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Midlertidig flytting av stoppested for 
Campusbussen, ved «Odontologen”  
 
Grunnet byggearbeidene i Årstadveien 17 i forbindelse med prosjekt Alrek 
Helseklynge, blir stoppestedet for campusbussen utenfor Årstadveien 19 
midlertidig flyttet, grunnet sikkerheten for passasjerene. 
Gjennom flyttingen av stoppested, vil man få både Campusbussen og 
passasjerer bort fra et belastet område, hvor der er mye anleggstrafikk i 
byggeperioden. 
Campusbussen vil nå stoppe ved inngangen i Årstadveien 19, lenger sør, 
altså nærmere Overlege Danielssens hus i Årstadveien 21. 
 

     
 
 
 

Om byggearbeider rundt Årstadveien 17 i ukene 4, 5 og 6 
 
Her er litt info om arbeider som påvirker oss i de nærmeste ukene: 
 
Ny asfaltering og frigjøring av graveområdet ved trafo og handicapplasser, inngang nord, samt asfaltering mot 
fortauskant i vei, trolig i uke 5 - litt avhengig av om det kommer snø. Fortau stenges av (se bilde under). 
 
Byggeplass, uke 5: Forberedelse til oppstart rørspunt, samt en Sikker Jobb Analyse for arbeider i uke 6.  
Byggeplass, uke 6: oppstart rørspunt. 
 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 02 – 25. januar  2019 

 

 
    

 
Disputas 

 
Torsdag 21. februar disputerer 
Christian Schriwer for PhD-
graden. Mer informasjon i neste 
nummer av Tannløst og fast. 

 
 

Fokus på forskning våren 2019 
 

Fredag 8. mars 
«Forskning ved TK-vest 

Hordaland og forsknings-
samarbeid med IKO» 

Forskningsleder ved TKV Ellen 
Berggren og instituttleder Anne 

Åstrøm. 
 

Fredag 10. mai 
Program ikke fastlagt 

 
 

 

mailto:POST@UIB.NO


Side 2 av 11 
 

 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 

 
 STUDIE 

FORSKNING 
KLINIKKNYTT 

 

OPUS-NYTT 
PERSONAL 
DRIFT 

 

HMS 
KURS 

VELFERD 
 

 
 
 

STUDIE 
 

 
 

Les mer om utveksling 
 

Les om utvekslingsavtalene her. 
uib.no/utvekslingsavtale 

 
 

FORSKNING 
 

Fokus på forskning våren 2019 
 
Fredag 8. mars 
Fokus på forskning med Professor Grethe Seppola Tell, Institutt for global helse og samfunnsmedisin: 
«Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) 1992-2020. Hva har vi oppnådd og nye planer»  
 
Fredag 10. mai 
Program ikke fastlagt ennå 
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Veilederlunsj 13. februar 
 
Veilederlunsj for PhD.-veiledere med aktuelle tema for forskerutdanningen  
 
Tema: 
Open Access og Plan S 
Integritet i forskning – resultater fra en nasjonal undersøkelse 
 
https://www.uib.no/med/123277/veilederlunsj-phd-veiledere  
 
Påmelding via skjemaker 
 
 

Cristin-registreringer 2018 – frist 31. januar 2019 
 
Frist for forskere til å registrere/kontrollere deres vitenskapelige publikasjoner er satt til 31. januar 2019. 
Det meste er allerede importert til Cristin-databasen sentralt, men det er viktig at alle sjekker selv at alt er kommet 
med. 
 
Gå inn her på Cristin. 

 
 

Kurs og seminarer: 
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NFR workshop at MED 
 
Preparing for the Research Council´s 10th of April 2019 application deadline 
 
The Research Council of Norway has implemented new rules for its grants and calls for proposals. As this year’s 
deadline brings changes in the application template, assessment criteria and evaluation procedures, it is essential 
to be well prepared and proactive in our approach. 
 
The Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the 
application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. 
 
Her finner dere invitasjonen til den kommende NFR workshopen ved MED.  

