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Bysykkelstativ på plass 
 

 Foto: Mona Isaksen 
Bysyklene er nå på plass utenfor Overlege Danielssens hus. 
 

Kakefest på IKO 
 
IKO feiret at Bergen er best i Norge på Odontologi og Tannpleie ifølge Shanghai-rangeringen. 
Dekan Per Bakke sa noen velvalgte ord.  
 
 

     
 

     
 
Foto: Mona Lysfjord 

 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 13 – 13. september 2019 

 

 
    

 
Disputas 

Fredag 4. oktober 
Siri Flagestad Kvalheim 

 
IKO-dagene 

IKO-dagene blir 10.-12.desember. 
Hold av dagene. 

Program kommer senere. 
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 STUDIE 

FORSKNING 

KLINIKKNYTT 
 

OPUS-NYTT 

PERSONAL 

DRIFT 
 

HMS 

KURS 

VELFERD 
 

 
 

JULEBORD 
 

Det er tid å tenke på julebord, i år som i fjor blir det julebord 

siste fredag i november, altså 29. november. 

Skulle det være nokre kreative sjeler eller ei avdeling som har 

lyst å bidra med litt underhaldning, så er vi takknemlege for 

tips eller frivillige til det. Det finst nok fortsatt mange på huset 

som har skjulte talent. 

 

Prisen er kr 400,-  pr pers. 

Helsing  Komiteen 
 
 
 

 

En virtuell reise inn i Nygårdsgaten 5 
 
Mykje lys og luft, nye heisar og stor kantine. Slik vert det inni Nygårdsgaten 5. 
 
Dette var spektakulært. Kanskje eg ikkje skal pensjonera meg likevel, humrar universitetsdirektør Kjell Bernstrøm. 
Han har nett vore på ei virtuell reise inn i nye Nygårdsgaten 5. Hit skal sentraladministrasjonen flytta i 2022, og då 
vert bygget ikkje til å kjenna att innvendig. 
 
Nygårdsgaten 5 skal byggast heilt om. Arkitektfirmaet Artec har teikna om bygget. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
En glassvegg går gjennom bygget.  
Ill: Artec  

 

Ei trapp går gjennom heile bygget, 
og i tillegg vert det gangbruer som 
holder etasjene sammen. Inn til 
høgre ligg kantina.  
Ill: Artec 

Tore Tungodden og Kjell 
Bernstrøm fikk se innsiden av 
Nygårdsgaten 5 mandag. Det kan 
andre tilsette òg gjøre denne uken. 
Foto: Hilde Kristin Strand 

 
Les meir om en virtuell reise inn i Nygårdsgaten 5 i På høyden. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://pahoyden.no/eigedom-kjell-bernstrom-nygardsgaten-5/ei-virtuell-reise-inn-i-nygardsgaten-5/400880


Side 3 av 9 
 

 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 
 

Nytt studentombud ved UiB. 
 

 
Sindre Dueland går frå stillinga som studentombod ved Høgskulen på Vestlandet til same stilling på Universitetet i 
Bergen. Foto: Hilde Kristin Strand 
 
Sindre Dueland (35) er nytt studentombod ved Universitetet i Bergen. Han startar med tjue prosent stilling, men 
skal vera på plass frå fulltid frå 1. oktober. Dueland vert UiB sitt andre studentombod. Frå 1. august er ordninga 
med studentombod lovfesta. 
— Kva gjer eigentleg eit studentombod? 
— Ein skal vera ein objektiv part i møte mellom studentar og utdanningsinstitusjon. Mykje av arbeidstida mi har eg 
brukt på å forklara studentar om rettane deira, men òg om kva plikter dei har. Dette kan vera knytt til forhold rundt 
eksamen eller ulike typar arbeidskrav, seier Dueland. 
Han har vore Høgskulen på Vestlandet (HVL) sitt første studentombod. På ein langstrakt høgskule har det vorte 
mykje reising. 
 
Les mer om studentombudet i På høyden. 
 
 
 

Endring av OD1INTRO 
 
I forbindelse med endring av OD2 INTRO (emneansvarlig Ann-Katrin Johansson), som ble vedtatt 
i Programutvalget i vår, skal studentene få tidligere kontakt med klinikken. Det er tre hele onsdager som skal 
brukes til kurset, slik at studentene deretter kan hospitere i studentklinikken. 
 
