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Rektor Dag Rune Olsen 
besøker IKO 
Foto: Jørgen Barth 

 
Rektor ved Universitetet i Bergen ønsker å bli bedre kjent med hele 
universitetet, og han besøker alle instituttene ved Det medisinske fakultet i 
disse dager. Onsdag 2. oktober kom han til IKO sammen med 
viserektorene Robert Bjerknes og Annelin Eriksen. Da gjaldt å vise fram 
noe av det beste vi har.  

 
 

 
 

Mihaela presentert interessant 
NANO-forskning. 

 

 
 

 
 

 
 
 
Cecilie Gjerde har alles 
oppmerksomhet. 

 
 
 

Dagmar Fosså Bunæs fortalte om 
spesialistutdanningen, og hvorfor 

den er viktig, både for IKO, UiB og 
folkehelsen 

 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 14 – 3. oktober 2019 

 

 
    

 
Disputaser 

 
Fredag 4. oktober 

Siri Flagestad Kvalheim 
Se under FORSKNING 

 
Fredag 18. oktober 

Trine Lise Berge 
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Rektor var interessert og stilte 
mange gode spørsmål. 

 
Rektor og viserektor besøkte Ferdighetssenteret. 

Student Abhira Sivakumar viser hvordan de gjør det. 

 
Rektor fikk prøve en simodont. 

 

 
 

Omlegging av stoppested for campus-bussen ved 
sentralblokken 
UKE 43: f.o.m. mandag 21.oktober - t.o.m. fredag 25.oktober 2019 
 
I hele uke 43 blir vegen nord for Sentralblokken stengt for innkjøring av biler.  
  
Dette skjer fordi store stålelement til BUS 2 skal heises inn på byggeplassen. For å få dette til, må man benytte en 
kraftig mobilkran. Denne er så stor, og heiseradiusen så omfattende at det ikke lar seg gjøre å holde innkjøringen i 
nord åpen. For å lage så få problemer som overhodet mulig, vil entreprenøren foreta all heising i uke 43, men må 
altså stenge for biler i perioden. Gangstien inn til Sentralblokken vil være åpen. 
Dette er den anbefalte vegen for å komme seg til BB-bygget og Lab-bygget. 
 
I perioden mandag 21. til fredag 25. oktober, flyttes derfor Campusbuss stoppestedet under sentralblokken, 
til krysset ved pasienthotellet. Dette skjer fra mandag 21.oktober, og gjelder alle avganger. Og vil være en 
«prøve» på om flyttingen fungerer. 
 
Vi vet videre at fra nyttår vil det bli stengt igjen ved samme område. 
Vi vurderer situasjonen slik at dersom denne prøveperioden i uke 43 fungerer greit, vurderes stoppestedet flyttet 
allerede nå, for å unngå problemene ved byggeplassen i vinter. 

 

 
 

Se mer informasjon om stenging av biltrafikk og nytt stopp for campus bussen. 

mailto:POST@UIB.NO
https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=5de80558b7f4938ca7fad958c0142f02


Side 3 av 8 
 

 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 

FORSKNING 

KLINIKKNYTT 
 

OPUS-NYTT 

PERSONAL 

DRIFT 
 

HMS 

KURS 

VELFERD 
 

 
 

Gjesteforelesning med 
æresdoktor Bruce R. Zetter 
 
Dekan Per Bakke inviterer til gjesteforelesning med 
nyutnevnt æresdoktor ved Det medisinske fakultet, 
Professor Bruce R. Zetter ved Harvard Medical School. 
Forelesningen avholdes 14. oktober og er åpen for alle.  
 
Tittel: RNA as a tool for cancer therapy 
Når: 14. October 2019, 14.15-17:00 
Hvor: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland 
Universitetssjukehus 
Registrering: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670  
 
Les mer om Zetter her: 
https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=be93c05fc9dc5d4e76d4
176c654ad81a  
 
 

Guest Lecture by Honorary 
Doctorate Bruce R. Zetter 
 
The Faculty of Medicine have the great pleasure of 
inviting all to a guest lecture by the newly appointed 
honorary doctorate Professor Bruce R. Zetter at Harvard 
Medical School October 14th. 
 
Title: RNA as a tool for cancer therapy 
When: 14. October 2019, 14.15-17:00 
Where: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland 
Universitetssjukehus 
Registration: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7066670  
 
Read more about Dr. Zetter: 
https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=be93c05fc9dc5d4e76d417
6c654ad81a 

Møte med fokus på immunologi, stamcellebehandling og 
kreftmedisin.  
 
Biomedical Network har gleden av å invitere til møte med fokus på immunologi, stamcellebehandling og 
kreftmedisin. Arrangementet er en møteplass for alle som ønsker å ta del i utviklingen av pasientenes 
helsetjeneste. Vel møtt! 
 
