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Første solcelleanlegg på campus 
 

UiB har nå startet opp det første solcelleanlegget på campus. Det er ett av flere tiltak som skal 

bidra til å gjøre universitetet klimanøytralt innen 2030.  
 

 
ENØK-ingeniør Steinar Sundberg er fornøyd med å ha startet opp det første solcelleanlegget på UiB-campus. 
Foto/ill.: Ole Marius Kvamme, UiB 

 
ENØK-ingeniør Steinar Sundberg ved Eiendomsavdelingen, UiB, er fornøyd når han ser ut over de 466 
solcellepanelene på taket av Odontologibygget på Årstadvollen. 
- Vi har lenge hatt ønske om å ta i bruk denne teknologien for å ta ned energibruk og klimabelastning til 
bygningsdrift. I 2019 var det kapasitet og midler til å gjennomføre det første prosjektet, sier han. 
Siden anlegget ble slått på i slutten av januar, har det vært en heller fuktig periode i Bergen, men til Bergens 
Tidende forteller Sundberg at regn på mange måter er bra for solcellene.  
 
Les hele artikkelen her 
 

 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 03 – 6. mars 2020 

 

 
    

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/personer/Steinar.Sundberg
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/pLv4dW/uib-satser-paa-solceller-i-regnbyen-det-finnes-ingen-steder-i-verden
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/pLv4dW/uib-satser-paa-solceller-i-regnbyen-det-finnes-ingen-steder-i-verden
https://www.uib.no/aktuelt/133992/f%C3%B8rste-solcelleanlegg-p%C3%A5-campus
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PASIENTPARKERING VED INSTITUTT FOR KLINISK 
ODONTOLOGI (IKO) - KR 10,- per halvtime 
 
Fra 1.mars er det registrering av bilnummer ved inn- og utkjøring fra garasjen. Pasienter må betale for parkering, 
og satsene er 10,- per halvtime de første 2 timene, deretter 10,- per time. 
Pasienter har kun tilgang til plassene på U1. Betaling kan skje i automat, i APP eller ved tilsendt faktura. Det er 
montert skilting med informasjon om dette den 29.02.20. 
 
Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser for pasienter i garasjeanlegget under bygget (innkjørsel ved 
inngang nord). Grunnet anleggsarbeid er tilkomsten for tiden vanskelig. 
 
Pasienter oppfordres til å benytte kollektivtransport når de skal til behandling ved klinikken. Busstoppet - 
"Statsarkivet" for linje 2,3 og 80 er plassert i nærheten av bygget. 
 
Det er også mulig å benytte parkeringsanlegget ved Statsarkivet eller ved Haraldsplass Diakonale Sykehus mot 
betaling. 
 
 

Åpne dører og vinduer. 
 
Både vekterselskapet og rengjøringsbyrået melder stadig fra om at hoveddører, sidedører og vinduer står 
åpne både på kveld og nattestid. Dette gjelder alle UiBs bygg på campus, også Odontologibygget. 
 
Eiendomsavdelingen oppfordrer deg til å kjenne på døren om den er gått i lås når du forlater bygget. 
Vinduer skal alltid lukkes når siste person forlater rommet. 
 
Dersom vinduet og døren ikke lar seg lukke - kontakt vekter på 55 58 80 81 for hjelp.  
 
TENK SIKKERHET. 
 
 

Informasjon om 
retningslinjer ved IKO ang. 
korona-virus (03.03.20) 
 
Det har kommet nye råd fra Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet til helsepersonell som har vært i 
områder med vedvarende spredning av korona-virus 
om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst, 
selv om de er symptomfrie.  
 
Les hele informasjonsskrivet her. 
 
Informasjonen ble også sendt ut som e-post tirsdag 3. 
mars 
 
 
 

Information from IKO, re. the 
Corona virus (03.03.20) 
 
There has been a recent update in the information from 
Norwegian Institute of Public Health regarding coronavirus 
disease. All health personnel that have visited a high 
endemic area should remain in quarantine for 14 days 
before returning to work regardless of symptoms or not.  
 
Read the whole document here. 
 
