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Kjære kollega 

 
Velkommen til nytt studieår! Spesielt velkommen til våre nye studenter på integrert master i odontologi, bachelor 
tannpleie og spesialistutdannelsen. Vi har også gleden av å ønske to nye førsteamanuenser velkommen til IKO 
dette høstsemesteret. 
Instituttet er kjent for og svært glad over å tilby undervisning og forskning av god kvalitet.  
Dette bekreftes av en av verdens viktigste universitetsrangeringer, Shanghai-rangeringen, der Bergen er på topp i 
Norge i odontologi og tannpleie. Vi er svært stolte over denne utmerkelsen. Gratulerer til oss alle! Dette inspirerer til 
fortsatt innsats i det nye studieåret. Se også: https://www.uib.no/med/128871/bergen-best-i-norge-på-odontologi-og-
tannpleie 
 
Lykke til med semesterstart! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 
 

Bergen er best i Norge på odontologi og tannpleie 
Av INGRID HAGERUP 

 
Bergen er på topp i Norge i odontologi og tannpleie ifølge Shanghai-rangeringen, en av verdens viktigste 
rangeringer for universiteter. 
Shanghai-rangeringen kommer ut hvert år, og rangerer de 500 beste universitetene i verden. Her hevder UiB seg på 
området innenfor odontologi, og er plassert i bolken mellom 51-75, en god del plasser over nærmeste andre norske 
institusjon, Universitetet i Oslo, som er plassert mellom 76-100 og Universitetet i Tromsø, som ligger mellom 201-
300. Se hele rangeringen her: http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/dentistry-oral-
sciences.html 
– Vi har god kvalitet på både utdanning og forskning og dette er en veldig hyggelig nyhet, sier instituttleder Anne 
Nordrehaug Åstrøm. 
 

 

     
 

Det blir kaffe og kake i vrimlearealet i U1 

fredag 23. august kl. 12:00. 

 

Alle ansatte er hjertelig velkommen 

 

Dekan Per Bakke vil komme og si noen ord. 
 

SHANGHAI-RANGERINGEN 
 

• Blir publisert av Shanghai Jiao Tong 
University i Kina, første gang i 2003. 

• Legger spesielt stort vekt på vinnere av 
Nobel- og Fields-priser. Alumni med slike 
priser teller 10 prosent av vektingen, 
nåværende ansatte 20 prosent. 

• Rangerer mer enn 1200 universiteter, de 500 
beste blir publisert på nett. 

• Les mer 
her: http://www.shanghairanking.com/aboutar
wu.html 

 

 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 12 – 22. august 2019 
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KLINIKKNYTT 
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DRIFT 
 

HMS 

KURS 

VELFERD 
 

 
 

Åpningen av studieåret 
 

 

Verdens beste by og verdens beste studentby, snakket 
bergensordfører Marte Mjøs Persen om da hun ønsket ferske 
studenter velkommen til Universitetet i Bergen mandag 
ettermiddag. Da hadde mannskoret Arme Riddere sunget inn 
rektor, øvrig ledelse og universitetsstyre med den gamle 
studentersangen «Gaudeamus igitur». 
 
Se mer i På høyden: 
Åpning av studieåret. Byen har våknet fra sommerdvale. 
Se bildene fra studieåpningen 

 

 
 

Parkering 
 
Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser 
må ha gyldig digital parkeringstillatelse. Tillatelsen er 
tidsbegrenset, og det må søkes på nytt når 
gyldighetstiden er ute. Der er parkeringskontroll 24/7 på 
universitetets parkeringsplasser 
 
I Årstadveien 19 er det pasientparkering i U1 (det 
øverste parkeringsdekket) og parkering for ansatte og 
studenter i U2 (det underste parkeringsdekket). 
Det er bare ansatte og studenter og ansatte med 
adgangskort til Odontologibygget som kan komme ned i 
U2 og som har lov å parkere der. Det er noen plasser 
merket TK-vest, IGS og Bivirkningsgruppen. Alle 
umerkede plasser er IKO sine plasser. 
Det er ikke tillatt for ansatte og studenter å parkere 
andre steder enn i U2. Dette gjelder også kvelder, 
helger, ferier etc.  
Søknad om parkeringstillatelse: Søknadsskjema 
 