 
 

KLINIKKNYTT 
 

Nye priser - presisering 
 
Vi viser til informasjon i Tannløst og fast nr. 1 - 2019 angående justerte priser for 2019. Vi ser at det er behov for 
en presisering ang. allerede påbegynt behandling. Prisoverslag som ble gjort i 2018, må som kjent revideres med 
nye, oppjusterte priser gjeldende fra 2019.  
 
For enkeltarbeid som er påbegynt i 2018, og som fortsetter i 2019, kan gammel pris beholdes, men dette gjøres 
slik: Hent frem en ny linje i Opus for den aktuelle behandlingen, og juster pris manuelt tilbake til 2018-pris.  
 
Alle øvrige, ikke-påbegynte behandlinger skal ha 2019-pris. 
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PERSONAL 
 
 

Ledige stillinger 
 
Her finner du ledige stillinger ved UiB 
 
 

Forskningsfri 
 
Vårsemesteret 2019 har professor Marit Slåttelid Skeie og professor Xieqi Shi forskningsfri. 
 
 
 

UiB har fått nytt serviceteam 
for fravær og 
foreldrepermisjoner!  
Holder du på å planlegge din foreldrepermisjon? Da må 
du ta kontakt med serviceteamet og de vil hjelpe både 
leder og ansatt i prosessen. Teamet skal hjelpe både 
mødre og fedre ved UiB som skal ut i foreldrepermisjon 
med søknader og rettigheter. 
Teamet skal også bistå med føring av sykefravær for 
enhetene og styrke oppfølging av refusjoner mot Nav. 
Les mer her.  
 
 

New serviceteam for absence 
and parental leave at UiB! 
Are you planning your parental leave? If so, you need to 
contact the Serviceteam who will help both you and your 
leader in this process. The Serviceteam will help everyone 
who will take parental leave, both mothers and fathers, by 
guiding them through the applications and their rights. 
The serviceteam will also support the units on registration 
of absence and strengthen the refund-process towards 
Nav.  Read more about the service here (Norwegian).   
 

 

Vi minner om følgende frister for å søke om ferie og 
registrere i HR-Portalen: 
 
Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 

Vinterferie (uke 9) 01.02.2019 15.02.2019 

Påskeferie (uke 16) 01.03.2019 15.03.2019 

Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2019 15.04.2019 

Høstferie (uke 41) 15.08.2019 01.09.2019 

Eventuell restferie 01.10.2019 15.10.2019 
 
FOR DELTIDSANSATTE https://pagaweb.w.uib.no/files/2011/08/Registrering-av-ferie-for-deltidstilsatte-i-
PagaWeb.pdf. Husk å skrive i merknadsfeltet hvilke dag(-er) du har fast arbeidstid. 
 
Vi gjør oppmerksom på at ferieregnskapet for 2019 kanskje ikke vises i HR-Portalen enda, men det er likevel 
mulig å registrere sine ferieønsker. Husk å skrive i merknadsfeltet at ferie er avtalt med nærmeste leder. 
 
For ytterligere informasjon om registrering av ferie, se: https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Legge inn melding om fravær i Outlook 
 
 
Alle som har fravær, spesielt over lit tid, enten det gjelder sykdom eller annet, bør legge inn en fraværsmelding på 
sin e-post i Outlook. 
 
Oppskrift på å legge inn fraværsmelding i Outlook. 
− Klikk på «Fil» helt øverst til venstre, i det blå feltet. Velg «Automatiske svar» (fraværende). Du får opp et 

vindu. Begynn øverst. 
− Klikk på «Send automatisk svar»» 
− «Bare send i perioden» 
− Skriv så inn datoer og klokkeslett, deretter kan du skrive inn en melding. Det viktigste er at det står når du er 

tilbake, eller når du antar at du er tilbake. 
 
Oppskrift på å bruke Outlook hjemmefra. 
Dette kan også gjøres hjemmefra (eller hvor som helst fra) bare du har en PC og internett. 
− Gå inn på: www.uib.no/foransatte 
− Under overskriften «Verktøy og snarveier» finner du linken Vis alle snarveier. Klikk på den. 
− Klikk så på O i den alfabetlisten som kommer opp 
− Klikk så på Outlook. 
 
