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Parkering 

 
Q-park 
UiB har inngått avtale med et nytt parkeringsselskap, Q-Park. De får 
ansvar for oppfølging og kontroll av all parkering knyttet til IKOs arealer, 
både for ansatte og pasienter. 
 
Pasient-parkering 
Fra og med uke 13 blir nytt registreringssystem for pasientparkering tatt i 
bruk, og allerede nå er vi i gang med en opplæringsfase der 
representanter fra Q-park har vært på IKO. Ved Hovedresepsjonen er det 
nå plassert ut en skjerm der pasientene skal registrere sitt bilnummer. Fra 
pasienten har kjørt inn, har de 10 minutter til å få registrert bilen, og de står 
da lovlig parkert i 4 timer. Deretter har de 5 minutter på å kjøre ut. 
Skjermen som brukes til parkeringsregistrering må ikke forveksles med 
systemet der pasientene registrerer seg selv ved ankomst!  
 
Det arbeides med å få Q-park til å henge opp tydelige plakater som 
informerer pasientene om systemet og den tiden de har til rådighet. 
 
Lokal oblat utgår 
Det blir ikke lenger nødvendig å ha lokal oblat. Det er bare de som likevel 
har lov å parkere i U2 som kan kjøre ned der, og det mener man holder, i 
tillegg til hvitelisting, dvs at bilnummeret er registrert hos EIA. 

Alle som har oblater for 2019 er allerede registrert hos EIA og dermed hvitelistet. 
 

 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 06– 22. mars 2019 

 

 
    

 
Disputas 

Fredag 5. april disputerer Samih 
Salah Mohamed-Ahmed 

Se mer under FORSKNING 
 

Fokus på forskning våren 2019: 
Fredag 10. mai 

Asgeir Bårdsen og Anne 
Nordrehaug Åstrøm: 

«Forskningsstagei ved IKO 
2019-2022» 

 
IKO dagene 

IKO dagene blir tirsdag 18. juni og 
torsdag 20. juni 

Onsdag 19. juni er satt av til 
seksjonsvis kalibrering. 

Sett av dagene!!! 
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Påskestenging 
 
Alle innganger til Årstadveien 19 og til alle klinikker vil være stengt fra og med fredag 12. april kl. 15:30 fram til 
tirsdag 23. april kl. 07:30. De vil selvsagt være åpne for bruk av kort. 
 

 
 

Stengt kantine 5. april fra kl. 12:00 
 
Fredag 5. april skal det være grunnsteinsnedleggelse i Årstadveien 17. I den forbindelse vil det være lukket 
arrangement i kantinen i Årstadveien 19. 
Kantinen vil denne dagen kun ha åpent på formiddagen, og et veldig begrenset utvalg. 
Mer informasjon kommer senere. 
 
 

Lansering av UiBs strategi 2019-2022 –  
Kunnskap som former samfunnet 
 
25. mars arrangerer vi strategiarrangementet «Kunnskap som former samfunnet» for å markere revidert strategi 
2019-2022. Hensikten er å belyse våre ambisjoner, justere kursen og diskutere universitetets rolle fremover. 
 
UiBs formål er fortsatt å søke, utvikle og røkte kunnskapen gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling 
og innovasjon. Men siden strategien ble implementert i 2016, har UiB opplevd betydelige endringer – derfor er det 
nødvendig å justere retningen underveis. I tillegg til nye delmål under de strategiske hovedmålene, har strategiens 
visjon «Kunnskap som former samfunnet» fått en mye mer fremtredende plass. 
 
For å forme samfunnet er det også sentralt å ta pulsen på hva aktørene rundt oss har behov for.  
 
Du møter:  

 Rektor Dag Rune Olsen  

 Prorektor Margareth Hagen  

 Nikolai Klæboe, leder for Studentparlamentet ved UiB 

 Ove Trellevik, politiker Høyre  

 Elisabeth Maråk Støle, administrerende direktør NORCE  

 TBA 
 

Arrangementet ledes av Siri Lill Mannes.  
Sted: Universitetsaulaen  
Tid: 11.30 – vi serverer en matbit fra kl. 11.  
Påmelding: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6250043  
Den reviderte strategien finner du her: https://www.uib.no/strategi  
Med vennlig hilsen  
Rektor Dag Rune Olsen  
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/foransatte/125014/velkommen-til-lansering-av-uibs-strategi-2019-2022-%E2%80%93-kunnskap-som-former-samfunnet
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6250043
https://www.uib.no/strategi


Side 3 av 10 
 

 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 

Informasjon om åpen tilgang til tidsskriftene i 
konsortieavtalen 
 
Elsevier har kuttet UiBs tilgang til tidsskriftene i konsortieavtalen. Dette betyr studenter og ansatte ved UiB 
ikke lenger har løpende tilgang til de omlag 2300 tidsskriftene i Elsevier's Freedom Collection.  
 
