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Kjære kollegaer 
 
Det nærmer seg jul og slutten på et travelt høstsemester. Da kan det passe å 
summere opp det arbeidet som har stått i fokus på IKO under høstsemesteret, 
nemlig oppfølging av RAS-rapporten (RAS = reduksjon av seksjoner), arbeid 
med ekstern forskningsfinansiering og ny studieplan. RAS-prosjektet avleverte 
sin sluttrapport i juni 2018. Selve arbeidet med RAS-prosjektet og de forslagene 
som ble fremmet angående endring av seksjonsstrukturen på IKO er beskrevet i 
denne rapporten. Kort fortalt kom RAS-prosjektet i gang som et oppfølgings tiltak 
etter evaluering av organisasjonsstrukturen på IKO. I følge evalueringsrapporten 
fra 2015 gikk det frem at organisasjonsstrukturen var kompleks noe som førte til 
problemer med informasjons og kommunikasjonsflyt på instituttet. RAS-
rapporten har vært til høring på seksjonene og til diskusjon/vedtak i instituttrådet.  
Det arbeides videre i to arbeidsgrupper med en modell der en beholder 10 
seksjonsstrukturen på instituttet og innlemme grupper av ansatte uten 
seksjonstilhørighet inn i seksjoner. Målet er at alle ansatte skal ha sin faglige 
ledelse og tilhøre en seksjon.  
 
Det er tidligere gjort kjent at Fakultetet har store ambisjoner om å øke omfanget 
av ekstern finansiert forskning.  På IKO har vi et forbedringspotensial. Vi trenger 
å øke omfanget av gode kvalitetssikrede søknader om ekstern 
forskningsfinansiering med tilhørende gode budsjetter.  Søknadsaktiviteten på 
IKO i løpet av 2018 viser at det hjelper å sette seg mål. I løpet av 2018 er det 
søkt ekstern finansiering for 65 millioner kr fra IKO. Tildelingene til instituttet har 
også økt i forhold til 2016 og 2017 og er i år estimert til 56 millioner. Et fantastisk 
resultat! Utover vårsemesteret 2019 vil instituttet arrangere workshops der det 
fokuseres på ekstern forskningsfinansiering og søknadsskriving. Målet er at flere 
skal få hjelp med søknader slik at vi opprettholder søknadsaktiviteten i årene 
som kommer. I denne forbindelse minner jeg om at søknadsfristen til NFR for 
2019 er 10. april for alle typer søknader: 
https://www.forskningsradet.no/no/Page/1254037207899 
 

En viktig del av HMS arbeidet på IKO de siste årene har vært den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen. Denne ble 
foretatt også høsten 2018 og viser at sammenlignet med resultatene fra foregående år er noe blitt bedre mens mye 
er stabilt. I sum vil jeg si at resultatene viser at vi fortsatt har noe å jobbe mot når det gjelder arbeidsmiljøet på IKO. 
Undersøkelsen er presentert på IKO dagene og vil bli lagt ut på instituttets hjemmeside. 
 
Med dette vil jeg takke for godt samarbeid i løpet av 2018 og ønsker dere alle en riktig god jul! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.18 – 14. desember 2018 - Julenummer 
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 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 

 
 
Odontologen i Norge Nå 
 
Onsdag 12. desember ble NRK-programmet «Norge nå» sendt fra Det medisinske fakultet ved UiB. Det meste av 
sendingen var fra Odontologen.  
Reportasjen kan du finne på NRK sine nettsider. Gå inn på linken og klikk så på programmet fra 12. desember. 
 

 
 

Noen av deltagerne i programmet fra venstre: professor i biologisk psykologi Kenneth Hugdahl, programlederen 
Tarjei Strøm, overtannlege/ PhD-kandidat Cecilie Gjerde og dekan Per Bakke. 
Foto: Marion Solheim 
 
 
 

POST, TRANSPORT og CAMPUSBUSS - JULEN 2018. 
 
Det vil bli hentet/levert internpost både torsdag 27. og fredag 28. desember. 
Det blir ingen postlevering julaften og nyttårsaften. 
 
Campusbussen går IKKE i uke 52.  
OBS: Dvs. ute av rute: f.o.m. 24. desember > t.o.m. 01.januar 2019 
Første dag i rute blir onsdag 2. januar 2019. 
 
Ingen transportoppdrag blir gjennomført torsdag 27. og fredag 28.desember.  
Transport som vanlig, fra onsdag 2. januar 2019. 
 
Vi ønsker alle våre brukere en riktig God Jul og Godt Nyttår. 
 
Eventuelle spørsmål om åpningstider etc. rettes til postansvarlig Knut Egil Larsen. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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IKO-dagene desember 2018 
 
Atter en gang er IKO-dagene avviklet med mange spennende foredrag, kurs og andre innslag. 
 