Tid: 16. Oktober, kl. 13:30 
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus 
Påmelding: https://online.superoffice.com/Cust19086/CS/scripts/customer.fcgi?action=formFrame&formId=F-
x8ICpSWI 
Kontaktpersoner: 
Jens Reigstad, VIS, jre@visinnovasjon.no 
Marie Borg, VIS,  mbo@visinnovasjon.no 
 
Program 
 
 

Nytt om bildebruk på www.uib.no 
 
Med ny personopplysningslov (GDPR) har UiB måttet endre sin praksis for bruk av bilder på www.uib.no. Det 
kreves fra nå av et dokumentert samtykke i en del sammenhenger der man tar bilder av personer. UiB har 
utarbeidet en veiledning og et samtykkeskjema som skal brukes. Den enkelte innholdsprodusent er ansvarlig for at 
det er innhentet samtykke for bilder som krever dette, samt sørge for riktig kreditering etc. 
I redigeringsverktøyet på www.uib.no er fanen "bibliotek" tatt bort. Innholdsprodusenters opplastede bilder vil være 
tilgjengelig under "Mine opplastede filer" på webdesk og under "Mine filer" i "Sett inn bilde eller video"-verktøyet. 
Det blir ikke lenger mulig å gjenbruke bilder som er/blir lastet opp av andre på www.uib.no. Bilder som allerede er 
brukt i eksisterende artikler vil ikke bli berørt. 
Les mer om samtykke ved bildebruk. 
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http://www.uib.no/
http://www.uib.no/
https://www.uib.no/fotosamtykke


Side 4 av 8 
 

 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 

 

Statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø vil 
se på styringen av universiteter og høyskoler 
Fra artikkel i Khrono av Eva Tønnessen 

 
 — Det vil være nyttig for Stortinget å diskutere hva Stortinget skal bestemme, hva regjeringen skal styre over og 
hva styrene selv skal kunne avgjøre, sier statsråd Iselin Nybø. Hun varsler en gjennomgang av styringspolitikken 
for universiteter og høgskoler, og at hun nå er i gang med å lage en ny melding om styringspolitikk for 
kunnskapssektoren i Norge. 
 
Det er nesten 20 år siden kvalitetsreformen. Samtidig har vi vært gjennom 
en omfattende strukturreform. Universitets- og høgskolelandskapet har 
endret seg betraktelig, sier Nybø og fortsetter: 
 
— Vi ser i dag at vi har utviklet en rekke krav og verktøy for departementets 
styring av universiteter og høgskoler. Vi har fått nye utviklingsavtaler og vi 
har tildelingsbrevene. Vi har måltall og nasjonale styringsparametere, og en 
rekke andre krav og styringsgrep mellom departementet og universiteter og 
høgskoler, sier Nybø.  
 
Nyheten kommer samme dag som Stortinget har kalt inn til høring om 
vedtaket i styret ved Nord universitet der man tidligere i år vedtok å legge 
ned flere studiesteder. 

 

 
Foto: Ketil Blom Haugstuen 

 
Les hele artikkelen i Khrono 
 
 

STUDIE 
 

Studenten som deltakar i staden for tilskodar 
Kronikk av Lars Nyre, i På høyden 

 

 Foto: Ingvild Festervoll Melien, UiB. 
Dåverande forskings- og kunnskapsminister Henrik Asheim prøver ein AR-applikasjon som student Audun Klyve Gulbrandsen var med å laga 
for Vimond.  

 
Studentar må utfordrast til å gå fremst i utviklinga av ny teknologi. Dette er den beste måten å sikra norsk 
verdiskaping på i framtida. 
 
Regjeringa har varsla at dei vil leggja fram ei stortingsmelding om tettare samarbeid mellom høgare utdanning og 
verksemdene i arbeidslivet, den såkalla «Arbeidslivsrelevansmeldinga». Her er det viktig å gje studentane ei 
sjølvstendig rolle, og passa på at deira potensial vert dyrka fram på ein gjennomtenkt måte i utdanningane. 
 
Les hele kronikken i På høyden. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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FORSKNING 
 
 

Disputas – Siri Flagestad Kvalheim  
 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
Hovedveileder: professor Gunhild Vesterhus Strand 
Medveiledere: førsteamanuensis Ileana Mihaela Cuida Marthinussen 
 
Prøveforelesning:       fredag 4. oktober 2019 kl. 09.15 
Sted:                             1. og 2. molar, odontologibygget, Årstadveien 19 
Oppgitt emne:               “Palliasjon mot livets slutt i sykehjem. Hvordan gjøre de 

bedre i Norge?” 
 

 
Siri Flagestad Kvalheim 

Foto: Jørgen Barth 

Disputas:                     fredag 4. oktober 2019 kl. 11.15 
Sted:                             1. og 2. molar, odontologibygget, Årstadveien 19 
Avhandlingens tittel:      “A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study.” 
1. opponent:   professor Stein Kaasa, Universitetet i Oslo 
2. opponent:                  professor Anne Marie Lynge Pedersen, Københavns universitet, Danmark 
3. medlem av komiteen: professor Nils Roar Gjerdet, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Anne Nordrehaug Åstrøm. 
 
