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Kjære kollega på IKO 

 
Den 2. oktober hadde vi besøk av rektor på UiB, Dag Rune 
Olsen, viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen, og 
viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert 
Bjerknes. IKO-ledelsen hadde forberedt seg godt til møtet og 
invitert inn seksjonslederne og forskningsgruppelederne. 
Instituttet ble presentert både i bilder og tekst, etterfulgt av 
presentasjoner av Cecilie Gjerde, Mihaela Cimpan og Dagmar 
Bunæs. Besøket var svært vellykket og ble avsluttet med en 
omvisning på Ferdighetssenteret, der gjestene fikk trene seg 
på tannlegehåndverket ved hjelp av Simodontene, under 
kyndig veiledning fra Marit Øilo.  
 
Takk til alle som deltok på møtet og som medvirket til at dette 
ble vellykket både for rektorat og institutt. 
 

Denne uken presenterte regjeringen forslag til statsbudsjett for 2020. Samlet sett for UiB kan 
man spore en liten økning i grunnbevilgning, men også noen kutt. På fakultets- og instituttnivå vil 
man ikke merke stort til økningen det neste året. For odontologi er situasjonen mer dramatisk, da 
det er foreslått ytterligere kutt i bevilgningen til spesialistutdannelsen fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Som bekjent har vi et underskudd på spesialistutdannelsen på grunn av 
bevilgningskuttet som kom i fjor. Dette har ført til et underskudd som er planlagt bygget ned over 
en 5-årsperiode. Spesialistutdannelsen ved instituttet har stor betydning for hele fagmiljøet ved 
IKO og for vår mulighet til å rekruttere kvalifiserte lærerkrefter til utdanningsprogrammene. 
Ledelsen ved de tre odontologiske utdanningsinstitusjonene i Norge vil følge opp 
budsjettforslaget som - dersom det vedtas - har negative konsekvenser for økonomien på alle 
fakultetene. 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 15 – 15. oktober 2019 

r. 15 – 14. oktober 2019 

 

 

 

    

 
Disputas 

Fredag 18. oktober 
Trine Lise Berge 

Se under FORSKNING 
 

Eksamensforelsning 
spesialisteksamen i pedodonti 

Faiza Djebrouni Sælen  
Onsdag 23. oktober 
Se under STUDIE 

 
IKO-dagene 

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

Program kommer senere. 
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Tjenesteportalen – TOPdesk og felles servicesenter 
 
TOPdesk 
UiB skal innføre et nytt system for alle typer brukerhenvendelser – én felles tjenesteportal for både ansatte og 
studenter. Systemet skal erstatte dagens Issue tracker og være en informasjonsbase for brukerveiledninger og 
rutinebeskrivelser ved UiB. Den nye tjenesteportalen lanseres 11. november 2019.  
De viktigste administrative tjenestene skal være på plass fra 11. november, og deretter vil det fylles på med øvrige 
tjenester. 
Les mer om tjenesteportalen TOPdesk. 
 
Felles servicesenter 
Felles servicesenter er et delprosjekt under Prosjekt Tjenesteutvikling. Prosjektet skal etablere et felles senter for 
service fra sentraladministrasjonen, både digitalt (med den nye tjenesteportalen) og senter for henvendelser på 
telefon/chat og ved frammøte. Målet er at senteret skal være en felles vei inn til alle sentraladministrative tjenester. 
Les mer om Felles servicesenter. 
 
Ønsker du mer informasjon om dette? 
Det skjer mye i prosjektene Felles servicesenter og Tjenesteportal for tiden. For å informere om disse er 
det opprettet et åpent team som alle kan følge. 
Klikk på "Opprett og bli med i team" under teamlisten din, og se etter "Bli med i et team med en kode"-kortet. Skriv 
inn koden:2fjeevf 
 
 

Avdelinger i sentraladministrasjonen ved UiB skifter navn 
 
Forskningsadministrativ avdeling (FA) blir til Forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA). 
Studieadministrativ avdeling (SA) blir til Studieavdelingen (SA) 
 
De nye navnene er mer i tråd med resten av de sentraladministrative avdelingene, på den måten at man i navnet 
ikke gjentar ordet administrasjon flere ganger. Navneendringene er en mindre justering, og vil ikke ha særskilt 
betydning hverken for ansatte eller studenter. 
- Jeg er fornøyd med at UiB nå vil fremstå mer helhetlig, med samme navnestruktur i sentraladministrasjonen, sier 
universitetsdirektør Kjell Bernstrøm om endringene som nå blir gjort. 
 
