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Kjære kollega 

 
Spesialistutdannelsen er viktig for instituttet vårt både når det gjelder det 
totale fagmiljø og økonomien. Vi er bemannet opp til å ha 32 
spesialistkandidater til enhver tid. I år hadde vi kapasitet til å ta opp 9 nye 
spesialistkandidater som er funnet kvalifisert til 
spesialistutdanningsprogrammene våre. Bevilgningen fra Helsedirektoratet 
er redusert i forhold til tidligere år og i 2019 fikk instituttet bevilgning til å ta 
opp 7 kandidater. De 7 er tatt opp på følgende programmer: kjeveortopedi, 
periodonti og protetikk. Til spesialistutdannelsen i pedodonti var der i år 
ikke kvalifiserte søkere. Dette er synd da denne spesialisering er høyt 
prioritert fra myndighetenes side. Vi ønsker å se videre på mulighetene til 
å ta opp flere kandidater enn det bevilgningen tillater. Dette forutsetter at vi 
kan dekke kostnadene på andre måter enn gjennom bevilgningen fra 
HOD. 
En gladnyhet er årets studiebarometer som viser at integrert master i 
odontologi ligger på poengtoppen blant studieprogrammene ved Det 
medisinske fakultet. Det er svært gledelig at våre studenter i odontologi er 
fornøyde. På Bachelor tannpleie har vi imidlertid noen utfordringer. Dette 

gjelder gjennomføringsgraden på studiet. Studentene skårer heller ikke høyt på skalaen når det gjelder tilfredshet 
med studiet. Dette vil både fakultet og institutt ta fatt i og jobbe med i tiden fremover.  
Arbeidet med ny studieplan i odontologi går inn i siste fase. Alle fagseksjoner har vært i dialogmøter med 
arbeidsgruppen for å sørge for at eget fag er ivaretatt på en hensiktsmessig måte. Mange ser på dette som en fin 
anledning til å modernisere undervisningsopplegg og interaksjon med studentene. Studieplanen skal presenteres for 
styringsgruppen i april, for instituttrådet i mai og programutvalget i juni. Endelig avgjørelse vedrørende ny studieplan 
skal tas i Fakultetssyret til høsten. Ny studieplan skal implementeres for første og andre kull fra høsten 2020. 
Jeg minner om søknadsfristen til NFR som er 10. april i år. Lykke til med søknadene til dere som skal søke. Gi også 
beskjed til Mona i god tid dersom dere ønsker hjelp med budsjettene. 
Påsken kommer seint i år – men godt! 
 
Jeg ønsker alle medarbeidere en riktig god påske. 

 

Anne Nordrehaug Åstrøm 

Instituttleder 
 

 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 07 – 5. april 2019 - Påskenummer 

 

 
    

 
 

Fokus på forskning våren 2019: 
Fredag 10. mai 

Asgeir Bårdsen og Anne 
Nordrehaug Åstrøm: 

«Forskningsstrategi 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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 STUDIE 
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KLINIKKNYTT 
 

OPUS-NYTT 

PERSONAL 

DRIFT 
 

HMS 

KURS 

VELFERD 
 

 
 

Valgkunngjøring og 
invitasjon til å fremme 
kandidatforslag 
 
MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED 
INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI - 
GRUPPE B 
Det skal velges medlemmer fra gruppe B til 
instituttrådet ved Institutt for klinisk odontologi. 
Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. 
Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant: 
 
Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings og 
forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert) 
Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings og 
forskerstilling 
Gruppe C: Teknisk og administrativt ansatte 
Gruppe D: Studenter 
 
Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til 
tirsdag 23.april 
 
Forslag må være hos valgstyrets 
sekretær, Gjert Bakkevold, 
gjert.bakkevold@uib.no Det medisinske 
fakultet, Armauer Hansens hus, innen kl. 
15.00 tirsdag 23. april 2019. 
 
Les hele kunngjøringen her 
 
 

Election notice and invitation 
to propose candidates 
 
MEMBERS OF THE DEPARTMENT COUNCIL 
– THE DEPARTMENT OF CLINICAL 
DENTISTRY - GROUP B 
There will be elected one member (and two alternates) to 
the Department Council at the Department of Clinical 
Dentistry in group B (temporary employees in teaching 
and research positions). 
 
The deadline for proposals of members (group B*) is 
set to Tuesday 23 April 2019 
 
*) Temporary positions as “Research fellow”, “Postdoc” 
and “Researcher” are included in group B. 
 
