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Omorganisering og flytting 
av fiskemåker i Årstadvn. 17 

Utdrag fra artikkel av Arild Breistøl og Martin Eggen, Norsk 
ornitologisk forening  
 

Hekkingen til fiskemåkene i Årstadveien 17 reddet. Et eksempel til 
etterfølgelse. 
 
Fiskemåkene som hekker på byggeplassen der gamle odontologibygget 
ved Universitetet i Bergen sto, har ved hjelp av velvillige entreprenører og 
byggeiere fått reiret flyttet. Slik kan hekkingen fortsette, noe vi er glade for! 
Vi håper dette eksemplet kan være til inspirasjon. 
 
I forbindelse med rivingen av det gamle odontologibygget ved Universitetet 
i Bergen oppdaget entreprenøren Skanska at ei fiskemåke hadde bygd reir 
og lagt egg oppe på en betongkonstruksjon som skulle rives en av de 
nærmeste dagene. Arbeidet med rivningen startet så tidlig som i august i 
fjor og kostnadene med å vente til fiskemåka var ferdig med å hekke ville 
bli svært store. Fortvilelsen hos både entreprenør og Eiendomsavdelingen 
ved Universitetet i Bergen var stor. 

 
I slike tilfeller er et råd å flytte reiret, og da helst så kort som mulig. I dette tilfellet var avstanden til et egnet sted hele 
25 meter. Ville fiskemåkene forstå at reiret ble flyttet så langt? Risikoen med slike flytteprosesser er store, og selv 
om den beste viljen ligger bak er det ikke sikkert det ender med suksess. Tatt situasjonen i betrakting var dette den 
eneste mulige løsningen. 
 
Les hele artikkelen om fiskemåkene i Årstadveien 17 her 

 

 
Flate tak gir fiskemåkene perfekte hekkeplasser mange steder - 

dersom de får være i fred. (Opphavsrett: Arild Breistøl) 

 
Dette bildet er av byggeplassen, tatt av et kamera som 

dokumenterer byggeprosessen. I den røde ringen ser man hvor 
reiret til fiskemåken er plassert etter flytting. 

(Opphavsrett: Overvåkningskamera) 
 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 10 – 31. mai 2019 

 

 
    

 
 

Spesialisteksamener  
våren 2019: 

 
Onsdag 5. juni periodonti 

Se mer under STUDIE 
 

Onsdag 6. juni pedodonti 

Se mer under STUDIE 
 

Onsdag 12. juni oral protetikk 
 

IKO-DAGENE 
18.-20. JUNI 

Sett av dagene. 
Program kommer senere. 

 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=2367
http://www.birdlife.no/thumbnails/1024x768/innhold/bilder/2019/05/20/6106/fis.jpg
http://www.birdlife.no/thumbnails/1024x768/innhold/bilder/2019/05/20/6107/byggeplass_fiskemake.jpg
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Parkering 
 
Alle studenter og ansatte som skal parkere på parkeringsplassene til Universitetet i Bergen, også plassene ved 
Odontologen, må ha parkeringstillatelse. Det må søkes til Eiendomsavdelingen. De «hvitelister» bilene og da har 
man lov å parkere på alle UiB-plasser som ikke er reservert for spesielle formål. 
 
Vi minner om at ansatte og studenter bare har lov å parkere i den nederste parkeringsetasjen - U2. Vi kan ikke 
parkere på pasientplasser, plasser for bevegelseshemmede eller på plasser for varemottak og service. Dette 
gjelder også kvelder, helger, ferier, helligdager og offentlige fridager, dersom ikke annet bestemmes av 
Eiendomsavdelingen. 
 
Se mer utfyllende om parkering under DRIFT. 
 
 

Resultat av valg til instituttrådet gruppe B, for perioden 
august 2019 - juli 2020 
 
Medlem 
Anneli Skjold 
 

Varamedlemmer 
1. Ulrik Leidland Opsahl 
2. Øyvind Goksøyr 
 

 

 
 

Kick off 

    

Etter eit litt labert oppmøte i fjor prøver vi likevel å holde på tradisjonen.  Kick off med rebus, 

quiz og anna gøy blir 30. august. 

For alle ansette og alle avdelinger på huset. 

Hold av dato og hiv deg med, dette er gøy, gøy, gøy….. 

Info  kjem etterkvart. 