Les mer om: 

• Parkeringsvilkår 

• Hvem kan parkere 

• Gruppering av UiBs parkeringsplasser 
Parkering for ansatte og studenter (gratis parkering) 
Ladestasjoner for e-biler 
Parkering for bevegelseshemmede 
Enhetsreserverte plasser 
Leie av parkeringsplasser 

• Plasser for eksterne – Pasientparkering, 
Gjesteparkering, Parkering for håndverkere og 
servicefirma 

• Klage på kontrollavgift 
 
 

Parking 
 
All those who park in university parking spaces must have 
a valid digital parking permit. The permit is time-limited 
and needs to be reapplied for when the period of validity 
expires. It will be parking control 24/ 7 the parking spaces 
belonging to the university. 
 
In Årstadveien 19 it is parking for patients in U1 (the 
upper parking deck) and for employees and students in 
U2 (the lower parking deck. Some parking spaces are 
marked for TK-vest, IGS and BVG. All unmarked spaces 
belong to IKO. 
It is only employees and students with access cards to 
Årstadveien 19 who can drive down in U2. They are the 
only ones with parking permit here. 
Employees and students are not allowed to park other 
places than U2, even in evenings, weekends and 
holidays. 
Application for parking permit: Application form 
 
Here you can read more about: 

• Parking terms and conditions 

• Who can park? 

• Grouping of UIB’s parking spaces 
Parking for employees and students (“free spaces”) 
Charging stations for electric cars 
Disabled parking 
Spaces reserved for faculties and departments 
Parking space rental 

• Visitor parking spaces - Patient parking, Parking for 
contractors and service companies, Visitor parking 

• Complaining about a parking charge notice 
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Nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering 
 
Nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering blir offentliggjort i neste uke. BHT og HR-avdelingen har 
utarbeidet en oversikt over hvor ansatte kan henvende seg dersom de har behov for bistand. 
 Bedriftshelsetjenesten ved UiB er ikke døgnåpen, men gruppeleder har mobilnummer oppgitt på ansattsidene og 
kan kontaktes etter arbeidstid. Det er opprettet en døgnåpen telefontjeneste ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen 
med telefonnummer 908 42 775. Dette vil være hovedkanalen for henvendelse. Etter arbeidstid vil alle 
henvendelser bli henvist Klinikk for Krisepsykologi. Henvendelser i arbeidstid mottas som vanlig og fordeles internt 
i bedriftshelsetjenesten etter kapasitet og problemstilling. Nærmeste leder eller HR-avdeling kan også kontaktes. 
Rutine ved henvendelser: 
1. Bedriftshelsetjenesten og organisasjonspsykolognummer vil ha telefonnummer til Klinikk for krisepsykolog i 

lett tilgjengelig i perioden. Utenom arbeidstid eller ved behov vil den ansatte oppfordres til å ringe Klinikk for 
Krisepsykologi. Viktig å sikre at den ansatte har forstått informasjonen som blir gitt. Få navn og telefonnummer 
fra den ansatte. 

2. Be den ansatte ringe tilbake når de har snakket med krisetelefonen 
3. Tilby møte påfølgende arbeidsdag 
4. Om den ansatte ikke ringer tilbake innen avtalt tid, ta kontakt med vedkommende eller krisetelefonen 
5. Den ved BHT/HR som har blitt oppringt tar kontakt med kollega etter hendelsen for kvalitetssikring/ev hjelp. 
Andre steder hvor det er mulig å få hjelp: 

• Døgnåpen krisetelefon ved Senter for krisepsykologi (UiB): Tlf  908 42 775 

• Bergen Legevakt: Åpningstid: Døgnåpen Tlf: 55 56 87 00 

• Livskrisehjelpen: Åpningstid: 8-22. Tlf: 55 56 87 54 
 
 
 

Utplassering av bysykler ved Årstadveien 21 
 
Bysykler kommer på sørsiden av Overlege Danielssens hus (ODH) 
 
Det har vært korrespondanse mellom Eiendomsavdelingen ved UiB og Bymiljøetaten Bergen kommune. Man har 
da kommet fram til at bysykler kan utplasseres syd for Overlege Danielssens hus (Årstadvn.21). Utplasseringen er 
planlagt i slutten av august. 
 