Deretter kan du bruke mailen akkurat som her på jobben. 
 
 
 
 

HMS 
 
 

ARK – Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser 
 
ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. 
Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy. 
 
I uke 6 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte. Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av 
arbeidsmiljøet og forbedringstiltak. 
 
Mer informasjon om ARK-undersøkelsen finnes på fakultetets egen ARK-side. 
 
UiB har også egne ARK-sider der man kan finne mye nyttig informasjon 
 
Det er NTNU som drifter ARK og de har en ARK-hjemmeside 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://www.ntnu.no/ark
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Nytt hovedverneombud ved Det 
medisinske fakultet 
 
Lise Skålvik Amble ved Klinisk institutt 1 er nytt hovedverneombud ved 
Det medisinske fakultet. 
 
Lise Skålvik Amble jobber som studiekonsulent ved Klinisk institutt 1, 
og har vært verneombud i samme område i to perioder. Hun er nå 
valgt som nytt hovedverneombud ved Det medisinske fakultet, for 
perioden 2019 - 2020. Hun tar over jobben for June-Vibecke Knudtsen 
Indrevik, som har tatt over vervet som universitetets 
hovedverneombud. 
 
Tidligere har Amble blant annet jobbet i Posten i 25 år. I denne jobben 
fungerte hun også som verneombud og hovedverneombud. 
 
Les mer om nytt hovedverneombud ved Det medisinske fakultet. 
 
Liste over alle verneombudene ved UiB. 
 
 

 
Foto: Privat 

Opphavsrett: UiB 
 
 

 

 
 

Velkommen til et 2 timers HMS-seminar 
 
Torsdag 07. februar kl. 09.45, Auditorium 4 BBB 
Foredragsholder: Bente-Lise Lillebø 
Seksjon for HMS, beredskap og BHT 
 
Tema for seminaret er: 
− HMS og daglig lab-arbeid: Bla. avvik, regelverk, risikoanalyser 
− EcoOnline og EcoExposure: Bla. Informasjon av ny versjon, bruk av EcoOnline, registrering av arbeid 

    med farlige kjemikalier 
 
Seminaret passer for alle som arbeider på lab, og er aktuelt både for nyansatte og de med erfaring. 
 
 
 

HMS-utvalget sin e-post  
 
Vi minner om HMS-utvalget sin e-post adresse: hms@iko.uib.no. 
HMS-utvalget tar gjerne imot innspill til saker. E-posten leses av Stig Løvold, Siren Hammer Østvold og 
Mildrid Beate Vevelstad. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://www.uib.no/med/123555/nytt-hovedverneombud
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KURS 
 

Helfo-kurs 
 
Helfo-kurs med rådgivende tannlege Erland Eggum, 
spesialist i protetikk  
 
Kurset er åpent for alle. 
 
Tid: Tirsdag 12.febr. kl. 16:30 
Sted: 1. og 2. molar. 
 
«Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter ved tannbehandling for 2019» 
 
 

 
 
 
 

VELFERD 
 

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

Ny søknadsperiode for 
hyttene våren 2019 inkl. 
påsken 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne 
for våren 2019, i perioden 31.03.19 - 23.06.19. 
Perioden er inkl. påsken. 
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 

New application period for the 
cottages at Ustaoset and Utne 
spring 2019 with easter. 
 
It is now opened to apply forr U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the spring 
period 31.03.19 - 23.06.19, including easter. 
 
Cancellation deadline is 30 days before rental period start 
to avoid penalty for cancellation 
 
Please use the UiB electronic cabin system by logging in 
with your registered 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 

mailto:POST@UIB.NO
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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 15. februar, trekningen foretas 19. 
februar 2019. 
 

       
     Tingviken                         U-heimen 
 
 

registered UiB username and password from an UiB-
computer or by using the VPN-logon 
 
The application deadline is 15 February, drawing will be 
done 15th February 2019. 
 