 
Bodil Lund informerte om arbeidet med forslag til å slå sammen seksjoner 

Foto: Jørgen Barth 
 

 
Endelig fikk alle vite hva i all verden er det administrasjonen driver med. 
Foto: Jørgen Barth 
 
Så ble det julegrøt i år også. Med nødvendig tilbehør. 
 

 
Foto: Marit Stubdal 
 
 
 
Og lang kø, før man endelig kan sitte ned og kose seg 
med grøten 

 
Foto: Marit Stubdal 
 

 
Foto: Marit Stubdal 

 
 

Foto: Marit Stubdal 
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Nytt valg av hovedverneombud (HVO) ved Det medisinske 
fakultet – hovedverneområde 3.0 
 
Fakultetets hovedverneombud June-Vibecke Knudtsen Indrevik (gjenvalgt for perioden 2019-2020) har nylig blitt 
valgt som universitetets hovedverneombud for samme periode. Det er derfor nødvendig å foreta et nytt valg av 
hovedverneombud ved fakultetet. Varahovedverneombud Anne Hammer Knudsen er gjenvalgt som 
varaverneombud for 2019-2020 og står ikke på valg som hovedverneombud.  
 
Til hovedverneombud kan velges verneombud innenfor området eller annen arbeidstaker i området som har eller 
har hatt tillitsverv ved virksomheten. 
 
Alle ansatte innenfor et hovedverneområde og lokale fagforeninger som organiserer ansatte i det aktuelle 
området, har rett til å foreslå kandidater.  
 
Kandidatforslag til hovedverneombud kan sendes til Gjert.Bakkevold@uib.no innen onsdag 19. desember.  
  
Kandidatene som foreslås må være spurt på forhånd. 
 
Link til skjema for forslag. 
 
 
 
 

NYTT FRA ALREK HELSEKLYNGE 
 
Julehilsen 
Alrek helseklynge har ikke bare fått nytt navn i 2018, nå er også alle faggruppene i gang med samarbeid og planer 
på tvers av institusjonene.  
Faglig forum arbeider særlig med miljøene som skal flytte inn i Årstadveien 17 om et og et halvt år, men de har 
også ansvar for frokostmøtene i Cafe Christie.  
Faggruppen for innovasjon og e-helse har så mange som gjerne vil være med i arbeidet at det snart ikke er plass 
rundt bordet! De arbeider også med klynge-konseptet i seg selv.  
Det som gleder aller mest er at de to panelene, brukerpanelet og studentpanelet, nå er etablert og i full sving. De 
vil arbeide på tvers av alle faggruppene. Jeg er sikker på at dette vil gi nye og uventede perspektiv!  
Til slutt kommer julegaven 13. desember, da skal Arbeidsgruppen for Alrek dele ut samarbeidsmidler for 2019, 
bredden i søknader har vært god, så dette blir spennende.  
Les gjerne også Gunnstein Akselberg sin fine historie om navnet Alrek på nettsidene våre, den historien passer 
som en liten julefortelling. 
 
Nytt fra byggeprosjektet 
Den gamle odontologen er nå revet og grunnarbeidet er kommet godt i gang.  
Brukergruppene har i høst jobbet sammen med interiørarkitektene i prosjektet for å utarbeide et hovedkonsept for 
plassering av møbler.   
Interiørarkitektene jobber nå videre med et konsept for farger og materialer. Fargekonseptet vil bli presentert for 
brukerne i første del av 2019. Deretter vil man i samarbeid med brukergruppene bestemme type møbler. 
Det er også nedsatt en gruppe som jobber med kunstnerisk utsmykking av bygget.  
Dette er en gruppe sammensatt av personer med kunstfaglig kompetanse og brukerrepresentanter fra Institutt for 
global samfunnsmedisin og Det Psykologiske Fakultet. 
 
Alrek helseklynge er på Facebook 
Minner også om at Alrek har en Facebook-profil. Her kommer det til å bli publisert både aktuelle nyhetssaker, 
arrangement og nyttig informasjon både fra helseklyngeprosjektet og de ulike samarbeidspartnerne.  
 
For mer informasjon om helseklyngen, se Alrek helseklynge sine nettsider. 
Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: alrek@uib.no  
 
 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:Gjert.Bakkevold@uib.no
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/122849/hvor-kommer-navnet-alrek-fra
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https://www.uib.no/alrekhelseklynge
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Overlege Danielssens hus 
 
Innflytting i Overlege Danielssens hus er i gang. 
 
 

 
 
Foto: Jørgen Barth 
 
 
 

 

FORSKNING 
 
 

Forskerlinjen ved det medisinske fakultet søker 
forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 18  
 
Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen 
høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, 
senest våren 2019.  
 
 Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og 
veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med 
doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI. 
 
Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar 
seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og 
vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de 
trenger tett oppfølging i startfasen.  
 
Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du 
informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen. 
 
MAL for prosjektbeskrivelse kan fås ved henvendelse til june-vibecke.indrevik@uib.no 
 
Prosjektfrist for innlevering er satt til 11.januar – og sendes på e-post til marianne.stien@uib.no 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Forsker Grand Prix Bergen 2018 på NRK 
 
Forsker Grand Prix Bergen 2018 blir sendt på NRK Kunnskapskanalen Lørdag 15. desember kl. 16.05. De som 
ikke allerede har fått oppleve vår egen Siri Flagestad Kvalheim presentere sin forskning om munntørrhet, får 
dermed sjansen nå!  
 

 
Foto: Marit Stubdal 

 

 

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. 
 
 

 

OPUS-NYTT 
 

OPUS – nye takster 
 
Nytt år nye takster = Nytt kostnadsoverslag 
Spørsmål ang dette, ta kontakt med Tone Holtås tlf: 86554 
 
 

 

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. 
 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:husokonom@odont.uib.no
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/
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Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte til instituttet: 
Nina Haga, Tannhelsesekretær, vikar 
Mohammed Yassin, Postdoktor 
Shuntaro Yamada, Stipendiat 
Rana Neha, Stipendiat 
Jannika Paulamâki, Stipendiat 
Ahmad Elsebahy, Postdoktor 
Marina Kolycheva, Tannhelsesekretær, vikar 
Zahrah Khalid, Tannhelsesekretær, vikar 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
 

Parkeringsoblat 2019 
 
Lokal, hvit parkeringsoblat for 2019 kan nå fås ved å sende navn og bilnummer til marit.stubdal@uib.no 
UiB-oblaten for ansatte gjelder ett år til. 
UiB-oblaten for studenter må fornyes hvert år. Søknadsskjema finnes på nett. 
Husk at for å parkere lovlig i underste kjelleretasje må man ha 2 gyldige oblater, både lokal oblat og UIB-oblat. 
 
 
 

Parkeringsnytt 
 
Alle de tre parkeringsplassene for bevegelseshemmede ved inngang nord er nå åpne igjen. Som kjent ble disse 
midlertidig stengt pga byggearbeidet på taket. Siden disse plassene nå er tilgjengelige, er de midlertidige HC-
plassene ved varemottaket bak bygget igjen tilbakeført til drift/varelevering/service, som normalt. 
 
Overlege Danielsens hus er innflytningsklart, og dette betyr også at Senter for internasjonal helse (SIH/IGS) flytter 
tilbake dit. De vil dermed få tilbakeført sine 3 parkeringsplasser i U2. SIH/IGS har disponert 5 plasser i U2, men i 
ombyggingsperioden har behovet vært mindre, og IKO har da disponert 3 av de 5 plassene. Nå tar denne 
ordningen slutt, og SIH/IGS vil igjen disponere alle de 5 plassene i U2. 
 
 
 

 

HMS 
 
 

JULERENGJØRING - OGSÅ PÅ KONTORENE 
 
Nå i desember har det blir utført ekstra renhold i Årstadveien 19, bl.a. har tekstilmøbler blitt renset og 
glassvegger har blitt pusset. I romjulen skal også innsiden av glassveggene i 3. og 4. etasje pusses. 
Der hvor det står skap, hyller og ting inntil glassveggene, vil renholdspersonalet vaske rundt disse. For 
å få vasket hele glassflaten, ber vi alle om å skyve møbler og annet vekk, slik at renholderne kommer til. 
Dette kan for eksempel gjøres siste dag før juleferien. Renholderne vil ikke røre disse tingene, så dere 
må selv sette dem tilbake etter endt juleferie.  
 
Husk at det er viktig for luftkvaliteten på din arbeidsplass at hele glassveggen kan bli vasket!  
 
 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:marit.stubdal@uib.no
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HMS-utvalget sin e-post 
 
HMS-utvalget ved IKO har fått sin egen e-post adresse. Alle ansatte ved IKO oppfordres til å melde ifra 
HMS-forslag eller tilbakemeldinger til hms@iko.uib.no.  
 
 

Hovedverneombud ved UiB 
 
Vi gratulerer June Indrevik med valget som hovedverneombud ved UiB og 
ønsker henne lykke til med de nye oppgavene. 

 
TØRR LUFT - ELLER? 
 
Saken knyttet til luftkvaliteten i Årstadveien 19 er ikke avsluttet. Etter at luftgjennomstrømmingen i bygget er 
justert, viser målingene at luftfuktigheten er mye bedre, og i stor grad innenfor normalen. Noen melder at plagene 
er redusert, men noen av våre ansatte sier også at plagene er omtrent som før. Altså må det også letes etter 
andre årsaker! Det foretas nå støvmålinger i huset. Dette gjøres ved at bestemte flater på utvalgte steder gjøres 
helt støvfrie, og deretter måler man støvnivået etter et gitt tidsrom. Slik kan man fastslå om støvmengden i huset 
er innenfor normalen eller ikke.  
 