UiB vil gjerne gi deg informasjon om hva du kan gjøre når du trenger artikler i tidsskrift vi ikke lenger har tilgang til: 
 
Last ned plug-ins til nettleseren for å finne åpne artikler 
Verktøy som Unpaywall og Open Access Button gjør det enkelt å finne åpne versjoner av artikler når du bruker 
nettleseren. Les mer om slike tjenester. 
 
UiB har arkivtilganger  
UiB har fortsatt arkivtilganger til en rekke tidsskrift for årgangene frem til og med 2018. Vi har laget en søkbar 
tabell som gir oversikt over tidsskrift UiB har arkivrettigheter til. Disse tidsskriftene kan søkes opp som vanlig, 
f.eks. på Google og Oria, og artiklene kan lastes ned fra ScienceDirect akkurat som før. 
 
Bestill artikkelen selv   
Dersom du søker i Oria etter en artikkel UiB har mistet tilgang til, vil du i trefflisten få anledning til å bestille 
artikkelen. Den vil bli sendt som en lenke til pdf direkte til din epostadresse senest innen 8 timer, vanligvis 2 timer. 
UiB dekker kostnaden så du slipper å betale. 
 
Kontakt forfatteren, spør internasjonale kollegaer 
Det er ikke uvanlig at forfattere kontaktes med spørsmål om å få tilsendt en artikkel. Det er også vanlig i sosiale 
nettverk for forskere at man deler artikkelkopier med hverandre. 
 
Kontakt Universitetsbiblioteket 
Ditt lokale universitetsbibliotek står klart til å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med dem, om du lurer på noe. 
 
Les også: Fremdeles mulig å få tak i artikler i På høyden 
 
 

STUDIE 
 

Enhet for læring tilbyr denne våren en seminarrekke med 
pedagogisk påfyll.  

Her det ingen påmelding. Se program under: 
 

 Flervalgsoppgaver/MCQ: hvordan lage gode spørsmål? v/Hans Flaatten (K1 og Enhet for læring) 

9/4, kl. 15.15-16:00 
Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.  

 

 Hva er egentlig refleksjon og hvordan kan vi undervise slik at studenter lærer å reflektere? v/ Edvin 
Schei (IGS og Enhet for læring) 
09/5, kl. kl 14.30-15:30 
Fakultetsstyrerommet, AHH, 4. Etg.  

 

 Dokumentasjon av undervisningskompetanse ved hjelp av pedagogiske mapper – hva, hvordan og 
hvorfor  
5/6, kl 14.30-15:30 
Undervisningsrom D301, Sentralblokken, 3. Etg. 

 
Følg med på Enhet for læring sine nettsider for evt. endringer i programmet 
(https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/123924/pedagogisk-p%C3%A5fyll-v%C3%A5ren-2019). 

mailto:POST@UIB.NO
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FORSKNING 
 

Disputation – Samih Salah Mohamed-Ahmed 
 
Thesis: “Adipose-derived and bone marrow mesenchymal stem cells for bone tissue 
engineering: a donor-matched comparison” 
 
Main supervisor: Professor Inge Fristad 

Co-supervisors: PhD Shaza Idris and Dr. Odont. Hallvard Vindenes 

 
Trial lecture:    Friday, 5 April 2019 kl. 09.15 

Place:                Auditorium Cavum, Dentistry Building, Årstadveien 19 

Topic:   “Challenges in the clinical translation of bone tissue engineering” 
 

Defence:          Friday, 5 April 2019 kl. 11.15 

Place:               Auditorium Cavum, Dentistry Building, Årstadveien 19 

Dissertation:     “Adipose-derived and bone marrow mesenchymal stem cells for bone  
                         tissue engineering: a donor-matched comparison” 

 

1st opponent:    Associate Professor Xuebin Yang, University of Leeds, United Kingdom 
2nd opponent:   Professor Andreas Stavropolous, Malmö University, Sweden 
Committee leader:   Associate Professor Dagmar Fosså Bunæs, University of Bergen 

 

The defence will be led by Professor Asgeir Bårdsen. 

