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Hemma bra men IKO Bäst 

 
 
 

 
 
 
 

 

Så har det äntligen blivit dags att öppna upp 

för tillgång på kontor och laboratorium till de 

som önskar. Lite kriterier ska uppfyllas, men 

det är en lätt match jämfört med det vi har 

gått igenom de senaste månaderna. Nog 

kändes det lite mysigt att rigga sitt 

hemmakontor men det blev snabbt tråkigt att 

ingen knackade på dörren, att aldrig ha 

fysiska möten, inga spontanta samtal vid 

kopiatorn, inga skämt och skratt, och att 

alltid äta ensam. Nog för att jag gillar mitt 

jobb, men att det kunde kännas så här 

fantastiskt att vara tillbaks, det trodde jag 

inte. Nu ser jag fram emot att få höra prat 

och skratt i korridorer igen. Jag skulle inte 

vara mer förväntansfull om jag var på väg 

till en efterlängtad fest. 

Välkomna! 

 
Bodil Lund 
Instituttleder 
 

 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 07 – 15.mai 2020 
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IKOs lokale tilpassinger for tilgang 
 
Viser til mail som Per Bakke sendt ut onsdag 13/5, på norsk og på engelsk om nye retningslinjer for tilgang på Det 
medisinske fakultet. 
 

- Avstandskravet må opprettholdes. Det innebærer også at alle må holde seg på sin arbeidsplass så mye 
som mulig. 
 

- For ansatte med kontor: Lunsj inntas på egen arbeidsplass hvis mulig og hensiktsmessig. Unngå bruk av 
kjøkken. Alternativt kan man spise i kantinelokalet i 1. etasje, hvis man opprettholder avstandskravet. 
 

- Fokus på håndhygiene fortsetter. Bruk de fastmonterte dispenserne. I tillegg vil det plasseres ut 
spritprodukter på sentrale steder. Bruk dem! 
 

- De som deler kontor bør avtale rulleringsordning seg imellom, slik at man unngå å sitte sammen. 
 

- Munnbind utenfor klinikken brukes bare hvis det oppleves som absolutt nødvendig. Pris pr munnbind har 
økt fra under 1 krone til ca. 11 kroner, og bør derfor ikke brukes i utrengsmål. Hold avstand. 

 
Alle som skal jobbe i Årstadveien 19, MÅ ha fullført BÅDE UiBs hygienekurs og ett av IKOs egne hygienekurs 
(finnes både for Laboratorieansatte, klinikkansatte og administrative). Se lenker nedenfor. De som allerede har 
gjort dette, trenger ikke gjøre det igjen. For alle andre: Vennligst gjør det snarest. Vi ajourfører lister over hvem 
som har fullført og vil følge opp dem som ikke fullfører. 
 
KURS 1, UiBs hygienekurs - alle må ha fullført og bestått: 
https://www.uib.no/korona/135333/e-l%C3%A6ringskurs-i-smittevern-ansatte-og-studenter  
 
 
KURS 2, IKOs hygienekurs - velg det kurset som passer for din stilling (velg kun ett kurs): 
 
ENTEN: For administrative og andre som ikke arbeider i klinikk eller lab:  
http://vedlegg.uib.no/?id=9091cc7c7fabbeb4eeddceedd3f35136 
 
ELLER: For ansatte i klinikk: 
Norsk versjon: http://vedlegg.uib.no/?id=76c383c46617b31fe3831734c49b3443 
Engelsk versjon: http://vedlegg.uib.no/?id=1c13fe70a0c7bf9d009a9c20e59f0c0f 
 
ELLER: For ansatte på lab: 
Engelsk versjon: http://vedlegg.uib.no/?id=423e2924b37b7a2977fdb02eac53098d 
 
Justeringer i retningslinjer kan komme. 
 
 
Hjertelig velkommen tilbake!  
 
Vennlig hilsen 
Bodil, Neshe og Signe 
 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
Vedheng/Nye%20retningslinjer%20for%20tilgang%20MED.pdf
Vedheng/New%20guidelines%20for%20access.pdf
https://www.uib.no/korona/135333/e-l%C3%A6ringskurs-i-smittevern-ansatte-og-studenter
http://vedlegg.uib.no/?id=9091cc7c7fabbeb4eeddceedd3f35136
http://vedlegg.uib.no/?id=76c383c46617b31fe3831734c49b3443
http://vedlegg.uib.no/?id=1c13fe70a0c7bf9d009a9c20e59f0c0f
http://vedlegg.uib.no/?id=423e2924b37b7a2977fdb02eac53098d
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Verdens håndhygienedag 
 
I 2009 introduserte Verdens helseorganisasjon (WHO) 5.mai som verdens håndhygienedag. Siden 2010 har det 
vært invitert til en norsk, nasjonal markering av dagen.  
 
