
 

Melding fra husøkonomkontoret 
 
Husk å bare ta ETT SETT klinikktøy! 
Det går fort tomt for uniformer hvis noen tar flere sett.  
Tenk på dine kollegaer/medstudenter.  
Dersom du trenger ny uniform i løpet av dagen, kom innom og hent etter behov. 
 
Husk også å kaste uniformen på vask rett etter bruk. 
Da kommer den fortere tilbake i hyllen. 
Ikke oppbevar klinikktøy i garderobeskapet, tøyet skal være rent når du tar det på. 
 
Hjelp oss å gi alle en sjanse til å få riktig størrelse! 

Takk! 
 
 

Informasjon om hittegods 
 
Skittentøyet blir ikke lenger gått gjennom av husøkonom, og ingen lommer blir tømt. 
Dette fører til en økning av hittegods som kommer tilbake fra vaskeriet. 
På vaskeriet blir lommene tømt, men det er ingen garanti for at alt blir funnet. 
Havner gjenglemte eiendeler i vaskemaskinen, må de regnes som tapt. 
 
Husøkonom oppfordrer alle som bruker klinikktøy og/eller frakker til å tømme lommene før tøyet kastes i 
skittentøyet! 
 
Skulle du likevel være uheldig og miste noe, ta kontakt med husøkonom! Ofte kan du få hjelp, og mange finner 
eiendelene sine på kontoret. 
Hittegods som ikke blir hentet innen 3 mnd., kan kastes. 
Husøkonom oppbevarer og behandler hittegods i tråd med politiets forskrifter. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/en/ub/79497/medicine-and-dentistry#open-courses-in-english
https://www.uib.no/en/ub/79497/medicine-and-dentistry#open-courses-in-english
mailto:husokonom@odont.uib.no


Side 9 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 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset 
vinteren 2019 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset for vinteren 
2019, i perioden 06. januar-31.mars 2019. 
 
Vinterferien er lagt inn med 2 perioder: 
Del 1:  21.02.-26.02.2019 
Del 2: 26.02.-03.03.2019 
 
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad 
om hytte må man prioritere både ønsket hytte og 
ønsket periode. 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før 
leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB brukernavn og passord. Ved første 
gangs søknad om hytte må man legge inn noe 
informasjon. Alle søknader må registreres i det 
elektroniske hyttesystemet for å komme med i 
trekningen. 
 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 
også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -
«Velferd»- «Velferdshytter til utleie». Logg inn med 
ditt UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin 
eller via VPN-løsning.  
 
Søknadsfristen er 01. november, trekningen foretas 
02. november 2018. 
 

New application period for 
the cottages at Ustaoset 
winter 2019 

 
It is now open to apply for U-heimen, Ottesheimen 
and Butten at Ustaoset for winter period from 06. 
January until 31. March 2019. 
 
For the winter holiday there are 2 parts: 
Part 1:  21.02.-26.02.2019 
Part 2: 26.02.-03.03.2019 
 
There is one drawing for all the cabins. In your 
application please prioritize both wanted cabins and 
wanted periods. 
Cancellation deadline is 30 days before rental period 
start to avoid penalty for cancellation 
 
Please use the UoB electronic cabin system by logging 
in with your registered UoB username and password. 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial 
application you must enter some information. 
 
All applications must be registered in the electronic 
cabin system to be included in the draw. 
 
Application forms and information can also be found 
at the Employee Pages under "Employment conditions" 
- "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - logging in with your 
registered UoB username and password from an UoB-
computer or by using the VPN-logon 
 
The application deadline is 1 November, drawing will 
be done 2 November  2018. 
 

 

 
   

Butten U-heimen Ottesheimen 
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Mendelssohns fiolinkonsert 
Fredag 19.oktober 2018 kl. 19.30 i Griegsalen 
Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, N-5015 Bergen, Norge 
 

 
 
Robin Ticciati, dirigent 
Alina Ibragimova, fiolin 
Felix Mendelssohn  Fiolinkonsert 
Sergej Rachmaninov Symfoni nr. 2 

Musikkselskapet Harmonien 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen Filharmoniske Kor 
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester 

 
Et romantisk mesterverk 
Mendelssohns fiolinkonsert er en av mest spilte og folkekjære på repertoaret, og helt siden konserten ble 
komponert i 1844 har den vært spesielt populær blant unge solister. 
Kveldens solist, Alina Ibragimova, spilte denne konserten med Bergen Filharmoniske Orkester på BBC Proms i 
2015. «Alina Ibragimova brought her gently luminous tone to bear on Mendelssohn’s Violin Concerto in a 
performance that was as deeply personal as it was authoritative», skrev The Guardians anmelder den 
gangen. 
Rakhmaninovs rike og romantiske andresymfoni fikk en varm mottakelse da den ble urframført i 1908 under 
ledelse av komponisten selv. Følelsesladet og breddfull av vakre melodier står symfonien fram som et romantisk 
mesterverk. 
 
Spesialtilbud til de ansatte ved UIB - kr. 330 og kr. 290 
Ordinære priser kr 495 og kr. 445 
Rabattkode: UIB-1  
Du må følge hele kjøpsprosessen helt til endes. Da dukker det opp ett felt hvor du kan fylle inn rabattkoden. Til 
høyre for feltet er det en oppdaterings knapp som du må aktivere og da kommer den rabaterte prisen opp og du 
kan fullføre kjøpet.  
 

Til UiB ansatte 
 
Se Ibsens klassiske familiedrama i helt ny drakt. 
Benytt deg av velferdstilbudet til UiB! Ta med deg 
venner, kollegaer eller familie på teateret. Løgn, 
selvbedrag og illusjoner har lenge sikret fred og 
fordragelighet på hjemmefronten. Men et uventet 
besøk truer med å ødelegge alt. Vil den vesle 
familien overleve? 
 
UiB velferdstilbud:  
Pris: UiB pris kun 250,-  
Dato: Tirsdag 6.november.  
Sted: Teaterkjelleren.  
 
Les om forestillingene på dns.no  
 
 
 

 
 
Bestill UIB billetter innen 16.oktober:  
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib&event=
417 
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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 – 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 
 
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 
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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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