Det er altså en lang prosess å finne årsaker til de helseplagene mange har opplevd og fremdeles opplever. 
Målinger må gjøres over tid, og deretter må tiltak vurderes, og slikt tar dessverre tid. Håpet er selvsagt at vi på 
denne måten skal få presis kunnskap om hvor problemet ligger!  
 
 

KURS 
 

Kurs «Helseinnovasjon og entreprenørskap» 
 
Helseinnovatørskolens kurs "Helseinnovasjon og entreprenørskap» er et kurstilbud i innovasjon og 
entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere i Skandinavia. Her lærer deltakerne blant annet hvordan de 
kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger. 
 
Mer om kurset og påmeldingskjema finner dere her:  http://bit.ly/2AsrPf8 
 
Dette synes deltakerne om kurset: http://bit.ly/2jj3AF6 
 
Søknadsfrist 21. desember! 
 
 

 

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
mailto:hms@iko.uib.no
http://bit.ly/2AsrPf8
http://bit.ly/2jj3AF6
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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Juletrefest 
 
Velferdsutvalget ønsker hjertelig velkommen til 
Juletrefest 
 
Lørdag 05. januar 2019 kl. 15.00 - 17.00 
 
Sted: Hotel Terminus 
 
Billettpris: kr. 120,- Voksne/Barn 
 
Påmelding: https://form.app.uib.no/juletrefest19 
 
 
 
 

 

 
 

 
JULEORATORIET - Johan Sebastian Bach,  kantate 1-3  
 
Tirsdag 18. desember kl. 1930 i Griegsalen   
 
Alessandro De Marchi, dirigent 
Vigdis Unsgård, sopran 
Marianne Beate Kielland, alt 
Jeremy Ovenden, tenor 
Halvor Melien, baryton 
Bergen Filharmoniske Kor 
Edvard Grieg Kor 
Håkon Matti Skrede, kormester 
Bergen Filharmoniske Orkester 

Musikkselskapet Harmonien 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen Filharmoniske Kor 
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester 
 

 
Vi inviterer til Bachs jublende feiring av julen med orkester, stort kor og strålende solister!  
Bachs livsbejaende Juleoratorium er for mange en kjær del av juletradisjonen. Oratoriet består av seks kantater 
som ble komponert av Bach til julefeiringen i Leipzig i 1734. 
Klikk her for å lese mer om konserten og får å kjøpe billetter  
  
Spesialtilbud til de ansatte ved UIB 
RABATTKODE: UIB-DES 
Kr. 330/290/240 
Ordinære priser 495/445/365 
 
 
 

«Italiensk jul» med Bergen Domkor 
 
Den nydelige julekantaten «Lauda per la Natività del Signore» av Ottorino Respighi og fantastisk kormusikk av de 
italienske mesterne Palestrina, Gabrieli, Gesualdo og Verdi – en julekonsert utenom det vanlige! 
lørdag 15. desember 2018 kl 18.00: Sund kyrkje 
søndag 16. desember 2018 kl 19.30: Bergen Domkirke 
 
Tilbud til Universitetet i Bergen: kr 250 (ordinær: 300, honnør/student: 200), bruk promokode 

mailto:POST@UIB.NO
https://form.app.uib.no/juletrefest19
http://harmonien.no/konserter-og-billetter/2018/12/juleoratoriet/
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«julekonsertmeddomkoret»/«julekonsertmeddomkoretisund». Billetter kan kjøpes på ticketco.no, eller gå direkte 
inn på lenkene:  
https://kirkemusikkibergen.ticketco.events/no/nb/e/italiensk_jul_med_bergen_domkor 
https://kirkemusikkibergen.ticketco.events/no/nb/e/italiensk_jul_med_bergen_domkor_i_sund_kirke 
 
http://www.facebook.com/events/1978706168838860/ 
http://www.facebook.com/events/193894031389980/ 
 
 

 

MØTEPLAN – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. februar 
Onsdag 19. juni 
 

Onsdag 23.januar 
Onsdag 3. april 
Onsdag 15. mai 
Onsdag 12. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 21. februar 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget: 
Fredag 1. mars 
Fredag 3. 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 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://ticketco.no/
https://kirkemusikkibergen.ticketco.events/no/nb/e/italiensk_jul_med_bergen_domkor
https://kirkemusikkibergen.ticketco.events/no/nb/e/italiensk_jul_med_bergen_domkor_i_sund_kirke
http://www.facebook.com/events/1978706168838860/
http://www.facebook.com/events/193894031389980/
http://www.uib.no/odontologi
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http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013
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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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