Aldri har vel håndhygiene vært et så brennhett tema som i år med den pågående Koronapandemien. 
 
Årets tema er derfor: Håndhygiene – ofte nok og til rett tid. 
 
For 5.år på rad har IKO deltatt på markeringen av Verdens håndhygienedag 5.mai, denne gangen digitalt. 
 
Les mer om håndhygienedagen her. 
 
Her er noen bilder fra tidligere markeringer av verdens hygienedag ved IKO 

   
 

Foto: Jørgen Barth 

 
 
 
 

 
 

Informasjon fra EIA, Transport- og parkseksjonen til  alle fakulteter, institutter og enheter ved UIB.  

Starter opp med «rolig» utkjøring av post 
 
Fra mandag 18.mai vil vi starte en "rolig" utkjøring av post til alle fakulteter, institutter og enheter ved UIB. 
Pga situasjonen og mulig oppblomstring av smitte, vil utkjøringen / innhentingen foregå en gang pr dag.  
Hvis noen avdelinger/institutter IKKE vil ha levert post må det sendes en mail til Knut-Egil.Larsen@uib.no om 
dette. 
 
Viktig at alle alle fakulteter, institutter og enheter er klar over dette, og sjekker sine poststeder, slik at viktig post 
ikke blir liggende, og evt. forsvinner. 
 
Transportenhetene (materiell) vår vil IKKE åpne opp i denne omgangen, slik at det kun vil være post, pakker og 
evt. enkle PC oppdrag som vil bli kjørt ut denne første uken. 
 
Campus bussen vil først starte opp tidligst til høsten, evt. ved  semesterstart medio august.  
 
Det vil bli bekjentgjort til alle fakulteter, institutter og enheter, NÅR hele transportenheten igjen er klar for nye 
oppdrag. 
  
Spørsmål om post, postgang og andre momenter vedrørende dette kan stilles til Knut-Egil Larsen. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/odontologi/135706/verdens-håndhygienedag
mailto:Knut-Egil.Larsen@uib.no
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Nytt fra Alrek helseklynge 

Hun skal få det beste ut av klyngepartnerne 
 

 
 
Les nyhetsbrev fra Alrek helseklynge her. 
 
 

Berit Angelskår i Bergen kommune er ansatt som ny 
klyngefasilitator i Alrek. Les her om hva hun skal gjøre 
for å stimulere til godt samarbeid blant partnerne. 
 
- Jeg jobber nå som rådgiver for forskning og 
innovasjon og utdanning i byrådsavdeling for eldre 
helse og frivillighet i Bergen kommune. Her har jeg 
hatt ansvar for å koordinere Bergen kommune sin 
tilstedeværelse i Alreksamarbeidet, og 
informasjonsflyten mellom kommunerepresentantene, 
noe som har gitt meg god oversikt.  
 
Les hele artikkelen av Ingrid Hagerup her. 
Foto/ill.: Kyrre Iversen / Privat 
 

 

Informasjon om aktivitetene på IKO framover 
 
Våren er her og vi har fått tillatelse til å gjenåpne enkelte deler av universitetet – i liten skala, og i kontrollerte 
former. Dette er kjærkomment! Fra og med mandag 4. mai får vi ha noen studenter på IKO under svært streng 
smittevernberedskap. Kursene som skal holdes gjør det mulig å opprettholde studieprogresjonen for kull 2 og 3 på 
MA i odontologi, samt noen utvalgte tannlegestudenter på kull 4, og eventuelt utvalgte tannpleiestudenter fra kull2. 
 
Kurs innen kariologi, endodonti og røntgen 
Det at vi får lov til å holde disse kursene innen kariologi, røntgen og endodonti, føles som en stor lettelse for alle 
involverte. Slik unngår vi forsinkelser og store logistikkutfordringer neste semester. Opplegget har stort fokus på 
smittevern, bl.a. er det lagt til rette for 2 meters avstand under hele oppholdet på IKO, og studentene skal 
ankomme IKO på ulike tidspunkt for å unngå nærkontakt. Videre får de utdelt munnbind ved ankomst, de skal kun 
gå i oppmerkede områder, få undervisning og spise lunsj med 2 meter til neste person osv. Dette blir en høyst 
uvanlig undervisningssituasjon, men opplegget er godt planlagt, og skal være fullt mulig å gjennomføre. Målet er - 
i tillegg til å opprettholde studieprogresjonen - at alle skal føle seg trygge på at vi ved IKO har redusert 
smitterisikoen til et absolutt minimum. 
 