Proposals must be received by the Electoral 
secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no 
(Armauer Hansen House 4th floor, room 416), within 
03:00PM Tuesday 23 April 2019. 
 
Please read the whole notice here. 
 
 

Valgkunngjøring og 
invitasjon til å fremme 
kandidatforslag 
 
MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET 
GRUPPE B 
Det skal velges 1 medlem (og minst 2 vara) til 
fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i 
gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og 
forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets 
valgreglement. 
 
Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt 
til tirsdag 7. mai 2019 
 
*) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige 
stillinger i kategoriene stipendiater, 

Election notice and invitation 
to propose candidates 
 
MEMBERS OF THE FACULTY BOARD - GROUP B 
There will be elected one member (and minimum two 
alternates) to the Faculty Board at the Faculty of 
Medicine in group B (temporary employees in teaching 
and research positions). 
The deadline for proposals of members (group B*) is 
set to Tuesday 7 May 2019 
 
*) Temporary positions as “Research fellow”, “Postdoc” 
and “Researcher” are included in group B. 
 
Proposals must be received by the Electoral 
secretary, Gjert Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no, 
Armauer Hansen House 4th floor, room 416, within 
03:00PM Tuesday 7 May 2019. 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:gjert.bakkevold@uib.no
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mailto:gjert.bakkevold@uib.no
file:///C:/Users/hkhsg/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H8RTTK2Q/Vedheng/Election%20notice%20proposal%20canditates%20group%20B%20dept%20council%20IKO%202019.docx
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postdoktorer og forskere. 
 
Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert 
Bakkevold, gjert.bakkevold@uib.no 
Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus 4. 
etasje, rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 7. mai 
2019. 
 
Les hele kunngjøringen her. 
 
 

 
Please read the whole notice here. 
 

INFO VEDR. POSTLEVERING, BUSS OG MATERIELL - 
PÅSKEN 2019. 
 
Post: 
Mandag 15. april og tirsdag 16. april vil internposten gå som vanlig.  
Onsdag 17. april vil det ikke bli postombæring.  
 
Campusbuss: 
Campusbussen går som vanlig i påskeuken.  
Onsdag 17. april avslutter den ruten 1210. Dvs. at siste avgang denne dagen er: Fra Muséplass, ved Christie-
statuen, kl 11.30, og fra Haukeland, Sentralblokken, kl 12.00.  
Bussen går i normal rute igjen, etter påske, f.o.m. tirsdag 23. april  
 
Materiell-enhetene / øvrige transportoppdrag: 
Materiellenheten og transport går som vanlig i dagene før påske. Onsdag 17. april avsluttes arbeidet kl 1200. 
Materiell og transport som vanlig, f.o.m. tirsdag 23.april  
 
Eventuelle spørsmål om åpningstider, drift etc kan 
rettes til postansvarlig Knut Egil Larsen: 
 
Tlf. kontor: 55 58 20 71 
Mobil tlf.: 905 04 899 
E-post: knut-egil.larsen@uib.no 

 

 
 
 

Parkering  
 
Som kunngjort i forrige nummer av Tannløst og fast, har UiB inngått avtale med Q-Park om parkeringsvakthold.  
 
Husk at parkeringsplassene bak huset er forbeholdt drift og varelevering, og at plassene ved inngang 
nord er forbeholdt bevegelseshemmede, OGSÅ på kveldstid og i helger.   
 
Ansatte bør bruke U2 uansett tidspunkt. Hvis du har parkeringsoblater, er alt ok. Hvis du ikke har dette, men 
ønsker å søke om parkeringstillatelse for ditt kjøretøy, se link her:  
https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet  
 
 
 

UiB har mistet tilgang til tidsskrifter fra Elsevier 
 
Her finner du informasjon om hva du kan gjøre når du trenger artikler i tidsskrift vi ikke lenger har tilgang til. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:gjert.bakkevold@uib.no
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Sykle til jobben 
 

Det er en måned til startskuddet for årets kampanje går. 12.000 har meldt seg på og er i gang med å 
forberede seg. Meld deg på du også, det er mye som skjer frem til start: 
Våren kommer snikende og snøen har trukket seg tilbake flere steder. Mange har funnet frem sykkelen, 
fuglene kvitrer og dagene er mye lengre. Deilig! Samtidig kan man nyte fine dager på ski rundt omkring i det 
ganske land. Vi er heldige :) 
 La deg inspirere av filmen vår og gled deg til våren. Bli med på Sykle til jobben og la oss være med på din 
aktivitetsreise. Lykke til.  Les om Sykle til jobben 

 
 
 

 

FORSKNING 
 

Meld deg på årets Forsker Grand Prix! 

