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Lørdag 3.november deltok IKO på publikumsdag på Den 
Nationale Scene. 
 
IKO deltok med en publikumsstand om tannhelse, bemannet med forskerlinjestudentene Amanda Andresen og 
Åshild Johansen som Karius og Baktus, samt Marit Øilo og Malin Jonsson som fagpersoner som fortalte store og 
små om viktigheten av å pusse tenner.  
 

 
 
 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 16 – 15. november 2018 

 

 
    

 
Fokus på forskning høsten 2018: 

Fredag 30. november 
Professor Grethe Seppola Tell, IGS: «Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) 1992-2020. Hva 

har vi oppnådd og nye planer» 
https://husk.w.uib.no/ 
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Byggearbeider i Årstadveien 17 
 
nord = mot Årstadveien 17. 
sør = mot Årstadveien 21. 
 
Prosjektet vektlegger å ha en god kommunikasjon med naboer og andre berørte parter i hele prosjektet. 
Skanska har etablert en blogg hvor en kan finne informasjon om prosjektet: http://alrekblogg.skanska.no/ 
 
Sprenging 
De har begynt med sprenging denne uken. Dette varles med signalhorn. 
 

 
Midt på bildet kan man se matter som så vidt løfter seg under sprengningen. 
Foto: Jørgen Barth 
 
Innkjøring og nedkjøring til parkeringskjeller. 
 
Det vil bli en justering av innkjøringen til garasjen i forbindelse med etablering av noe de kaller rørvegg mot 
byggeplass. Disse arbeidene starter ca uke 47 og vil minimum vare til jul. Vei inn fra Årstadveien vil smales inn 
og trolig flyttes opp på fortau. Fortauet stenges. Detaljavklaringer pågår bla mot UiB drift. 
Vi forventer å få oppdatert informasjon. 
 
Adkomst Odontologen 
 
I nord er byggeplassen tett på adkomst for Odontologen. Prosjektet har et ønske om å begrense 
persontrafikken til Odontologen via inngang Nord. 
 
Pasientadkomst for gående skiltes slik at denne bare blir i sør. 
 
Pasienter som kommer med bil og parkerer i U1 kommer inn direkte fra parkeringen, og trenger ikke gå i det 
mest belastede området. 
 
Pasienter som trenger handicap-plass kan parkere på baksiden ved materialkontoret og kan på den måten 
unngå hele byggeplassen. 
 
Ansatte som blir kjørt til jobb oppfordres til å bruke inngang i sør for å begrense trafikkbelastning mot byggeplass, 
noe de som oftest gjør fra før. 
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Montering av brakkerigg. 
 
Det skal monteres en brakerigg på fortauet utenfor Odontologen, Årstadveien 19. Se skravert felt på bildet 
nedenfor. 
 

 
 
Det blir sjekket at forhold knyttet til rømningsveier fra Odontologen er ivaretatt. Oppsamlingsplass ved rømning er 
på sørside bort fra byggeplass. Men ved rømming av bygget skal det være mulig å bruke alle utganger, også mot 
nord, på vei mot oppsamlingsplassen. Øvrige rømningsforhold skal ivaretas ved montering av brakkerigg. 
Riggen skal monteres og vil være operativ i løpet av uke 46/47. 
 
 
 
 

Frister for sending av 
julepost 2018 
 
Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på 
fristene. For julepost i Norge anbefales 16. desember, 
pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 
11.12.2018. 
 
For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker 
kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende 
innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.  
Her er fristene når du skal sende brev: 
Sverige, Danmark, Finland og Island - 15. desember 
Øvrige Europa - 13. desember 
USA og Canada - 11. desember 
Øvrige land i verden - 4. desember 
Vanlig leveringstid: 
Tidligst 2-6 dager i Europa og tidligst 
4-8 dager til resten av verden 
 
Her er fristene for julepakker: 
Innland : Bedrift og På døren : + 1 dag fra 10 
desember 
Servicepakken : + 1-2 dager fra 19 november 

Deadlines for sending 
Christmas mail 2018 
 
Are you going to send packages or post to other 
countries, it's important to look at deadlines. For 
Christmas mail in Norway recommended latest 11 
December. 
 