Mvh  Komiteen 

mailto:POST@UIB.NO
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Røyking ved Institutt for klinisk odontologi 
 
Vi minner om at det er røykeforbud innendørs eller i nærheten av inngangene.  
Se Røykelovens §25 
Dessuten er det ikke lov å gå ut i klinikktøy og røyke. 
Dette gjelder også for e-sigaretter 
 
 

«Bruk av e-sigaretter innendørs 
Det som kommer ut av e-sigaretten danner en sky av små væskepartikler og organiske partikler, og kalles 
gjerne damp eller aerosol. Denne er trolig langt mindre skadelig enn sigarettrøyk. 
Imidlertid finnes det stoffer i e-sigarettene som kan medføre helseskader og plager. Dampen fra 
nikotinholdige e-sigaretter inneholder så mye nikotin at personer i nærheten også får det i seg. Dette kan 
være særlig uheldig for gravide, barn og hjertesyke. 
Dampen er ikke luktfri, og den kan medføre ubehag og reaksjoner for eksempel for astmatikere og 
allergikere. 
Damping er omfattet av røykeloven og forbudt på de samme stedene der det allerede er røykeforbud. Det 
gjelder for e-sigaretter både med og uten nikotin.» (helsenorge.no) 

 
 
 
 

STUDIE 
 
 
 

Nye spesialister i oral kirurgi og oral medisin 
 

 
 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Frank-Jakob Sandbakk og Torbjørn Østvik Pedersen så mye med fullført 
og bestått spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin 24. mai 2019. Spesialistene Sandbakk og Pedersen er 
her flankert av, fra venstre: eksaminator og hovedveileder, professor Trond I. Berge, UiB, intern sensor, professor 

Malin Viktoria Jonsson, UiB, ekstern sensor, professor Tore Bjørnland, UiO og førsteamanuensis Evelyn 
Neppelberg, UiB. 

 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/roykeloven-regler-om-roykeforbud
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Nye spesialister i kjeveortopedi 
 

 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Jon Jørgen Tisthamar, Johann Vilhjalmsson og Elisabeth Grut Gil så mye 
med fullført og bestått spesialistutdanning i kjeveortopedi 28. mai 2019. Spesialistene Tisthamar, Vilhjalmsson og 

Gil er her flankert av, fra venstre: intern sensor, professor Stein Atle Lie, UiB, ekstern sensor, professor Janna 
Waltimo-Sirén, Universitetet i Helsinki og eksaminator og hovedveileder, professor Keijo Aukusti Luukko, UiB. 

 
 

Spesialisteksamen i periodonti onsdag 5. juni 
 

Seksjon for periodonti avholder eksamen for 
spesialistkandidatene Ingvild Marie Ulvik og Ingeborg Elisabeth Carlström 

onsdag 5. juni. 
 

Sted: Lateralen 
Tid: 09:30–14:30 

 
09:30 – 11:30: Ingvild Marie Ulvik 

12:30 – 14:30: Ingeborg Elisabeth Carlström 
 

Eksamineringen er åpen for alle. 
 

VELKOMMEN! 
 
 

Spesialisteksamen i pedodonti torsdag 6. juni 
 

Spesialistkandidaten Britt Nygard Tvilde avholder eksamensforelesninger i pedodonti. 
 

Sted: Cavum 
Tid: 14:00 – 14:40 

 
Tema: 

«Dental erosive wear i det primære tannsettet hos 5-åringer – Bergen, Norge» 
 

Forelesningen er åpen for alle interesserte. 
 

VELKOMMEN! 
 

mailto:POST@UIB.NO
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AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE 
 
 
BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE og INTEGRERT MASTERPROGRAM I ODONTOLOGI 
FREDAG 21. JUNI 2019 I UNIVERSITETSAULAEN 
 
Fakultetet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannlegestudentene kull 14-19 og tannpleierstudentene 
kull 16-19 i Universitetet i Bergens storstue – Aulaen, fredag 21. juni. Avgangsstudentene med familie er invitert. 
Det er også anledning for de ansatte å overvære høytideligheten. Arrangementet varer ca 1,5 time. Vi gjør 
oppmerksom på at studentene er velkommen til å ta med familien på omvisning på Institutt for klinisk odontologi, 
inkludert klinikkene, fra kl. 11.00 og frem til høytideligheten i universitetsaulaen kl. 13.00 denne dagen. 
 
 

FORSKNING 
 
 

Avtalen med Elsevier 
 
Dersom norske forskere er hovedforfattere av en artikkel kan den publiseres åpent, viser avtalen det norske 
miljøet innen høyere utdanning og forskning har gjort med forlaget Elsevier. Bare vanlig medforfatterskap gir ikke 
grunnlag for åpen publisering. 
Khrono har fått innsyn i hele avtalen mellom Unit og Elsevier. Den går over 16 sider, og inneholder først og fremst 
standardvilkår som regulerer lesing, publisering, betaling og andre sider av vitenskapelige tidsskrift. 
Fakta 
 
Hovedtrekkene i Elsevier-avtalen 
Avtalen omtales som en pilotavtale. Den vil løpe i to år og inkluderer følgende: 

• Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection. 

• Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med CC-BY-lisens fra januar 2019. 

• Forfattere som allerede har publisert hos Elsevier i et godkjent tidsskrift, blir kontaktet av forlaget og tilbudt å 
gjøre artikkelen åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad. 

• Hvis artikkelen er publisert som Hybrid OA, vil forskeren/forskergruppen få publiseringsavgift (APC) refundert. 