Kursdato og tidspunkt: 
Onsdag 30.10 Kl. 08.15-16.00 
Onsdag 06.11 Kl. 08.15-16.00 
Onsdag 13.11 Kl. 08.15-16.00 
Kl. 08.15 - 11.00 Ferdighetssenteret 
Kl. 12:30 - 16.00 Assistanse-øvelse i klinikken (på hverandre) 
 
Dette kurset har ingen direkte sammenheng med ny studieplan, men er et ønske om at studentene skal få en 
tidligere følelse av hva tannlegeyrket innebærer. 
Vi ber alt klinikkpersonell som blir involvert i kurset, om å sette seg godt inn i kursinnholdet og planlegge opplegget 
godt, slik at det hele vil fungere problemfritt. Som vedlegg finner dere informasjon om kjøreplanen. Dersom dere 
har spørsmål om kurset og detaljene rundt, ber vi dere kontakte Ann-Katrin Johansson som er emneansvarlig. 
 
Se kursplan. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://khrono.no/iselin-nybo-nso-studentombud/fra-i-dag-av-har-alle-rett-pa-studentombud/294311
https://khrono.no/iselin-nybo-nso-studentombud/fra-i-dag-av-har-alle-rett-pa-studentombud/294311
https://pahoyden.no/metoo-sindre-dueland-student/dueland-nytt-studentombod--det-beste-er-jo-at-eg-ikkje-har-noko-a-gjera/294508
Vedheng/Plan%20OD2INTRO%20høst%202019.pdf


Side 4 av 9 
 

 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 

Pedagogisk faglig påfyll – høsten 2019 
 
Enhet for læring ved fakultetet arrangerer hvert semester en rekke seminarer/workshops som 
er åpne for alle våre ansatte. Her er høstens program. 
Det vil være mulighet for streaming via Skype på enkelte av seminarene. Ta kontakt med 
martha.dahle@uib.no dersom du er interessert i å delta via Skype. 
Det er økende krav til utdanningskompetanse i universitetssektoren, og fra 1.9.2019 høynes 
kravene til pedagogisk basiskompetanse ved ansettelse i vitenskapelig stilling. Det 
medisinske fakultet har med sin Enhet for læring (EFL) etablert et fagmiljø for medisinsk 
pedagogikk. 
EFL tilbyr høsten 2019 en rekke seminarer/workshops som er åpne for alle våre ansatte. 
Programmet for høsten ligger her. 
 
Mer info: Enhet for læring 
 
 

 
 
 

 

Studentene vil ikke ha honours-program 
 
Gjerne et eget opplegg for flinke studenter, men ikke et eget studieprogram slik Universitetet i Oslo har. Det er et 
av punktene i Studentparlamentets ferske prinsipp-program. 
 
— Vi er mot en honours-ordning slik Universitetet i Oslo har, men åpen for andre modeller. 

Det sier Studentparlamentets leder Andreas Trohjell. 

 

 
Studentparlamentets leder Andreas Torhjel 

Foto: Silje Katrine Robinson 

 
Les saken i På høyden 
 
 

FORSKNING 
 

EU får ny forskningssjef 
 
Marija Gabriel er innstilt som ny kommisjonær for innovasjon og ungdom. Bulgarske Marija 
Gabriel kommer fra stillingen som kommisjonær for digitalisering i EU. Hun overtar jobben 
etter Carlos Moedas. Hennes nye tittel er kommisjonær for innovasjon og ungdom. 
 
Hun vil, ifølge et brev fra Europakommisjonens nye president Ursula von der Leyen, ha 
ansvar for utdanning, forskning og innovasjon. 
 
Les saken i Khrono. 
 

 
Marija Gabriel 

Foto: Mauro Bottaro/EU 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:martha.dahle@uib.no
https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/128436/pedagogisk-p%C3%A5fyll-h%C3%B8sten-2019
https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring
https://pahoyden.no/andreas-trohjell-prinsipprogram-student/uib-studentene-vil-ikke-ha-honours-program/401232
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://khrono.no/brussel-eu-forskning/eu-far-ny-sjef-for-forskning/404324?utm_campaign=Newsletter&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email
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Forskningsdagene 18.-29. september 2019 
 
Miljøklemma 
I år handler Forskningsdagene om miljø. På hvilken måte har miljøet forandret seg de siste årene? Hva gjør 
forskerne og hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi gjøre noe med miljøklemma? 
 
Forskningsrådet inviterer til nasjonal åpning 
Forskningsdagene feirer 25-års-jubileum og åpningen skal handle om miljø. Forskningsministeren kommer og 
forskerne er på plass. Vi ønsker alle som har anledning velkommen til å være med på den nasjonale åpningen av 
Forskningsdagene 2019.  
 
Forskningstorgene 
Forskningtorgene er et av signaturarrangementene for Forskningsdagene og et av arrangementene som har vært 
bærebjelken i Forskningsdagene siden den første festivalen i 1995. Du finner forskningstorg i både store byer og 
på mindre steder rundt omkring i landet. 
 
Forsker Grand Prix 
Tromsø, Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen: Gled dere! I år er dette byene som skal ha lokale Forsker grand 
prix show. Finalen går av stabelen på Stavangeren i Stavanger lørdag 28. september, siste lørdagen under 
Forskningsdagene. 
 