Se inntegnet plassering av bysykkelstativet i vedlegg. Inntegnede plantekasser eller annen hindring 
plasseres kun etter behov.  
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Kjære studenter og ansatte 

Velkommen til det nye Universitetsmuseet 
 

14. oktober 2019 åpner Universitetsmuseet igjen. Vi gleder oss til å vise frem et nyoppusset bygg, med nye rom, 
utstillinger, museumsbutikk og tilgang til museumskafeen Christie. Vi har også fått flere rom som kan brukes til 

formidling av forskning og til arrangementer – en glimrende arena for universitetet vårt. 
Vi ønsker at museet skal være en boltreplass for nysgjerrige og vitebegjærlige ansatte og studenter. 

Vi har mye spennende å by på både på åpningsdagen og i ukene som følger. Følg med på Universitetsmuseets 
egne sider for fullt program. 

Ellers finner du programmet for åpningsdagen her. 
Et høydepunkt blir mapping-showet på åpningskvelden – et lysshow prosjektert direkte på museumsbygningen – 

for første gang i Bergen! Vi viser lysshowet tre ganger i løpet av kvelden. Velg en tid som passer for deg og ta 
med alle du kjenner. Dette blir en opplevelse for hele byen vår. 

 
Velkommen skal du være 

Vennlig hilsen rektor, 
Dag Rune Olsen 

 
 

UBIL ble 50 år i 2019 og vi 
fortsetter å feire hele året ut! 
 
Som i fjor inviterer Universitetet i Bergen sitt 
bedriftsidrettslag (UBIL) alle ansatte til å være med i 
trekningen av 10 gratis startplasser i årets utgave av 
motbakkeløpet Stoltzekleiven Opp. Våre deltakere vil 
starte lørdag 28. september mellom kl. 10.20-11.40 - 
rett før de aller beste skal kjempe om rekorder. Løpet 
der 300 høydemetre skal forseres på rett under 1 km 
passer alle, akkurat som alle kan finne en aktivitet som 
passer dem i UBIL. Vi tilbyr badminton, bordtennis, 
bowling, curling, fotball, håndball, langrenn, orientering, 
skyting, svømming og sykling, og har veldig lyst til å 
samle flere løpere også. Nye medlemmer er alltid 
velkommen! Du finner mer info på våre nettsider: 
https://ubil.w.uib.no/  
 
Ønsker du å være med i trekningen av 10 gratis 
startplasser i årets Stoltzekleiven Opp? Registrer deg 
her innen 22. august.  Vi trekker 10 heldige vinnere 23. 
august. 
 

             

UBIL filled 50 years in 2019 
and we continue to celebrate 
throughout the year! 
 
As last year, the University of Bergen’s sports club (UBIL) 
invites all employees to participate in a draw of 10 free 
spots in this year’s edition of the hill race Stoltzekleiven 
Opp. Our participants will start on Saturday the 28th of 
September between 10.20 and 11.40 – right before the 
very best are competing for new records. Climbing 300 
vertical metres on a distance right under 1 km, this race 
fits all, just as everyone can find an activity to their liking in 
UBIL. We offer badminton, table tennis, bowling, curling, 
football, handball, cross-country skiing, orienteering, 
shooting sports, swimming and cycling, and are eager to 
find some more runners as well. New members are 
always welcome! There is more information on our 
website (in Norwegian): https://ubil.w.uib.no/  
 
You want to participate in the draw of 10 free spots in this 
year’s Stoltzekleiven Opp? Register here by August 22nd.  
We will draw 10 lucky winners on August 23rd. 
 