Mange har vært bekymret for avgangskullene på BA i tannpleie og MA i odontologi. Lykkeligvis var begge 
disse kullene ferdige med sine praksisperioder og ferdighetskurs før universitetet ble stengt. Derfor er det nå mulig 
å fokusere på de kullene som skulle ha ferdighetstrening i løpet av våren 2020. 
 
Siden stengningen av universitetet har IKO hatt en akuttklinikk. Tannleger og tannhelsesekretærer har jobbet 
tett sammen på tvers av seksjoner for å hjelpe våre pasienter. Pasientene har blitt nøye "silt", og vi har lært oss å 
jobbe på en ny måte i en uvanlig tid. IKO-ledelsen har nå besluttet å utvide driften ved akuttklinikken for å hjelpe 
pasienter med behandling som ikke kan utsettes til høsten. Det har vært et tverrfaglig samarbeid for å lage 
oversikt over pasienter som skal behandles frem til sommeren. Klinikkleder Neshe jobber sammen med 
seksjonslederne for å opprettholde smitteverntiltakene til enhver tid med hensyn til hyppighet og antall pasienter i 
den utvidede akutt-klinikken. 
 
Fra 27. april, har også utvalgte ph.d.-stipendiater og forskere fått adgang. Det har vært strenge kriterier for å 
fall inn under ordningen, der bl.a. stipendiater som trenger tilgang til lab for å avslutte i løpet av 2020 har 
blitt prioritert.  
 
Gjenåpningen av universitetet er prisgitt utviklingen av korona-epidemien i Norge og av de smittevernfaglige 
vurderingene som gjøres på nasjonalt nivå. Ledelsen ved IKO kan derfor ikke si noe om når neste fase av 
gjenåpningen vil finne sted og heller ikke noe om hvem som vil bli omfattet av den. Vi kan i alle fall si at vi gleder 
oss til å fylle huset vårt med litt flere mennesker og litt flere aktiviteter nå, og ser fram til en helt alminnelig hverdag 
en vakker dag! 

mailto:POST@UIB.NO
https://kalender.uib.no/owa/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID=AAMkAGVjYjQzYjhjLTIzOTMtNDMyNS1iNTMyLThlODllMDI2YWQzMgBGAAAAAACw0Z718XCMQ7cwiuCp040EBwB3V1XI2z7SRZgqKyGEIKsHAAAAkD0hAADTDPyW9ptcQ4D9ElIMsIynAAKrKQf0AAA%3D&wid=63&ispopout=1
https://www.uib.no/alrekhelseklynge/135493/hun-skal-f%C3%A5-det-beste-ut-av-klyngepartnerne


Side 5 av 11 
 

 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 

 

UiB - Det medisinske fakultet: 

Årlig klima- og miljørapport for 2019 
 
Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning innen medisin, odontologi, farmasi, tannpleie og ernæring, og har flere 
mastergradsprogram innen helsevitenskap, biomedisin og global helse.  
 
Fakultetet dekker et bredt spekter av forskningsfelt.  
Det er vertskap for to Senter for framragende forskning (SFF), Centre for cancer biomarkers (CCBIO) og Centre 
for intervention science in maternal and child health (CISMAC), fire K. G. Jebsen senter for forskning på 
henholdsvis diabetes, nevropsykiatriske lidelser, hjernesvulst og autoimmune sykdommer, og ERC - prosjekter.  
 
I tillegg deltar forskningsgrupper ved fakultetet i en SFF, Norwegian Centre for Mental Disorders (NORMENT), 
hvor Universitetet i Oslo er vertskap.  
 
Fakultetet sin forskningsinfrastruktur er organisert i tilsammen åtte kjernefasiliteter.  
Totalt har Det medisinske fakultet om lag 1200 medarbeidere, ca 1900 studenter og er med sine over 500 PhD-
kandidater en av de største bidragsyterne til forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen. 
 
Les Årlige klima- og miljørapport for 2019.  
 
 
 
 

75 år siden forrige gang universitetene var stengt 

Unntakstilstand i «den seipske ånd» 
 
Historiker Jorunn Sem Fure ser flere likheter mellom dagens unntakstilstand og forrige gang universitetene var 
stengt. 
 