Les mer her. 
 
 

Alrek frokostmøte 
 
Brukarmedverknad som tenking og verkemiddel 
 
Brukarpanelet i Alrek helseklynge vart etablert hausten 2018, og inviterer 
no til sitt første frukostmøte. Tema for dagen er brukarmedverknad som 
tenking og verkemiddel. 
 
Les meir her. 
 
 

 
 
Onsdag 16. oktober kl. 08:00-09:30 
Christie Café, Museplass 3 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportalen
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/126142/felles-servicesenter#framdrift
https://www.uib.no/personer/Kjell.Bernstr%C3%B8m
https://www.uib.no/foransatte/129335/uib-avdelinger-endrer-navn
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/130186/brukarmedverknad-som-tenking-og-verkemiddel
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STUDIE 
 
 

Eksamensforelesning 
Spesialisteksamen 

 
Onsdag 23. oktober 

Spesialistkandidaten Faiza Djebrouni Sælen avholder eksamensforelesning i pedodonti 
Sted: Cavum 

Tid: 13:00 – 13:40 
 

Tema: 
«Den offentlege Tannlegevakten I Bergen, Hordaland – korleis fungerer den for barn og ungdom?» 

 
Forelesningen er åpen for alle 

Velkommen 
 
 

Mi side (ikke Mitt UiB) stenges for godt 
 
Mi Side (det gamle systemet) stenges ned for godt ved nyttår. Dette gjelder IKKE Mitt UiB.  
Etter 31. desember 2019 kan man altså ikke regne med å få tilgang til innholdet på Mi Side.  
 
Hva angår informasjon som ligger der i dag: 

1. Arkivverdig dokumentasjon – som pensumlister, emne- og studieprogrambeskrivelser vil flyttes til 
Studiekvalitetsbasen. UiB tar ansvar for dette. 

2. Den enkelte ansatte må selv ta ansvar for å laste ned presentasjoner, oppgaver, dokumenter, lenker og 
annet lærestoff som ikke er bevart annet sted. 

 
 

FORSKNING 
 

Disputas – Trine Lise Lundekvam Berge 

 

Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 

Hovedveileder: Professor Lars Björkman 

Medveileder: Forsker II Gunvor Bentung Lygre 
 
Prøveforelesning:       fredag 18. oktober 2019 kl. 09.15 
Sted:                             Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Oppgitt emne:               “Stoffer fra tannmaterialer, eksponering og risiko.” 

 
Trine Lise Berge 
Foto: Jørgen Barth 

Disputas:                     fredag 18. oktober 2019 kl. 11.15 
Sted:                             Auditorium Cavum, odontologibygget, Årstadveien 19 
Avhandlingens tittel:      «Treatment with Dental Polymer-based Restorative Materials.  
                                       Exposure to Bisphenol A Effects on Pregnancy Outcomes» 
1. opponent:   Ph.D Trine Husøy, Folkehelseinstituttet 
2. opponent:                  professor Gunilla Sandborgh Englund, Karolinska insitutet, Sverige 
3. medlem av komiteen: professor Inge Fristad, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Anne Nordrehaug Åstrøm. 
 
Åpent for alle interesserte  
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Disputas – Siri Flagestad Kvalheim fredag 4. oktober 
 
Fredag 4. oktober disputerte Siri Flagestad Kvalheim for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
“A Study on Oral Palliative Care. An exploratory study.””. 
 
Hovedveileder: professor Gunhild Vesterhus Strand. Medveileder: førsteamanuensis Ileana Mihaela Cuida 
Marthinussen.  
 