 
 

 

 

50 

ÅR! 
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STUDIE 
 
 

Glimt fra avslutningsseremonien for årets 
avgangsstudenter ved IKO 
Foto: Jørgen Barth 
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FORSKNING 
 

Informasjonsmøter om RETTE: 
System for Risiko og ETTErlevelse 
 
RETTE er et nytt verktøy ved UiB hvor alle prosjekter som behandler personopplysninger skal registreres. I uke 33 
og 34 er det opplæring og informasjonsmøter om verktøyet. 
 
RETTE har som mål å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og skal være et verktøy for 
instituttene ved UiB så de kan være sikre på at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk. 
 
Det skal rulles ut ved hele UiB, men utrullingen starter først ved Det medisinske fakultet ved studiestart 2019. 
I den forbindelse inviterer fakultetet til opplæring og informasjonsmøter om systemet for forskningsrådgivere, 
instituttledere, veiledere og andre som skal bruke verktøyet i uke 33 og 34. 
 
Tider for informasjonsmøter: 

• 28. august kl. 10-11 

• 28. august kl. 12-13 
Rom: Undervisningsrom D301 ved Haukeland Universitetssjukehus, Sentralblokka 
For mer informasjon, se vedlagte pdf.  
 
 
Les mer om RETTE og informasjonsmøtene her. 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

NY PASIENTJOURNALFORSKRIFT  
GJELDENDE FRA 1. JULI 2019.  
 
På IKO blir kravene til å følge Pasientjournalforskriften ivaretatt gjennom jounalsystemet Opus. Det gir likevel en 
trygghet å ha litt kjennskap til Forskriften og hva som er hensikten med den, sier klinikkleder Neshe. Den 1. juli 2019 
trådte det i kraft en revidert versjon av Pasientjounalforskriften.  
 
Alle som gir helsehjelp har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Den nye forskriften skal gjøre 
denne plikten tydeligere og sørge for at pasientjournalen omhandler pasientens behov for helsehjelp. Den nye 
forskriften har fått en tydeligere formålsbestemmelse i § 1: Å bidra til at pasienter ved hjelp av relevant og 
nødvendig dokumentasjon kan gis helsehjelp av god kvalitet, inkludert effektive og gode pasientforløp. Videre at 
personvernet ivaretas, og at helsehjelpen kan kontrolleres i ettertid. Den nye forskriften er i større grad enn den 
gjeldende tilpasset en digitalisert hverdag, ny personvernlovgivning (GDPR) og pasientjournalloven av 2004. 
 
Forskriften omfatter også lyd- og bildeopptak. Journalføring og kommunikasjon av helseopplysninger mellom 
personell og virksomheter skal som hovedregel skje ved hjelp av elektroniske midler. Bestemmelsen i forskrift 1. juli 
2015 nr. 853 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 3, som slår fast at pasientjournaler skal føres 
elektronisk, er derfor gjentatt i den nye forskriften. 
 
Se hele forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-01-168  
Se brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om saken: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/263e2f6c52a74ac5922fba3d123e0f85/190301_kgl_res_pasientjournalfors
kriften.pdf 
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TELEFON-UTFORDRINGER PÅ IKO 
 
Resepsjonen har fått ny sentralbordløsning (TRIO), og dette har gitt noen innkjøringsproblemer. IKO har nå tre ulike 
systemer som skal fungere sammen: Sentralbordet, Skype for business-telefoni og klinikktelefoner. IT-avdelingen 
kjenner til utfordringene og jobber med disse. Alle delene må fungere sammen, og samtidig må det fungere for alle 
dem som ringer utenfra og skal bli satt videre.  
 
Mange IKO-ansatte har gått over til Skype for business-telefoner. Denne løsningen fungerer bra for alle som sitter 
på kontor og logger seg på en internett-maskin. Det gamle telefonapparatet er borte. I stedet logger man seg på og 
bruker datamaskinen som telefon, og kommuniserer ved hjelp av et headset. I klinikken vil en slik løsning ikke 
fungere, derfor har IKO fått lov til å beholde de trådløse telefonene og "vanlige telefonlinjer" i klinikken.   
 