Man skal være forsiktig med å trekke paralleller mellom dagens situasjon med stengte universiteter som følge av 
koronapandemien, og til forrige gang flere av Europas universiteter og Norges ene universitet var stengt. Men 
historiker Jorunn Sem Fure ser noen paralleller — om ikke annet så på stemningen under en unntakstilstand, om 
diskusjoner rundt karakterer og gjennomføring av studier — ikke minst det siste. 
 
Les artikkelen i Khrono 

 
Vidkun Quisling på Universitetsplassen i Oslo sammen med partifeller og tyske offiserer. Riksarkivet 

 
 
 

Inkubatorbygget 
 
Her kan dere følge med på byggingen av Inkubatorbygget. Det er enkelt og kjekt å kunne følge med på byggingen. 

Bygget skal være ferdig høsten 2021. Kameraet tar bilde hvert 10. minutt.  
Følg denne lenken https://kunde.byggekamera.no/?u=inkubatorbygget&camera=BK0273&width=fullsize  
 
 

mailto:POST@UIB.NO
Vedheng/Klima%20og%20miljørapport%20MED%202019.pdf
https://khrono.no/unntakstilstand-i-den-seipske-and/475564
https://kunde.byggekamera.no/?u=inkubatorbygget&camera=BK0273&width=fullsize


Side 6 av 11 
 

 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 
 
 

Læringsfestivalen 
 
Ønsker du pedagogisk stimuli? 
 
Læringsfestivalen er i år digital, og gratis å være med på, den går 4-5 mai. 
 
Hva er Læringsfestivalen? 
Festivalen er en nasjonal konferanse med fokus på undervisning og læring i høyere utdanning. Årets tema er: 

• studentaktiv læring 

• læringsarenaer 

• vurdering 

• læring og teknologi 
 
Programmet er tilgjengelig her: https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program 
 
 

Undervisning til høsten 
 
UiB har nedsatt en arbeidsgruppe som består av en representant fra hvert fakultet for å se på hvordan 
undervisningen kan gjennomføres til høsten. Pr dags dato vet vi at der er åpnet for undervisning for inntil 50 
personer, men at til enhver tid gjeldende smittevernregler må følges. Store undervisningspartier vil etter all 
sannsynlighet foregå digitalt. 
 
 

FORSKNING 
 
 

Nye retningslinjer for gjennomføring av disputas og 
prøveforelesninger under korona-utbrudd 
 
Disputaser og prøveforelesninger skal avholdes digitalt i perioden når UiB er fysisk stengt.  
 
 
Utbruddet av COVID-19 har store konsekvenser for all virksomhet ved UiB, også ph.d.-utdanningens 
prøveforelesninger og disputas (heretter kalt doktorgradsprøven). 
 
Vi vurderer at doktorgradsprøven som hovedregel fortsatt bør avholdes på den planlagte dato, i tråd med 
forskriftens regel om at disputasen normalt skal avholdes innen to måneder etter at avhandlingen er godkjent. 
 
Fakultetene må likevel i hvert tilfelle ta en vurdering om doktorgradsprøven er forsvarlig å gjennomføre av 
praktiske og faglige grunner.  
 
Les mer om disputaser og prøveforelesninger under Covid-19 her 
 

 
Utbruddet av COVID-19 har store konsekvenser for all virksomhet ved UiB, også ph.d.-utdanningens  

 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen/program
https://www.uib.no/foransatte/134623/disputas-og-prøveforelesninger-under-korona-utbrudd
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MED Postdoc Training Programme 
 
A second Postdoc Development Programme will run at the Faculty of Medicine, launching in September 2020. The 
new programme has been re-designed based on evaluative feedback collected during the pilot phase in 2018-9. 
 
Find more information about the MED Postdoc training programme here. 
 
The programme runs from September 2020 to June 2021 and covers a wide range of professional and technical 
skills development. Please consult the programme for further details.   
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Sommerstenging 
 
I forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken fra 6. juli til og med 31.juli. Man kan benytte tiden 6. juli - 10. 
juli til å organisere, rydde, og vaske klinikken. Det er ønskelig at klinikkpersonalet tar sin sommerferie i juli og i 
studentfrie perioder. Dersom man ønsker å ta imot pasienter i studentfrie perioder, så må seksjonen selv sørge for 
at man har et tilstrekkelig antall av sine egne tannhelsesekretærer er tilstede.  
 