Komiteen: 
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 
 
Custos: professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 

 
 

Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 

 
 
 

PERSONAL 
 

Ferie og fri i romjulen 
 
Her er informasjon om ordninger for fri i forbindelse med jul og nyttår. I Medarbeiderhåndboken står det at 
arbeidstaker har, i "den utstrekning tjenstlige hensyn tillater det", rett til å få fri fra kl. 12.00 på julaften og 
nyttårsaften, men at "arbeidstakere i alle stillingsgrupper ved UiB kan etter avtale med arbeidsleder ta fri enten 
julaften eller nyttårsaften, samt en dag i romjulen, så fremt tjenesten tillater det». 
 
Fridagen mellom jul og nyttår, den såkalte "gavedagen"/«UiB-dagen», er en lokal UiB-avtale. Denne dagen søker 
man IKKE om i PAGA, men kan avtales lokalt med nærmeste leder. Dette er definert som en ekstra fridag, hvor 
det for deltidsansatte skal beregnes forholdsmessig ut fra stillingsbrøk, ref. Medarbeiderhåndboken-Deltidsstilling . 
Dvs. at en ansatt i 50% stilling ved IKO får 50% av en full arbeidsdag fri. Fridagen faller bort hvis det skulle bli 
sykdom, og kan ikke flyttes eller overføres.  
 
Øvrige dager i romjulen gjelder alminnelige arbeidstid.  
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/personalhandbok/69835
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VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for hyttene på 

Ustaoset vinteren 2020 

 

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-

heimen, Ottesheimen og Butten  på Ustaoset 

for vinteren 2019, i perioden 05. januar til 05. 

april 2020. 

 

Vinterferien er lagt inn med 2 perioder: 

Del1: 20. februar – 25. februar 

Del 2: 25. februar – 01. mars 

 

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 

finnes også på Ansattsidene under «Mitt 

ansattforhold» -«Velferd»- «Velferdshytter til 

utleie». Logg inn med ditt UiB brukernavn og 

passord. 

 

Søknadsfristen er 01. november, trekningen 

foretas 05. november 2019. 
 

 
U-heimen 

 

New application period for the 

cottages at Ustaoset winter 2020  
 

It is now opened to apply for U-heimen, 

Ottesheimen and Butten at Ustaoset for the 

winter period from 05 January until 05 April 

2020. 

 

The winter holiday period is divided in 2. 

Part 1: 20 February – 25 February 

Part 2: 25 February – 01 Mars 

 

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)" - 

logging in with your registered UiB username and 

password.  

 
 

The application deadline is 01 November. Drawing 

will be done 05 November 2019. 

 

 

 

   
Butten                     Ottesheimen 

mailto:POST@UIB.NO
https://reg.app.uib.no/hytter
https://reg.app.uib.no/hytter
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Collegium Musicum 
W.A. Mozart – Messe i c-moll 
 
På vegne av Collegium Musicum kor og orkester 
sendes det ut tilbud om rabatterte billetter for UiB-
ansatte. 
 
Info om arrangementet:  
Collegium Musicum kor og orkester fremfører W. A. 
Mozarts Messe i c-moll, under ledelse av dirigent 
Bjarte Engeset. Solister er Alison Langer (sopran) 
Ingvild Schultze-Florey (mezzosopran), Erlend 
Tvinnereim (tenor), og James Berry (bass).  
 
Tid og sted: 27. oktober 2019, Korskirken, kl 18:00  
 
UiB ansatte kan kjøpe billetter til redusert pris a kr. 
250,- (Ordinær 300kr) Billettene kan enten kjøpes 
gjennom Ticketmaster ved å velge billettkategori 
"UiB-ansatt",  
eller ved dørsalg mellom kl 17:15 og 18:00 på 
konsertdagen. 
Billettgebyr på kr. 25,- vil tilkomme. 
 