 

The public is invited 

 
 

 
 
 
 
 

 

Invitasjon til å søke om prosjekt innen Klima og energi 
forskning 
 
Universitetet i Bergen ønsker nye prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet 
på klima og energiomstilling. 
Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB. En av stillingene skal ha hovedveileder fra MN-fakultetet. 
 
Frist for å sende inn skisse er 28. april 2019.  
 
Les hele invitasjonen med retningslinjer her. 
 
 

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale 
samfunnsutfordringer 2019 
 
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. 
Søknadsfrist 25. mars for vårsemesteret og 25. september for høstsemesteret.  
Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen. 
Formål for midlene: 
Å stimulere til tverrfakultært forskningssamarbeid eller utdannings-samarbeid. 
 
Les mer her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
Vedheng/Forsk%20klima.DOC
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Våren 2019 vil Impact Challenge programmet samle representanter fra 

ulike kunnskapsmiljøer, brukere, pårørende, studenter, akademikere, 

arbeidsgivere og ansatte innen helsevesenet for å lete etter løsninger 

som kan bidra til bedre psykisk helse. 

Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som 

verktøy arbeider deltakere frem nye løsninger i samarbeid med dem 

som kjenner utfordringene aller best. I tre faser vil programmet by på 

Innsikt, Ideutvikling og Inkubasjon for å forstå utfordringene, lete etter 

mulige løsninger og se om de beste løsningene lar seg realisere. 

Datoene for programmet er: 

Del 1 – Innsikt 
28. Mars: Dypdykk 1: Ungdom og utdanning 
29. April: Dypdykk 2: Individ og samfunn 
30. April: Dypdykk 3: Arbeidstaker og bedrift 

Del 2 – Ideutvikling 
9. Mai: Tenkemiddag med levende bibliotek 

24-26/Mai: Innovasjonscamp 

Del 3 – Inkubasjon August 

Interessert? Meld deg på: impactchallenge.no 

Videosnutt: https://youtu.be/rS1BJeOggZ0 
 
 

The 7th CCBIO Annual Symposium will take place at 
Solstrand Hotel May 13-14 2019.  
 
Registration is now open. 
 
We have the pleasure of inviting you to the 7th CCBIO Symposium, May 13th-14th 2019 at Solstrand Hotel. The 
2018 symposium was a success with around 200 participants and we expect the 2019 symposium to be at least 
as good.  
Registration within April 1st: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6046232 
 
Read more about it here 

https://www.uib.no/en/ccbio/120969/ccbios-7th-annual-symposium-2019  
and here 
https://www.uib.no/en/ccbio/120999/ccbio-satellite-symposium-deep-tissue-profiling 

 
 

KLINIKKNYTT 
 

Sommerstengt i klinikken 
 
I forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken fra 1. juli til og med 26.juli. Man kan benytte tiden 1. juli - 5. juli 
til å organisere, rydde, og vaske klinikken. Det er ønskelig at klinikkpersonalet tar sin sommerferie i juli. 
 
 

Revidert rutine 
 
Rutine: Dekning av utgifter til pasientreiser er revidert, og oppdatert versjon finnes i Skjema for klinikk 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://www.uib.no/en/ccbio/120999/ccbio-satellite-symposium-deep-tissue-profiling


Side 6 av 10 
 

 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 
 

Sidegjøremål 
 
Dersom du har ansettelse, verv eller lignende utenom 
din ansettelse i UiB, skal dette registreres i HR-
portalen.  
For mer informasjon og veiledning, se: 
https://cp.compendia.no/universitetet-i-
bergen/personalhandbok/69947 
https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/11-registrering-av-
sidegjoremal/ 
Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Ann 
Lisbeth Garnes, tel. +47 55 58 65 67, 
ann.garnes@uib.no . 

Sideline/External Work 
 
Other positions and posts beside your employment at UiB 
should be registered in the HR-portal.  
More information about this and guidance here:  
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/employee-
handbook/70344 
http://ekstern.filer.uib.no/poa/Sidegjoremal/Sidegjoremal%
20user%20manual.pdf 
 
If you should have any questions, do not hesitate to 
contact HR-Consultant Ann Lisbeth Garnes, tel. +47 55 58 
65 67, ann.garnes@uib.no. 