• Piloten vil sørge for at ca. 90 % av artiklene fra norske institusjoner i Elsevier-tidsskrifter utgis med en åpen 
lisens i gull- og hybridtitler. 

• Rundt 400 tidsskrifter eid av akademiske foreninger, og også tredjepartstitlene Cell Press og Lancet er ikke en 
del av avtalen. 

 
Les hele artikkelen i Khrono 
Se også: Her finner du hele avtalen 
 
 

DRIFT 
 

Parkering 
Påminning og presisering  
 
Parkeringstillatelse – uten oblater 
Alle studenter og ansatte som skal parkere på parkeringsplassene til Universitetet i Bergen, også plassene ved 
Odontologen, må ha parkeringstillatelse. Det må søkes til Eiendomsavdelingen. De «hvitelister» bilene og da har 
man lov å parkere, på alle UiB-plasser som ikke er reservert for spesielle formål. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://khrono.no/elsevier-open-access-publisering/her-er-avtalen-med-elsevier/281496?utm_campaign=Newsletter&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email
https://khrono.no/files/2019/05/20/Elsevier%20lisensavtale%202019-2020%20offentlig.pdf
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Ansatte og studenter som er registrert med to eller flere biler må dessuten være oppmerksom på at en bare kan 
stå parkert med én bil om gangen. 
Kun ansatte og studenter med adgangskort til Odontologen kan kjøre ned i U2, så den lokale parkeringsoblaten 
er helt overflødig. 
Det er viktig at alle som har søkt om parkeringstillatelse er oppmerksom på at det er reg.nr. oppgitt ved søknad 
som blir registrert i det digitale systemet og derved er «hvitelistet». Parkerer en på UiBs plasser med en uregistrert 
bil kan en derfor bli ilagt kontrollavgift. Dersom en f.eks. tidligere har kjøpt ny bil og flyttet oblaten over på den nye 
bilen, kan en bli ilagt kontrollavgift. En må derfor melde inn endring av registreringsnummer når en bytter bil.  
Ansatte og studenter har bare lov å parkere i den underste parkeringsetasjen, altså i U2. Dette gjelder også 
kvelder, helger, ferier, helligdager og offentlige fridager, dersom ikke annet bestemmes av Eiendomsavdelingen. 
 
El-bilparkering  
Det er etablert ladestasjoner for el-biler. El-bilparkering kan bare benyttes så lenge bilen står til ladning. 
Hybridbiler kan ikke bruke el-bilplasser. Ansatte og studenter må ha fått innvilget søknad om parkeringstillatelse 
for å benytte disse plassene. Vi har noen få ladeplasser på parkeringsplassen ved Overlege Danielssens hus. 
 
Gjesteparkering 
Det er ikke avsatt egne plasser for gjesteparkering. Gjester henvises til offentlige parkeringsplasser. 
 
Bevegelseshemmede 
Parkeringsplasser reservert for bevegelseshemmede kan brukes av funksjonshemmede med kommunal 
parkeringstillatelse. I tillegg må en ha fått innvilget søknad om parkeringstillatelse for ansatte/ studenter.  
 
Pasientparkering 
Det er avsatt parkering reservert for pasienter ved Odontologisk universitetsklinikk  i U1. Pasientene må registrere 
bilen i en parkeringskiosk ved pasientmottaket. Parkeringsplassen kan bare benyttes innenfor avsatt tid og ikke ut 
over den tiden behandlingen tar. 
 
Midlertidig parkeringstillatelse 
Om du f.eks. har en leiebil sender de inn søknad for denne for den aktuelle perioden. Denne vil da bli «hvitelistet» 
på vanlig måte. Så parkerer du som normalt, i U2. 
 
Varemottak og service 
Parkeringsplassene på baksiden ved varemottaket, er kun for levering og service. 
 
 

KURS 
 

Konkurransedyktige søknader til ERC Starting og 
Consolidator Grants 
 
Finn ut hvordan du best skriver en søknad til ERC Starting og Consolidator Grants. Her kan yngre forskere får et 
stipend til å utføre banebrytende og risikofylt forskning som de ellers ikke får finansiert. Ekspertene fra Enspire 
science, Norges Forskningsråd og UiB vil være til stede for å hjelpe deg på vei. Kurset er et samarbeid mellom 
UiB og Norges Forskningsråd og åpent for alle interesserte i hele Norge. 
 
Tid: 19.06.2019 – kl. 09:00 – 15:00 
Sted: Hotell Ørnen, Bergen 
Påmeldingsfrist: 14.06.2019.-.23:59 
 
Påmeldingslenke 
Les mer om søknadskurset 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5870965
https://www.uib.no/en/node/122500
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Torsdag 6. juni (ekstraordinært) 
Onsdag 19. juni 
 

Onsdag 12. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget 
Fredag 14. juni 
 

Klinikkutvalget 
 

HMS-utvalget 
Fredag 21. juni 
 

 

 

 

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 

 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
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https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/med.uib
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
http://pahoyden.no/
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
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