This information was also distributed in e-mail Tuesday 3rd 
of March 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
Vedheng/Koronavirus_03.03.20.docx
Vedheng/Coronavirus_03.03.20.docx
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Registrering av 
mobilnummer 
 
UiB har to ganger de siste dagene sendt SMS til alle 
tilsatte og studenter vedrørende koronasmitte. Vi har 
fått tilbakemelding om at ikke alle tilsatte har fått disse 
meldingene fordi de ikke har registrert mobilnummeret 
sitt i personalportalen.  
Det er viktig at alle tilsatte går inn i personalportalen og 
ser at mobilnummer er registrert på riktig plass. Det må 
stå i feltet for mobil og ikke som jobbtelefon. 
Du kan se om det ligger inne riktig mobilnummer på 
deg ved å gå i HR-portalen på siden 
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/. Her logger du deg 
på med din vanlige UiB-pålogging. På Min side under 
arkfanen «Personlig», «Privat kontaktinformasjon» kan 
du sjekke om mobilnummeret ditt er registrert. Hvis det 
mangler eller er utdatert, kan du legge inn nytt 
mobilnummer i skjemaet «Person og 
familieinformasjon». Om du ikke ønsker at nummeret 
skal vises på web, krysser du av for «Privat 
mobiltelefon» og setter denne til «Ja». De som 
disponerer mobiltelefon fra UiB skal ikke krysse av her. 
Du kan samtidig oppdatere familie- og egen 
informasjon på samme sted. Husk å klikke «Neste» og 
«Send» før du avslutter for at opplysningene skal bli 
lagret. 
UiB ønsker å bruke SMS som varslingskanal når det er 
nødvendig. 
Om du har spørsmål, kan du kontakte 
personalmedarbeideren på ditt institutt eventuelt på 
fakultetet. 
 

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har sendt ut 
følgende skriv til alle enhetene ved UiB: Informasjon 
om koronavirus og UiB 

 
 

Registration of mobile phone 
number 
 
UoB have sent information about the Korona virus by 
SMS to all employees. It is important that all employees 
register their private mobile phone in the HR portal: 
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/. You may log on with 
your normal UoB login information. Under “My folder” – 
“Personal” – “Private contact information” you can check if 
your mobile phone is registered. You can register your 
mobile number in the form “Personal and family 
information” under “Mobile telephone”. To keep the phone 
number from public view, please tick the box “Private 
mobile phone”. Remember to continue by clicking “Next” 
and “Send” to make sure the information is saved. You 
may also update family information and check your 
personal information and correct it at the same time. 
The UoB would like to send critical information to all 
employees by SMS when necessary. 
For questions, you may contact the personnel section at 
the Faculty. 
 

Mer klimasmart forskningssamarbeid med virtuelle 
konferanser?  
 
Forskningsrådet og Universitets- og høyskolerådet inviterer ledere, forskere, forvaltning og andre interesserte til  
workshop om hvordan vi kan dele kunnskap, ideer og meninger på en mest mulig klima- og miljøvenning måte:  
o Kan vi få til de gode møtene uten å ta veien om et flysete? 
o Hva skal til for å få det til? 
 
Tid: 20. Mars 2020, kl 12.00 til 15.15 
 
Arrangementstype: Workshop 
 
Påmeldingsfrist: 18. Mars 2020 
Hvor: Virtuell 
 
Lenke til mer informasjon og påmelding:  
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/mer-klimasmart-forskningssamarbeid-med-virtuelle-
konferanser/?utm_campaign=11-02-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis  
 

mailto:POST@UIB.NO
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=6bd5350f21560feec902f0f340397785
https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=6bd5350f21560feec902f0f340397785
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/mer-klimasmart-forskningssamarbeid-med-virtuelle-konferanser/?utm_campaign=11-02-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2020/mer-klimasmart-forskningssamarbeid-med-virtuelle-konferanser/?utm_campaign=11-02-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
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FORSKNING 
 
 

TILDELING AV SMÅFORSK MIDLER  
 
Det ble sendt inn mange, gode søknader fra forskere ved instituttet. Følgende personer og prosjekter har fått 
tildeling, og vi gratulerer og ønsker dem lykke til med forskningen: 
 

Marit Øilo/ Biomaterialgruppen Odontologiske biomaterialer: Prediksjon av klinisk yteevne gjennom 
laboratoriet 
 

Keijo Aukusti Luukko Semaphorin Signaling in tooth Development, Orthodontic Tooth 
Movement and Root Resorption; investigations using Sema3A 
transgenic mouse model 
 

Anne Isine Bolstad Correlation of serum inflammation markers with periodontal and 
rheumatoid arthritis disease parameters 
 

Knut N. Leknes Gene expression profiles in smokers and non-smokers following 
periodontal therapy 
 

Inge Fristad Conditioned medium derived from dental pulp cells, effect of time and 
external stress 
 

Harald Gjengedal Pasienttilfredshet etter implantatbehandling. En spørreundersøkelse 
ved spesialistklinikken, IKO, UIB. 
 