- Dette gir noen utfordringer, men det jobbes med å utbedre de problemene man har støtt på, sier de telefoni-
ansvarlige på IT-avdelingen. Vi har for eksempel funnet en grei løsning på et problem som gjelder ringing mellom 
klinikktelefoner og Skype-telefoner (se nedenfor). - Alle må også venne seg til at vi ikke lenger har internnummer, 
dvs. 5-sifrede nummer som begynner med tallet 8. Heretter må vi alltid ring alle sifrene i telefonnummeret, selv om 
det er innenfor husets fire vegger!  
 
- Hvis noen fra klinikken ringer til meg og jeg ikke er inne, kan jeg ikke lenger se hvem som har ringt, sukker Tone 
Holtås. Det eneste jeg ser, er IKOs hovednummer, selv om det er ringt fra en av seksjonene. Noen ganger har jeg 
måttet ringe til alle seksjonene for å finne ut hvem som har prøvd å få tak i meg, fortsetter hun. Nå har imidlertid IT-
avdelingen funnet en løsning slik at Tone, og alle andre med Skype-telefon, kan se hvem i klinikken som har ringt:  
 

Ringe fra klinikktelefon til SKYPE? Stjernen er løsningen! 
For å sikre at mottaker med SKYPE-telefon kan se hvem i klinikken som har ringt, tast stjerne før det 8-sifrede 
nummeret! *5558.... 

 

 
 
 
 

PERSONAL 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte til instituttet: 
 

Tannlege Maren Lind starter her igjen på mandag 12. august 
Førsteamanuensis kariologi Ewa Rodakowska, 12. august 
Tannlege Anders Røsland begynner igjen 13. august.  
Christian Schriwer førsteamanuensis  12. august 
Elina Trocenko seniorkonsulent 15. August 

 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
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KURS 
 

Kurs i PubMed og Embase, 28. august 2019 på Bibliotek 
for medisin 
 
Biblioteket tilbyr gratis kurs for ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet og Helse Bergen  
28.08.2019 – 09:15-11:30 
Kursrom i Bibliotek for medisin, 3.etg. BBB 
Påmeldingsfrist: 23.08.2019.-.20:00 
Påmeldingsskjema 
 
Les meir her. 
 
 

VELFERD 
 
 

The Hollies 
 
Vi ønsker å gi et spesialtilbud til de ansatte på UIB  
The Hollies i Grieghallen lørdag 07/09 kl 19.30 
  
Ordinær pris 725,-  tilbud UIB kr 525,- 
 
Oppi UIB ansatt ved bestilling på tlf 55 216150 
 
The Hollies får stående applaus etter hver konsert, denne konsertomtalen 
viser hvorfor: 
 
«The Hollies ga oss ungdommen tilbake for en kveld. De skinte over oss 
som en regnbue. Vi ble bragt tilbake til gode minner med god spilling, gode 
sanger og gode harmonier. Håper de kommer snart igjen!» 
 er det 57 år siden bandet startet i Manchesters Oasis Club. De overtok 
etter The Beatles som hovedattraksjon i The Cavern, Liverpool. The Hollies 
har hatt 32 slagere på Englands hitlister. I'm Alive og I Can't Let Go gikk til 
topps i England og Long Cool Woman In A Black Dress ble 1. plass i 
USA. The Air That I Breathe var verdensslager i 1974. Signaturlåten He 
Ain’t Heavy – He’s My Brother nådde 1. plass i England i 1988. Finn Bjelke 
pleier å si på lørdags-popquiz: «Er du i tvil – svar Hollies». 
 
The Hollies ble inkludert i USAs Rock and Roll Hall of Fame i 2010. 
Dokumentarfilmen Look Through Any Window fra 2011 har intervjuer med 
Graham Nash, Allan Clarke, Tony Hicks og Bobby Elliott. Den er vist flere 
ganger på NRK TV. Før 2017-turnéen i Norge ble Tony og Bobby intervjuet 
i et en times program i Herreavdelingen på NRK radio. 
 
 På konsertene spiller de alle bandets største hits, og et utvalg av de beste 
låtene fra deres fire album utgitt etter 2005. En solo akustisk versjon av 
Bruce Springsteen’s Sandy fra live-albumet We Got The Tunes er spesielt 
populær. 
 