Påmeldingsfristen er 30. april. 
 

 Foto: Tor Farstad 
Marte Bygstad-Landro fra VID vant Forsker Grand Prix i Bergen 2018. Her sammen med Frida Johanne Lundevall 

og Siri Flagestad Kvalheim. 
 
Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å 
lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, du tar du doktorgraden din 
ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta. Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene 
dine!  Mer om konseptet. 
 
Flere fordeler: 

• Coaching, 2 fellessamlinger og 3 individuelle sesjoner 

• Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse 

• Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, vi har kandidater som har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix 

• Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer 

• Tverrfaglig nettverk 

• Påmeldingsfrist 30. april 
 

Søknadskjema finner du her 
Sjekk ut deltakerne fra 2018. 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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KLINIKKNYTT 
 

Fra husøkonomkontoret 
 
1. Åpningstider husøkonomkontoret i påsken: 

Fredag 12.04. STENGT (Vi skal på seminar denne dagen) 
Mandag 15.04. 07.00 – 11.00 
Tirsdag 16.04. 07.00 – 11.00 
Onsdag 17.04. 07.00 – 11.00 
 
Fra tirsdag 23.04. er det vanlig åpningstid, 07.00 – 11.00. 
Vanlig åpningstid kan variere, og noen dager er det åpent lenger.  
Er vi på kontoret, så kom gjerne innom! 
 

2. Vi opplever for tiden perioder med lite klinikktøy i hyllene våre, trolig pga. økt studentaktivitet. 
Skulle du være uheldig og komme til tomme hyller, så beklager vi dette på det sterkeste. Alternativet blir å 
finne tøy i en større størrelse. 
Vi jobber med å få inn nok tøy, men det kan ta noe tid. 
For at det tøyet vi har skal være tilgjengelig for alle, er det viktig at alt er i sirkulasjon. Vi ber derfor om at alle 

kaster skittentøy på vask, og at ingen oppbevarer rent tøy i garderobeskapene. 
 

3. Vi minner om at det oppfordres til minst mulig bruk av sminke, da dette setter flekker på tøyet. Dere vakre 
mennesker trenger jo ikke sminke uansett! 
 

4. Kontakt med renhold: 
Alle avvik og/eller klager skal gå via Lydia. Viktig at man krysser av på renhold der. 

 
 

 
 
Vi setter stor pris på alle som kommer innom oss hver dag! Det er alltid hyggelig å hilse på dere om morgenen, og 
alltid kjekt å kunne hjelpe med stort og smått i løpet av dagen. 
Kom gjerne innom med spørsmål, ris og ros, hva som helst vi kan hjelpe deg med.  
Vi er her for deg! ☺☺ 

 

Påskehilsen fra Corina og Ingebjørg  
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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PERSONAL 
 
 

Velkommen som ny medarbeider ved Institutt for klinisk 
odontologi: 
 
Annika Maloney Westgård, Instruktørtannlege 
Øystein Sande, Instruktørtannlege 
Tonje Mjanger Øvretvedt, Instruktørtannlege 
Nina Breivik, Tannhelsesekretær 
Pedram Golpayegani, Tannhelsesekretær 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

Ferie 
 
Vi minner igjen om at frist for registrering av 
sommerferie i HR-portalen var 1. april 2019. 
 

Holidays 
 
We remind that the due date for registering summer 
holidays in the HR-portal was 1st April 2019. 

 
  

 

KURS 
 
 

PhD-kandidat? 
 
Bli en mediavinner! 
 
Dagskurs for å lære hvordan du som ung forsker best 
kan håndtere media – tips og triks, praktisk trening, 
SoMe og presentasjonsteknikk. 
 