Researchers' Night - Forskernatt 
Møt forskere i hele Europa. Den fjerde fredagen i september er det forskernes kveld og natt i om lag 200 byer i 
over 25 land. Forskerne slipper folk inn, eller går ut på scener og gater og møter folk flest. 
 
Bestill en forsker 
La en forsker piffe opp serveringen i klasserommet, bedriftskantina eller foreldremøtet. Mange institusjoner tilbyr 
utlån av forskere under Forskningsdagene- helt gratis! 
 
Jakten på mikroplasten! 
I høst kan elever jakte på den usynlige forurenseren rundt oss! Bli med på Forskningskampanjen 2019. 
 
Les alt om forskningsdagene 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Viktig informasjon om rutiner og «Klinikkmappe» 
 
1) Alle oppdaterte rutiner i tilknytning til klinikken vil en nå finne i «Klinikkmappe». Felles hygienerutiner for både 

klinikk og steril ligger også her. Denne ligger som «snarvei» på alle klinikkmaskinene, og den er også 
tilgjengelig via «Remote App» dersom en sitter på en UIB-maskin utenfor klinikken. 

2) Kvalifiseringsprogrammet har noen tilpasninger ang. hygienerutiner i henhold til deres maskinpark. Deres 
hygienerutiner ligger derfor i en egen mappe under Kvalifiseringsklinikken. 

3) I første del i «Klinikkmappe» ligger en samlet oversikt over generelle, felles rutiner ved klinikken og felles 
hygienerutiner. Dere kan gå inn her og se hvilke rutiner som finnes, og i hvilken mappe de ligger. I oversikten 
vil en også se hvilke skjema/dokumenter som er tilgjengelige og ligger i Opus. 

4) Det finnes en innholdsfortegnelse i mappen, og denne innholdsfortegnelsen er klikkbar, dvs. at dersom en 
plasserer markøren over den aktuelle rutinen og klikker på denne, så kommer en direkte til den valgte rutinen. 

5) Som siste avdeling i «Klinikkmappe» er det en samling av ulike dokumenter/hygienefilm. 
6) Alle hygienerutiner i «Klinikkmappe» er oppdatert, dvs. at alle rutiner som finnes i papirform i 

steriliseringen/klinikken, enten som oppslag eller i permer, må oppdateres av den som er ansvarlig for dette 
ved seksjonen. 

7) Vi ber om at alle gjør seg kjent med oppdaterte rutiner og organiseringen av disse. Klinikkleder og 
Hygienesykepleier kommer til å besøke seksjonene hver måned for å kontrollere oppdateringen og 
organiseringen av rutinene. (Første besøk: 19.sep.2019) 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.forskningsdagene.no/
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8) De seksjonsvise rutinene er fremdeles under revisjon, og de vil bli lagt ut så snart de er ferdigstilt. (Siste frist til 
seksjonene: Innen 30.september) 

 
Inntil nye rutiner foreligger, er den gamle mappen med seksjonsvise rutiner tilgjengelig. 
 
Dersom noe er uklart, kontakt Mildrid Beate Vevelstad. 
 
 

Parfymeallergi 
 
Et godt inneklima er viktig for alle. Kvaliteten på 
inneklimaet er imidlertid også litt avhengig av oss selv. 
Noen av oss har allergier og/eller astma. Allergi og 
overfølsomhet mot parfyme og duftstoffer er et stadig 
økende problem. Det er neppe noe stort offer for 
fellesskapet å begrense bruken av slike midler til andre 
anledninger og til privatlivet. For de fleste av oss er det 
vel også best for kroppshygiene og hud å bruke såper, 
deodoranter, kremer og andre hudmidler som er 
nøytrale og uparfymerte 
 
Alle fortjener et godt arbeidsmiljø. Inneklimaet kan være 
avgjørende for helse, trivsel, og arbeidsevne.  Det er 
ønskelig at vi alle tar hensyn til personer med evt. 
astma og/eller allergi problem 
 
Ønsker dere et godt høstsemester 
 

Perfume allergy 
 
A good indoor climate is important to all of us. However, 
the quality of indoor climate is to some extent dependent 
on ourselves. Some of us have allergies and / or asthma. 
Allergy and hypersensitivity to perfume and fragrances are 
a growing problem. It is no great sacrifice to limit the use 
of fragrances to other occasions and to private life. For 
most of us, it is even better for body hygiene and skin 
health to use soaps, deodorants and creams that are 
neutral and non-perfumed 
 
Everyone deserves a good working environment 
 
The indoor climate is important for health, well-being, and 
work ability. It is desirable that we all consider that some 
people may have asthma and / or allergy problems. 
 
Wishing you a good autumn semester 

 

PERSONAL 
 

Ferieplanlegging,  
høst og jul 
 
Vi håper alle har hatt en fin sommer, og minner om at 
det alt er tid for å planlegge ferieuttak for høst og jul.  
 