 
 

   
        Butten                     Ottesheimen 

Peter Wächtler  
Franky´s Theme 
25. januar - 31. mars 
 
Bergen Kunsthall åpner utstillingsprogrammet for 2019 
med en utstilling av den tyske kunstneren Peter 
Wächtler. Til utstillingen har Wächtler skapt en rekke 
distinkte rom, hver med en gruppe arbeider som 
(bokstavelig talt) bebor rommene i form av forskjellige 
karakterer 
 
Gjennom skulptur og tegning opptrer ulike dyr og 
mytologiske skapninger, som alle inntar positurer hvor 
de ser ut til å gå i skjul eller kaste slør over seg selv, 
som for å beskytte seg mot betrakterens blikk; gjerne 
utført i en dansende bevegelse, eller som et uttrykk for 
eremittens selvopptatthet.  
Les mer om utstillingen på kunsthall.no 
 

 

 
Åpner fredag 25. januar: 
20:00 - 22:00 - Gratis inngang på utstillingene  
20:15 - Julie Andersland, Byråd for klima, kultur og næring 
åpner utstillingen. Introduksjon ved Axel Wieder, direktør 
Bergen Kunsthall  
22:00 Åpningsfest på Landmark med DJ Vilde Tuv 
Peter Wächtler bor og arbeider i Brussel og Berlin.  

Beatrice Gibson 
I Couldn’t Sleep in My 
Dream 
25. januar - 31. mars 
 
Utstillingen viser den nye filmen I Hope I’m Loud 
When I’m Dead (2018), laget sammen med 
CAConrad og Eileen Myles, to av USAs mest 
anerkjente nålevende poeter. En annen ny film, Deux 
Soeurs Qui Ne Sont Pas Soeurs (To søstre som 
ikke er søstre, 2018) vises på Bergen Kino under 
Borealis (fredag 8. mars, 20:00). Utstillingstittelen I 
Couldn’t Sleep in My Dream er hentet fra et dikt av 
Alice Notley. 
 
I Hope I’m Loud When I’m Dead starter med 
opptak som er spilt inn på kvelden for den 45. 
presidentinnsettelsen i USA i januar 2017. Filmen fletter 
sammen scener med CAConrad og Myles sammen 
med sitater fra dikterkollegaene Audre Lorde, Alice 

 
 

 
Åpner fredag 25. januar, 20:00 - 22:00 med gratis 
inngang! 
 
Utstillingen er et samarbeid mellom Bergen 
Kunsthall, Borealis – en festival for 
eksperimentell musikk og Camden Arts Centre i 
London. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Notley og Adrienne Rich og utforsker poesien som et 
verktøy for å forstå samtiden. Filmen følges av et 
lydspor komponert av Pauline Oliveros, og presenteres 
som en installasjon sammen med to videoportretter av 
Myles og CAConrad. 
 
 

Les mer om utstillingen på kunsthall.no 
 

  

 
 

Plattform: Peter Wächtler i 
samtale med Ed Atkins 
Lørdag 26. jan., 14:00 
Bergen Kunsthall 
 
Gratis inngang! 
 
En samtale mellom to kunstnere om animasjon, 
naturalisme, karikatur og skjærsilden. Med en liten 
oversikt over Peter Wächtler sin utstilling og noen av 
temaene som går igjen i hans arbeider. 
 
Plattform er Bergen Kunsthalls egen forelesningsserie 
knyttet til vårt utstillingsprogram og øvrige samtidige 
diskusjoner. 
 
Samtalen vil foregå på engelsk 
 
Les mer på facebook 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. februar 
Onsdag 15. mai (ekstraordinært) 
Onsdag 19. juni 

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

Forskningsutvalget 
Torsdag 21. februar 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget 
Fredag 22.februar 
Fredag 3. mai 
Fredag 14. juni 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 23. januar 
 

HMS-utvalget 
Mandag 7. januar 
 

 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.kunsthall.no/Default.asp?AID=2936&ID=26&K=1&AAR=2019&MND=1&index=6
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Side 11 av 11 
 

 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 

 
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 kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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