Du kan kjøpe billetter her: 
https://www.ticketmaster.no/event/mozart-messe-i-
c-moll-billetter/620581 
 
Dere kan lese mer om Collegium Musicum kor og 
orkester ved å følge lenker under: 
https://www.collegiummusicum.no/ 
https://www.facebook.com/CollMusicum/  
 
 

 

 
 

BRAHMSFEST 2019 
 
Høsten 2018 inviterte vi til Brahmsfest med fire 
konserter viet i sin helhet til Johannes Brahms´ 
musikk.  
 
På årets utgave setter vi også Brahms i sentrum, 
samtidig som vi trekker frem to personer som på 
ulike måter sto ham nær og som påvirket ham rent 
personlig og musikalsk – Clara og Robert 
Schumann. 
 
Vi inviterer de ansatte ved Universitetet i Bergen 
til å være med på festen og tilbyr dere godt 
rabaterte priser på konsertbillettene.  
Kr. 200 per billett til kammerkonserten i 
Universitetets Aula. 
 
Kr. 330 / 290 / 240 for billetter til konsertene i 
Grieghallen.  
Bruk rabattkoden UIB-BRAHMS 
For å kjøpe billett må du gå gjennom hele 
kjøpsprosessen inntil du kommer til siden "kontroll 

 
 
Kjærlighetssanger med Edvard Grieg Kor 
Onsdag 16. oktober kl. 19.30 i Universitetsaulaen 
Edvard Grieg Kor 
Christian Ihle Hadland piano 
Polina Leschenko piano 
Musikk av Johannes Brahms, Clara og Robert Schumann 
Les mer og kjøp billetter 
 
Brahms og Clara Schumann 
Torsdag 17. oktober kl. 19.30 i Grieghallen 
Bergen Filharmoniske orkester 
Edward Gardner dirigent 
Christian Ihle Hadland piano 
Johannes Brahms Tragisk ouverture 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.ticketmaster.no/event/mozart-messe-i-c-moll-billetter/620581
https://www.ticketmaster.no/event/mozart-messe-i-c-moll-billetter/620581
https://www.collegiummusicum.no/
https://www.facebook.com/CollMusicum/
https://harmonien.no/program/2019/10/kjaerlighetssanger-med-edvard-grieg-kor/
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og betaling"  
Der skriver du inn rabattkoden UIB-BRAHMS og 
 trykker på oppdateringsknappen til høyre, da 
konverteres ordinærprisen til tilbudspris.  
 
 Musikkselskapet Harmonien 
Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen Filharmoniske Kor 
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester 
  
Grieghallen, Edvard Griegs plass 1, N-5015 
Bergen, Norge 
 
Dir. +47 55 21 62 25  
 
www.harmonien.no 
www.digitaltkonserthus.no 
www.facebook.com/MusikkselskapetHarmonien 
 
Meld deg på vårt nyhetsbrev 
 
 

Clara Schumann Pianokonsert 
Johannes Brahms Symfoni nr. 2 
Les mer og kjøp billetter 
 
Dobbel Brahms 
Fredag 18. oktober kl. 19.30 i Grieghallen 
Bergen Filharmoniske orkester 
Edward Gardner dirigent 
Melina Mandozzi fiolin 
Rudi de Groote cello 
Robert Schumann Genoveva, ouverture 
Johannes Brahms Dobbelkonsert 
Johannes Brahms Symfoni nr. 4 
Les mer og kjøp billetter 
 
Tett på i foajeen i Grieghallen kl. 18.45 begge kveldene.  
Introduksjon ved Erling Sandmo 
Vel verd å få med seg! 
 
Vi ønsker hjertelig velkommen og håper mange av dere vil 
være med årets BRA HMS FEST !  
 
 

  

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. november Onsdag 16. oktober 

Onsdag 13. november 
Onsdag 11. desember 
 

Programutvalget 
Fredag 25. oktober 
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 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.harmonien.no/
http://www.digitaltkonserthus.no/
http://www.facebook.com/MusikkselskapetHarmonien
http://harmonien.no/nyhetsbrev/
https://harmonien.no/program/2019/10/brahms-og-clara-schumann/
https://harmonien.no/program/2019/10/dobbel-brahms/
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
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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.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
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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/?
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://it.uib.no/Forside
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
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