Sommerferie 
 
Sommeren nærmer seg og vi oppfordrer deg til å 
planlegge din sommerferie nå.  
Frist for å avtale ferie med leder og registrere 
ferieønske i HR-portalen for sommeren 2019 er 
01.04.2019.  
3 uker ferie skal som hovedregel avvikles i 
hovedferieperioden: 1. juni -30. september.  
For mer informasjon:  
https://cp.compendia.no/universitetet-i-
bergen/personalhandbok/69845 
https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ 
Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Ann 
Lisbeth Garnes, tel. +47 55 58 65 67, 
ann.garnes@uib.no . 
 

 
 
 

Summer holidays 2019 
 
Summer is approaching and we urge you to plan your 
summer holidays now.  
Summer holiday requests should be approved by your 
manager and registered in the HR-portal by 01.04.2019.  
As a rule 3 holiday weeks should be taken within the main 
holiday period; 1st June – 30th September.  
For more information:  
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/employee-
handbook/70282 
https://pagaweb.w.uib.no/english/5-vacation/ 
 
If you should have any questions, do not hesitate to 
contact HR-Consultant Ann Lisbeth Garnes, tel. +47 55 58 
65 67, ann.garnes@uib.no. 

 

 

HR-portalen 
 
Vi minner om at du i HR-portalen blant annet finner dine 
lønnslipper og oversikt over din ferie. Husk å se nøye 
over dine opplysninger her, og oppdater om nødvendig; 
adresse, kontonummer, mobilnummer, barn og 
nærmeste pårørende. Til dette benytter du skjema 
«Person og familieinformasjon» under «Skjema», 
«Personlige forhold». Dette skjemaet kan også 
benyttes for ønske om ekstra skattetrekk.  
 
Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Ann 
Lisbeth Garnes, tel. +47 55 58 65 67, 
ann.garnes@uib.no . 
 

The HR-portal 
 
We would like to remind you that you among other things 
will find your paychecks and overview of your holidays in 
the HR-portal. Remember to update your information in 
the HR-portal if necessary; address, bank-account 
number, mobile number, contact details for children 
and next of kin. For updating personal information, use 
the form “Personal and family information” under “Forms”, 
“Personal circumstances”. You may also use this form for 
requesting extra tax deduction. 
 
If you should have any questions, do not hesitate to 
contact HR-Consultant Ann Lisbeth Garnes, tel. +47 55 58 
65 67, ann.garnes@uib.no. 
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KURS 
 

Kurs i personlig verneutstyr 
 
Kurs og opplæring i bruk av personlig verneutstyr 
04.04.2019 – 09:00-11:30 
Auditorium 4, Realfagbygget 
Påmeldingsfrist: 01.04.2019 

Påmelding til kurs i personlig verneutstyr 
Les mer om kurs i personlig verneutstyr 
 

Vil du bli en mediavinner? 
 
Dagskurs for alle PhD-kandidater på MED, der du som ung forsker får lære 
om hvordan media fungerer, hva du selv kan gjøre for å få et godt resultat 
sammen med journalisten, tips og triks, presentasjonsteknikk og gode råd 
om hvordan man som forsker bør forholde seg til sosiale media.  
 
Kursholder er Marion Solheim, senior kommunikasjonsrådgiver ved 
fakultetet, og med over ti års erfaring som nyhets- og gravejournalist i 
NRK.  
 
Tid: Tirsdag 9. april kl 10:00 - 15:30 
 
Sted: Armauer Hansens hus, Auditorium AHH 
 
Påmelding innen torsdag 4. april på denne lenken: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6368305 
 
Velkommen til en matnyttig mediadag!"  
 
 

 
 

Marion Solheim 
Foto: Anne Sidsel Herdlevær. 