Tid: Tirsdag 9. april kl. 10:00-15:30 
Sted: Armauer Hanssens hus, auditorium 
 
Påmelding: Ingrid.Hagerup@uib.no 
 

 

 

 

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:Ingrid.Hagerup@uib.no
http://www.uib.no/foransatte/17399/velferd
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Velferdstilbud til UiB - Rakhmaninovs tredje pianokonsert  
tors. 11.04 og fred. 12.04  
  

 
Rakhmaninovs tredje pianokonsert 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Torsdag 11. april og fredag 12. april  -  kl. 19.30 i Grieghallen 
Thierry Fischer, dirigent 
Alexander Gavrylyuk, piano 
Bergen Filharmoniske Kor 
Edvard Grieg Kor 
Royal Northern College of Music Chamber Choir 
Håkon Matti Skrede, kormester 
 
Russisk ortodoks påskehymne «Din grav, O frelser»,  
Sergej Rakhmaninov Pianokonsert nr. 3 
Igor Stravinsky Salmesymfonien 
Rakhmaninovs romantiske og fengslende tredje pianokonsert og Stravinskys mektige sakrale verk for kor og 
orkester, og a cappella salmesang gir en god inngang til påsken.  
Les mer og kjøp billetter til konserten via denne lenken 
 
Spesialtilbud til de ansatte ved UiB 
Kr. 330/290/240 
RABATTKODE: UIB-APRIL 
Ordinære priser 495/445/365 
Du må gå gjennom hele kjøpsprosessen før du kommer til luken hvor du kan taste rabattkoden. For å få 
rabattkoden aktivert må du trykke på oppdateringsknappen til høyre.  
 
På disse to kveldene inviteres du også til: 
Sesonglansering i foajeen kl. 18.30 begge dager: Adm. dir.  Bernt Bauge, programsjef Oddmund Økland og 
journalist og moromann Halvor Folgerø presenterer ny sesong for oss, den 255 i rekken!  
Tett på i foajeen: Musikalsk nachspiel med RNCM Chamber Choir rett etter konserten i Griegsalen.  
 
 

J. S. Bach: Johannespasjonen 
Søndag 14. april kl 19.30 
Bergen domkirke 
 
Bergen Domkor 
Kjetil Almenning, dirigent 
I Domkorets tiårssesong er det en selvfølge å ha musikk av kirkemusikkens far - Johann Sebastian Bach - på 
programmet. Palmesøndag fremføres et av hans høyest verdsatte verk - den dramatiske pasjonshistorien etter 
Johannesevangeliet.  
Dirigent Kjetil Almenning ble domkantor i Bergen august 2009, og etablerte Bergen Domkor i september. Mars 
samme år tyvstartet han i stillingen med å lede Bergen Bachsolister og Kor Vest i nettopp Johannespasjonen i 
Bergen domkirke langfredag 2009. Konserten er med det en dobbel tiårsmarkering.  
Bergen Domkor har med seg barokkorkester, og unge, fremragende solister:  
Lydia Hoen Tjore, sopran 
Astrid Nordstad, mezzosopran 
Petter Moen, tenor 
Jørgen Backer, baryton 
Ørjan Hartveit, baryton 

mailto:POST@UIB.NO
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Magnus Staveland, evangelist 
Bergen Barokk 
Stefan Lindvall, konsertmester 
Spesialtilbud til UiBansatte: kr 250 (ordinær pris: kr 350), bruk koden bergendomkorjohannespasjon på 
ticketco.events/no/en 
 
 

INVITASJON 
 
Prof. Jiri Hinka Klaverakademi har gleden av å invitere til jubileumskonsert i anledningen Jiri Hlinkas 75-
års jubileum i år og Klaverakademiets 10-års jubileum i fjor, 
 

ONSDAG 10. APRIL 2019, KL 19.30 i UNIVERSITETSAULAEN I BERGEN 
 
Program: 
Ti tidligere studenter av Jiri Hlinka og Klaverakademiet hyller en av Norges mest toneangivende 
klaverpedagoger gjennom tidene i denne storslåtte klavermønstringen.  
 
Medvirkende: 

Geir Botnen, Håvard Gimse, Leif Ove Andsnes, Christian Ihle Hadland 
Christian Grøvlen, Oda Hjertine Voltersvik, Thormod Rønning Kvam, Andreas Løken Taklo, Siril Aufles 
Valberg og Richard Octaviano Kogima 
 
Spesialtilbud på billetter for Universitetets ansatte: kr 300,- inkl. avgifter. (Kun 4 pr stk.) 
 

Link til billetter for UiB-ansatte: https://www.ticketmaster.no/event/605181?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 15. mai (ekstraord.) 
Onsdag 19. juni 

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 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://kirkemusikkibergen.ticketco.events/no/nb/e/johannespasjonen?fbclid=IwAR0uaw9oU5fgDBM6KGNG2ZONZ1yiNc8Gn9b5njEDmxK5oyvJGEJiF0luIVw
https://www.ticketmaster.no/event/605181?CL_ORIGIN=ORIGIN2
http://www.uib.no/odontologi
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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 
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