Frist for å registrere restferie i HR-portalen er som 
vanlig satt til 1. oktober. Innen denne datoen må alle 
ansatte legge inn ønsket ferieuttak for resten av året. 
Eventuell restferie kan man søke overført. Ved søknad 
om overføring av ferie må du si noe om hvorfor ferien 
ikke kan avvikles i 2019. Du må også oppgi hvilke 
planer du har for å avvikle overført ferie i 2020.  
 
Både søknad om uttak og overføring av ferie gjøres i 
ferieskjema i HR-portalen. 
 
Vi minner ellers om informasjon i 
medarbeiderhåndboken 
Informasjon om hvordan registrere ferie i HR-portalen 
finner du her 

Holidays,  
fall and Christmas 
 
We hope you all had a nice summer and want to remind 
you that it is now time to plan the remaining vacation for 
the fall and Christmas. 
 
The deadline for registering holiday for 2019 in the HR 
portal is (as usual) 1 October. You can also transfer some 
days to the next calendar year by sending an application 
in the HR portal. The application has to state why you are 
unable to spend the holiday this year, and how you are 
planning to spend them in 2020. 
 
Both the application for transfer and registration of holiday 
are done in the “Holiday” form in the HR portal.  
 
Information about vacation regulations can be found in the 
employee handbook. 
Information on how to register vacation in the HR portal 
can be found here. 

 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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HMS 
 

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? 
 
Vernetjenesten ved UiB inviterer ansatte og ledere til frokostseminar 25. september 
 
Ledelse – medarbeider - endring 
 
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø 
kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring 
og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. 
 
Det femte frokostseminaret arrangeres onsdag 25. september kl. 0830-1000 i Aud A Sydneshaugen skole. 
Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering fra kl. 0815. 
 
Møteledere: June-Vibecke K Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P Riisøen, vara 
UHVO UiB. 
 
Les mer om frokostseminaret. 
 
Påmelding innen mandag 23. september  
 
 

VELFERD 
 
 

SKIPET DE ZEE PLOEG 

 
Det er kun få forestillinger igjen av det historiske dramaet 

om Skipet de Zee Ploeg på DNS. 
Lørdag 28.september er siste spilledato og da er det 

reservert billetter til UiB velferd. 
I tillegg får UiB-ansatte rabatterte billetter til fredag 

27.september. 
 

UiB tilbud: 
Fredag 27.september, Store Scene kl 20.00 

Billettpris: kun kr 240,- (ord.pris 450) 
Bestillingsfrist: 27.september 

 
Kjøp billetter på dns.no og bruk rabattkode. 

Rabattkoden legges inn ved betaling (i handlekurven). 
Rabattkode: SKIPETUIB (klikk på ->aktiver) 

 
Bestill her: www.dns.no | 55 60 70 80 

 
 
 

 
Av: Stig Amdam | Regi: Hilda Hellwig 

Sjanger: Drama 
Varighet: Ca. 2. timer og 30 minutter inkl. 

pause 
Anbefalt fra: 12 år 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
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Raskolnikov 
 
Hordaland Teater har gleda av å tilby tilsette ved 
UiB rabatterte billettar til «Raskolnikov», basert 
på romanen «Brotsverk og straff» av Fjodor 
Dostojevskij 
 
Velkommen til ei heilt unik teateroppleving på 
Hordaland Teater i Logen. I denne framsyninga 
følgjer vi Raskolnikov si ville flukt frå eigne 
handlingar på ein særskilt og intens måte. 
Handlinga utspelar seg i alle krikar og krokar på 
og rundt teateret. Vi kjem heilt tett på 
skodespelarane gjennom eit live- kamera som 
følgjer deira gjennomleving av Raskolnikov sitt 
brotsverk medan vi opplever det direkte overført 
til stort lerret. Gjennom godt og vel fire timar vert 
vi omslutta av oppslukande handling og eit hus 
som pulserer av spaning og aktivitet.  
 
 

 
 
Framsyninga er eit samarbeid med Det Norske Teatret. 
Ordinær billettpris: Kr. 350. Tilbod til UiB: Kr. 250. Billettar 
kan du kjøpe her: 
 
25 sep kl. 18.00: https://hordalandteater.eventim- 
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=285&kassierer=webg
rupe 
 
28 sep kl. 18.00 https://hordalandteater.eventim- 
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=288&kassierer=webg
rupe 
 
 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Tirsdag 17. september 
Onsdag 2. oktober (ekstraord.) 
Onsdag 20. november 

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

 Programutvalget 
Fredag 25. oktober 
Fredag 6. desember 
 

 HMS utvalg 
Mandag 23. september 
 
 

 

 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 
IKO på Facebook 
 

mailto:POST@UIB.NO
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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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