Åpent for alle interesserte 
 

Frokostseminar om forskningsdata 22. oktober 
 
Bibliotekets team for forskningsdata inviterer til frokost, og en kort introduksjon til forskningsdata: 

- Introduksjon til åpne forskningsdata 
- Hvordan forberede og lagre åpne forskningsdata 

 
Målgruppe: PhD kandidater og forskere, forskningsadministrasjon, forskningsrådgivere og forskerveiledere 
Sted: Bibliotek for medisin, BB-bygget, 3. etasje 
Tid: tirsdag 22.10.19, kl. 8.30-9.30. 
Teamet er tilgjengelig etter presentasjonen for en mer utfyllende prat om hva biblioteket kan tilby. 
(Presentasjonen vil bli holdt på engelsk ved behov.) 
 
Mer informasjon og påmelding (frokost serveres): 
https://www.uib.no/ub/129627/frokostmøte-forskningsdata 
https://www.uib.no/en/ub/129629/research-data-breakfast-meeting 
 
Det blir stadig vanligere at tildelere av forskningsmidler krever lagring og tilrettelegging av forskningsdata. 
Flere utgivere har også som forutsetning at publisering av grunnlagsdata knyttet til publikasjonen blir gjort 
tilgjengelig. 
Kontaktinformasjon forskningsdata:  
https://www.uib.no/ub/110811/forskingsdata 
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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PERSONAL 
 
 
 

Ferieplanlegging,  
høst og jul 
 
Frist for å registrere restferie i HR-portalen var 
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.  
 
Hvis du ikke rakk fristen 1. oktober: vennligst 
registrer restferie i PAGA snarest. 
 
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 
 
The deadline for registering holiday for 2019 in the HR portal 
was (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. 
 
If you missed the deadline October 1st, please register the rest 
of your holiday in PAGA as soon as possible. 
 
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. 

 
 
 

HMS 
 
 
 

Oppfordring: Oppdatering av plager som følge av 
inneklimaet på IKO 
 
I den senere tiden har det vært montert luftfuktere noen steder i klinikken, og målingene viser at inneklimaet er 
bedre. Nå trenger HMS-seksjonen å vite om endringene også har gitt effekt for de ansatte! Vi oppfordrer alle som 
har hatt, eller som fremdeles har plager, om å melde inn avvik. Bare med nye innmeldinger og oppdateringer i 
avvikssystemet kan vi danne oss et bilde av effekten av tiltakene. 

 
Vi mottar helt nye innmeldinger, men ber særlig om at alle som har meldt inn inneklimaplager tidligere, lager en ny 
sak i avvikssystemet, og forteller om eventuelle endringer (eller mangel på endringer). Bruk avvikssystemet.  

 
Instituttet skal ha oppfølgingsmøte med HMS-seksjonen 31.10., og vi vil svært gjerne ha meldt inn oppdateringer 
via avvikssystemet innen fredag 25. oktober.  
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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VELFERD 
 
 

PUTTI PLUTTI POTT 
 

UIB TILBUD: Da er det reservert billetter til årets 
Putti Plutti Pott i Grieghallen følgende dager: 

Fredag 29.november kl 16:30 
Lørdag 30.november kl 12:00 
Søndag 1.desember kl 15:00  

Pris per billett er kr : 305,- 
( ordinær kr 380,- ) 

 

Billetter kjøpes i billettkontoret i Grieghallen 
Telefon nummer 55 21 61 50 

 

Varighet 1 time & 50 minutter, inkl 20.min pause 
Passer fra 3 år 

 
 

     
 

UIB ansatt kort må fremvises ved kjøp  
 

WENDY & PETER PAN 
Et magisk eventyr med spenning, humor og stjernestøv. 

 
La barna bli med i eventyret når Wendy og hennes yngre brødre flyr over 

nattehimmelen sammen med Peter Pan! De møter blodtørstige pirater, frodige 
feer, en glupsk krokodille og skumle Kaptein Krok! 

Alder: fra 6 år  
UIB-pris kun 150,- (ord 220/290,-) 

Lørdag 19.oktober kl 16.30. Store Scene  
Frist for bestilling 5.oktober 

Klikk her for å bestille billetter til 19.oktober 
 

Fredag 25.oktober kl 16.30. Store Scene 
Frist for bestilling 5.oktober 

Klikk her for å bestille billetter til 25.oktober 
Om Wendy & Peter Pan:  

 

 
 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Tirsdag 9. oktober (ekstraordinært) 
Onsdag 20. november 

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

 Programutvalget 
Fredag 25. oktober 
Fredag 6. desember 
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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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