 

 
 
 

 
 
THE HOLLIES - GRIEGHALLEN 
The Hollies har turnert i alle år 
siden 1962 og er kjent som et av 
popmusikkens beste band. Siden 
2010 har de solgt over 17 000 
billetter i Norge. Lørdag 
7.september de tilbake til 
Grieghallen i Bergen – det gledes! 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=929844
https://www.uib.no/ub/84203/kurs-i-pubmed-og-embase-28-august-2019-på-bibliotek-medisin
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Morgon og kveld  
av Jon Fosse 
 
Tilbod til UiB: Billettar til prøveframsyning og generalprøve i Logen. 
Billettpris kun kr. 100. 
 
Måndag 26., tysdag 27. og onsdag 28. august kl. 19.00. 
 
Dramatisering: Hildegun Riise 
Regi: Terje Naudeer 
Med: Stig Amdam 

 
 

 
 

I eit fortetta «limbo-univers» møter vi Johannes i ytterpunkta av sin livssyklus. Den dagen han vert fødd og den 
dagen han skal over til den andre sida. Vi møter Stig Amdam som fiskaren Johannes. Han skal saman med sin 
avlidne beste ven Peter gå igjennom livet sitt for å møte døden. Han ser, sansar og freistar å ta inn over seg kva 
det er som er i ferd med å skje. Erkjenninga om at livet skal til å sleppe taket veks fram i han etter kvart som han 
undrar, minnest, ser og får satt opplevingane sine i perspektiv. Heile tida er sjøen og arbeidsgjerninga ved kysten 
sterkt til stades som ramme for livsverket til Johannes. Forteljinga har rike religiøse og eksistensielle dimensjonar 
og snakkar til oss på ein særs sanseleg måte og er eit glimrande eksempel på Jon Fosse si magiske 
forteljarkunst. 
 
Du kan kjøpe billettar via lenken under, eller sende epost til publikum@hordalandteater.no 

26. august https://hordalandteater.eventim- 
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=302&kassierer=webprove 

27. august https://hordalandteater.eventim- 
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=303&kassierer=webprove 

28. august https://hordalandteater.eventim- 
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=304&kassierer=webprove 
 
 

Ny søknadsperiode for hyttene på 

Ustaoset seinhøsten  2019 
 

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-

heimen,  Ottesheimen og Butten  på Ustaoset 

for  seinhøsten  2019,  i perioden  13. oktober -

05.januar 2020. 

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://reg.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 

ekstra informasjon.  Alle søknader må 

registreres i det elektroniske hyttesystemet 

for å komme med i trekningen. 

Søknadsskjema og informasjon om hyttene 

New application period for the 

cottages at Ustaoset late autumn 

2019  
 

It is now opened to apply for U-heimen, 

Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the late 

autumn period from 13 October until 05 January 

2020. 

 

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://reg.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)" - 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:publikum@hordalandteater.no
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=302&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=302&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=302&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=303&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=303&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=303&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=304&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=304&amp;kassierer=webprove
https://hordalandteater.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=304&amp;kassierer=webprove
https://reg.app.uib.no/hytter
https://reg.app.uib.no/hytter
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finnes også på Ansattsidene under «Mitt 

ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til 

utleie».  Logg inn med ditt UiB brukernavn og 

passord. 

Søknadsfristen er 13. september, trekningen 

foretas 16. september 2019. 
 

 
U-heimen 

 

 

logging in with your registered UiB username and 

password.  

 
 

The application deadline is 13 September. Drawing 

will be done 16 September 2019. 
 

   
Butten                     Ottesheimen 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Tirsdag 17. september 
Onsdag 20. november 

Onsdag   4. september 
Onsdag 16. oktober 
Onsdag 13. november 
Onsdag 11. desember 
 

HMS-utvalget 
Mandag 26. august 
 

Programutvalget 
Fredag 27. september 
Fredag 6. desember 
 

  
 

 

 

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 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
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/
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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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https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://bs.uib.no/?
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