 

 
 

PERSONAL 
 
 

Ferieregistrering 
 
Vi benytter anledning til å minne om at ferieregistrering må gjøres fortløpende gjennom året og i god tid før man 
ønsker å ta ut ferie. Årets påskeferie faller i uke 15 og alle enheter og ansatte bør begynne å planlegge drift og 
ferieuttak i forbindelse med påsken og ukene rundt. Vi minner også om at frist for å registrere uttak av 
sommerferie er satt til 1. mai i henhold til UiBs retningslinjer. 
 
 
Vi minner om følgende frister for å søke om ferie og registrere i HR-Portalen: 
 

Ferie Frist for søknad 

Påskeferie (uke 15) 13.03.2020 

Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2020 

 
FOR DELTIDSANSATTE https://pagaweb.w.uib.no/files/2011/08/Registrering-av-ferie-for-deltidstilsatte-i-
PagaWeb.pdf. Husk å skrive i merknadsfeltet hvilke(n) dag(-er) du har fast arbeidstid. 
For ytterligere informasjon om registrering av ferie, se: https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://pagaweb.w.uib.no/files/2011/08/Registrering-av-ferie-for-deltidstilsatte-i-PagaWeb.pdf
https://pagaweb.w.uib.no/files/2011/08/Registrering-av-ferie-for-deltidstilsatte-i-PagaWeb.pdf
https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/
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Seniorpolitiske dager 

I henhold til Hovedtariffavtalen i staten må UiB legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. 
For å motivere eldre arbeidstakere til dette, gis arbeidstakere ved UiB tjenestefri med lønn tilsvarende 10 

dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år. 

Uttak av seniordager avtales med leder og registreres i HR-portalen. Seniorpolitiske dager kan ikke overføres 
til neste kalenderår, og det er viktig å se anvendelsen av seniordager i sammenheng med avvikling av ferie. 
Feriedager som ikke er avviklet ved årets slutt skal derfor erstatte seniordager som er avviklet gjennom året. 
 
 
 

HMS 
 

Ny leverandør for arbeidsplassbriller 
 
Fra 01.03.2020 er det Specsavers som er leverandør for arbeidsplassbriller til ansatte ved UiB. For mer 
informasjon, se: Ny leverandør for arbeidsplassbriller 
 
 
 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for hyttene på 

Ustaoset og Tingviken i Utne- 

sommerferien 2020  (uke 26-33) 
 

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-

heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og 

Tingviken i Utne for sommeren 2020, i perioden 

21. juni -16. august 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 

informasjon. Alle søknader må registreres i det 

elektroniske hyttesystemet for å komme med i 

trekningen. 

 

New application period for the 

cottages at Ustaoset and Tingviken - 

summer 2020 (week 26-33) 
 

It is now opened to apply for U-heimen, 

Ottesheimen and Butten at Ustaoset and 

Tingviken at Utne for the summer period from 21 

June until 16 August 2019. 

 

Cancellation deadline is 30 days before rental 

period start to avoid penalty for cancellation 

Please use the UoB 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 

mailto:POST@UIB.NO
https://k2info.w.uib.no/2020/02/27/ny-leverandor-for-arbeidsplassbriller/
http://k2info.w.uib.no/files/2020/02/Ny-leverandør-for-arbeidsplassbriller.pdf
https://reg.app.uib.no/hytter
https://reg.app.uib.no/hytter
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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 20. mars, trekningen foretas 

24.april 2020. 
 

           
Tingviken                         U-heimen 

 

conditions" - "Welfare" - "Cabin hire (NO)" - 

logging in with your registered UoB username and 

password. 
 

The application deadline is 20 March, drawing will 

be done 24 March 2020. 
 

 

 

   
        Butten                     Ottesheimen 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 1. april 
Det planlegges et møte i juni. Dato er ikke 
klar. 

Onsdag 1. april 
Onsdag 20. mai 
Onsdag 17. juni 
 

 Programutvalget 
Fredag 20. mars 
Fredag 8. mai 
Fredag 12. 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 
 

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
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Pubmed 
 
På Høyden nettavis 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
PAGA – personalportalen 
 
UiBhjelp - Tjenesteportalen 
 
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
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
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://hjelp.uib.no/
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
mailto:marit.stubdal@uib.no