To help you make sure that your Christmas letters and 
packages are received before Christmas, we recommend 
sending by the dates specified for each country. 
Here are the deadlines for sending letters: 
A- priority  
Sweden, Denmark, Finland and Iceland - 15. December 
Rest of Europe - 13. December 
USA and Canada - 11. December 
Other countries in the world - 4. December 
Regular delivery time : 
A-mail: Earliest 2-6 days in Europe. Rest of the world 4-8 
days. 
B-mail: Earliest 4-10 days in Europe. Rest of the world 10-
14 days. 
Here are the deadlines for Christmas packages : 
Package abroad - (CarryOn )  
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Pakke utland - (CarryOn )  
Finland, Island, Sverige og Danmark -14. desember 
Europa og resten av verden :  
https://www.bring.no/jul/julefrister-til-utlandet-2018 
 
 

Finland, Iceland, Sweden and Denmark - 14. December. 
Europe and other countries in the world: 
https://www.bring.no/jul/julefrister-til-utlandet-2018 
 
 

 
 
 

FORSKNING 
 

Åpen publisering - Plan S 
Universitetet i Bergen og Forskningsrådet ønsker velkommen til dialogmøte om Plan S.  
 
7. desember, kl.1000-1200, Jusbygget, Aud.1. 
Velkomst ved rektor, Dag Rune Olsen 
Innledning ved administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen    
Hvordan stiller forskerne seg til Plan S? Panel med forskere v/UiB 
Moderator: prorektor Margareth Hagen 
  
Les mer: https://www.uib.no/rektoratet/121519/%C3%A5pen-publisering-plan-s 
 

 
 
 
 

Søk Bergen universitetsfond 
 
Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av 
forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 1. april 
2019 til 31. mars 2020. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er 
planlagt arrangert etter 31. mars 2020. Les mer her. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.bring.no/jul/julefrister-til-utlandet-2018
https://www.bring.no/jul/julefrister-til-utlandet-2018
https://www.uib.no/rektoratet/121519/%C3%A5pen-publisering-plan-s
https://k1nytt.w.uib.no/2018/11/09/sok-bergen-universitetsfond/
https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond
https://www.uib.no/foransatte/100537/bergen-universitetsfond


Side 5 av 7 
 

 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 

Disputas - Elisabeth Margrethe Schilbred Eriksen 
 
Fredag 9. november disputerte Elisabeth Schilbred Eriksen for PhD graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen “Intraoral vertical ramus osteotomy. Objective and subjective treatment outcomes”. 
 
Hovedveileder: førsteamanuensis dr.philos Sigbjørn Suk Løes 
Medveiledere: professor Kristin Klock, professor emeritus Per Johan Wisth, dr.odont. Ketil Moen 
 
Komiteen: 
1. opponent:    professor Lars Rasmusson, Göteborgs universitet, Sverige 
2. opponent:   professor Lisen Vivienne Espeland, Universitetet i Oslo 
Komiteleder:                               professor Bodil Kristina Lund, Universitetet i Bergen 
Custos:                                       professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 

 
 

Doktoranden sammen med komiteen 
Foto: Jørgen Barth 

 
 

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. 
 
 

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. 
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Ekstra dispensere for antibac 
 
Vi ønsker å forbedre hygienen på tøyrommet ved husøkonomkontoret. Klinikktøyet som ligger i hyllene her skal 
være rent når man tar det på.  
Vi har derfor fått satt opp tre nye dispensere for antibac i U1, i tillegg til dem som allerede er her. 
Vi ber om at alle bruker antibac før de finner seg klinikktøy i hyllene på tøyrommet. 
 
De 7 dispenserne i U1 befinner seg her: 

• Ved inngang til kantinen 
• Ved inngang til korridor/garderober, ved siden av vanndispenser (NY) 
• Ved inngang til toaletter i vrimlearealet (NY) 
• Ved glassdøren til tøyrommet, til venstre når man kommer inn (NY) 
• Ved studentgarderobe herre 
• Ved inngang til tøyrommet fra korridor/garderober 
• Ved inngang til ansattgarderobe dame 

 
På forhånd takk! 
Hilsen husøkonomkontoret 
 
 
 

VELFERD 
 

UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud, som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer 
om UiBs velferdstilbud. 
 

KIM F 
Premiere 15.desember 
 
Kim F er en forestilling om undertrykkelse, opprør og 
kjærlighet. Kim Friele var den første i Norge til å stå 
frem offentlig som homofil og kjempet for å få fjernet 
straffelovsparagrafen 213 om homofili som en psykisk 
diagnose. Stykket handler om kampen for å leve det 
livet man ønsker!  
 
Teaterkjelleren. Tirsdag 18.desember.  
UiB pris kun kr 250,- 
Bestill her innen 27.november: 
https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=555&kassi
erer=webuib 
 
 

 

 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2018 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 12. desember Onsdag 5. desember 

 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=555&kassierer=webuib
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=555&kassierer=webuib
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=555&kassierer=webuib


Side 7 av 7 
 

 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 

Forskningsutvalget 
Torsdag 29. november 
 

Programutvalget 
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 
 
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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