 

VELFERD 
 

Bergen Nasjonale Opera og Musikkselskapet 
Harmonien inviterer til:  
WERTHER  
Romantisk opera av Jules Messenet 
Premiere 16. mars kl. 18 
Spilles også 18. 20. og 22. mars kl. 19 
____ 
 
Spesialpris til UIB sine ansatte / Special offer for 
UIBs employees. 
20 % discount all days except for Monday when You 
are given a discount of  50 %.  
Follow the following links to buy discounted tickets to 
the different dates.   
Premierebilletter til lørdag 16.3 kl. 18.00   
Billetter til mandag 18.3 kl. 19.00 med 50 % rabatt 
Billetter til onsdag 20.3 kl. 19.00 
Billetter til fredag 22.3 kl. 19.00 

 
Massenets mesterverk om den unge poeten Werther og 
hans besettende kjærlighet til Charlotte inneholder noe av 
den mest romantiske musikken i operahistorien. Operaen 
bygger på Goethes kultroman fra 1774, som også ble 
hans store gjennombrudd.  
Regissør og designer Antony McDonald har lang fartstid 
fra La Scala og Bolsjoj-teatret m.fl. og er berømt for sine 
prisvinnende design. Det er et privilegium å få han til 
Bergen. 
I hovedrollene får du høre to glitrende, prisvinnende 

mailto:POST@UIB.NO
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Ny fullscenisk produksjon av Bergen Nasjonale Opera 
 

solister, tenor Edgaras Montvidas og sopran Catriona 
Morison.  
"Edgaras Montvidas 'er' Werther" - Le Figaro (2018) 
Hør den mest kjente arien fra Werther, Pourquoi me 
réveiller, fremført av vår hovedrolleinnehaver Edgaras 
Montvidas: https://www.youtube.com/watch?v=OSZDb8Q
xomM  
Mer informasjon finnes på nettsiden, bl.a. handlingen og 
flere blogger, samt 
videoer: https://bno.no/forestillinger/2018/werther 
 

EKSTRAFORESTILLINGER!  

Hvem er redd for Virgina 
Woolf? 

 
Drama: Bli med på verdens mest berømte nachspiel! 
Stykket spilles for fulle hus og det er satt opp noen få 

ekstraforestillinger!  
Onsdag 20.mars kl 19.30. Teaterkjelleren. UiB pris 

kun 240, -(ord 390,-) 
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 12.mars! 

https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib

&event=1349 
  

 

  
  

 

Ekstrabilletter til Folk og 
røvere i Kardemomme by 

 
Nå er det ikke så lenge til den fine gjengen i 

Kardemomme by forlater DNS.  
Siste mulighet for Uib billetter.   

Onsdag 3.april kl 16.30 på Store Scene. UiB pris kun 
100,- 

Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 20.mars! 
https://dennationalescene.eventim-

billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=885 

 

 
 

Henrik Ibsen samlede verker 
på 78 minutter 

 
Komedie av Knut Nærum: Publikumsfavoritten er 

tilbake!  
Tre skuespillere, 28 teaterstykker, 131 roller.  

Mye latter og (litt) lærerikt – ta med ungdommene på 
teater! 

Tors 25.april kl 19.00. Lille Scene. UiB pris kun 185,- 
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 8.april! 

https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib

&event=1105 
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Circus Absence 
 

Familie hele familien: Halsbrekkende, energifylt og 
morsom!  

med Absence Crew og Jo Strømgren. 
Tors 09.mai kl 19.00. Store Scene 16.30 – ca 1 time . 

UiB pris kun 100,- 
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 25.april! 

https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib

&event=1060 
 

 
 

Begynnelse 
 
Eksistensiell komedie: Om jakten på kjærligheten og 

frykten for forpliktelse! 
Det er duket for en rekke gjenkjennelige, pinlige, 

morsomme og ubehagelige situasjoner.   
Med: Karoline Krüger og Eirik del Barco Soleglad  

Fredag 24.mai kl 19.30. Teaterkjelleren UiB pris kun 
240,- (ord 390,-) 

Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 14.mai! 
https://dennationalescene.eventim-

billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=1120 

 

 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken - sommerferien 
2019 (uke 26-33) 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i 
Utne for sommeren 2019, i perioden 23. juni -18. 
august 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 4. april, trekningen foretas 8. april 
2019.       

New application period for the 
cottages at Ustaoset and 
Tingviken - summer 2018 (week 
26-33) 
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the summer 
period from 23 June until 18 August 2019. 
 
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 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 4 April; drawing will be done 8 
April 2019. 
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 15. mai (ekstr.ord.) 
Onsdag 19. juni 

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

Forskningsutvalget 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget 
Fredag 3. mai 
Fredag 14. juni 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 8. mai 

 

 

 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinske fakultet på Facebook 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
Pubmed 
 
På Høyden nettavis 
 
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 UiB sine profilmaler 
 
Profil- og webmanual – finner du her 

 
 

 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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