 
 
 

DRIFT 
 

Parkering på IKO i korona-fasen  
 
Mange er nå involvert i akuttklinikken eller ferdighetskurset for studenter. Den generelle retningslinjen for transport 
til og fra jobb, er å unngå kollektivtransport i rushtiden, hvis mulig. Derfor kommer mange med bil, og etter innspill 
for verneombudene har vi nå fått klarlagt at ansatte kan parkere i både U2 og U1 i denne fasen. Ingen skal få bot, 
men husk: 
 

1. Bilen må være registrert for parkering på UiBs arealer (også kalt «hvitelisting»).  
Registrer bilen din her: https://reg.app.uib.no/apxny/f?p=720:1:::::: 

2. Fyll opp U2 først, og bruk deretter U1. Vi må sørge for at det er plass i U1 til våre pasienter! Foreløpig ser 
det greit ut. 

 
Eiendomsavdelingen skriver for øvrig dette om parkering videre: 
«Når det gjelder ny parkeringsordning for ansatte og studenter, skal den gjelde fra 1.juli. Det vil bli vurdert om det 
skal gjøres tilpasninger i forbindelse med Korona.» 
 
Vi er takknemlige for all god oppfølging av alle smittevernrutiner! Det gjøres en kjempeinnsats på alle kanter, og 
folk er fleksible og løsningsorienterte. Og dette er viktig! Vi er veldig glade for å kunne drive klinikken og for å 
kunne ha studentkurs på huset, og dette krever at vi holder fokus på hygienerutinene.  
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/en/med/117696/med-postdoc-training-program
http://ekstern.filer.uib.no/mofa/forskning/PostDoc%20training%20programme/Annonsering%20p%C3%A5%20nettside.pdf
https://reg.app.uib.no/apxny/f?p=720:1
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KURS 
 

CCBIO/INTPART SEMINAR 

CCBIO908 Scientific Writing and communication Seminar 
 
We are repeating the success from 2017 and 2019, a seminar in Scientific Writing in the CCBIO/Harvard 
INTPART collaboration. Open for all. This tome as a digital event, due to the lockdown of campus as a measure 
against the coronavirus. 
 

 
 
CCBIO is happy to be inviting you to a seminar in scientific writing and communication, June 8-11 2020. The 
seminar is open for all (requires registration). 
 
The course is part of the CCBIO/INTPART program, where students’ education and exchange is promoted 
through collaboration between CCBIO and the Boston based Harvard Medical -school and Harvard Kennedy 
School. Elisabeth Wik is coordinating the program. This seminar /course in scientific writing was first run in 
December 2017 (see article about the first course), and again in May 2019. Vandana Ardawatia is course 
coordinator. The course is now also a part of CCBIO’s Reserearch School, with ID CCBIO908. 
 
Les mer om CCBIO908 Scientific Writing and Communication Seminar. 
 
 
CCBIO RESEARCH SCHOOL COURSE 

CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical 
practice 
 
CCBIO904 covers tumor biological aspects important for the understanding of why cancer develops and which 
mechanisms are important for tumor growth, metastases and morbidity in patients. 
 

 
 
When: May 25-27, 2020 
Preliminary program: Available here (Subject to changes). 
Where: Digital event through Zoom. Access links will be provided to the registered participants. 
Who: Mainly intended for PhD candidates, but open to all. 
 
Les mer om CCBIO904 – Biomarkers and tumor biology in clinical practice. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/en/ccbio/113301/art-writing-scientific-paper
https://www.uib.no/en/ccbio/113301/art-writing-scientific-paper
https://www.uib.no/en/ccbio/133062/scientific-writing-and-communication-seminar
https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=a49df3c010c945e9e3289e26bfe04968
https://www.uib.no/en/ccbio/131343/ccbio904-–-biomarkers-and-tumor-biology-clinical-practice
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Møter i Teams på 30 minutter - Velg mellom flere tidspunkt 
 
Digitale møter er blitt en viktig del av arbeidsdagen for mange. Den nye møteformen gir nye muligheter, men 
krever også at vi må tenke nytt i måten vi gjennomfører møter på når vi ikke møtes ansikt til ansikt i et møterom. 
Kurset vil gi både teknisk gjennomgang av møter i Teams samtidig som dere vil få noen tips til gjennomføring av 
digitale møter generelt. 

 

 

Digitale møter er blitt en viktig del av hverdagen for 
mange. Den nye møteformen gir nye muligheter, men 
krever også at vi må tenke nytt i måten vi gjennomfører 
møter på når vi ikke møtes ansikt til ansikt i er møterom. 
Kurset vil gi både teknisk gjennomgang av møter i Teams 
samtidig som dere vil få noen tips. 
 
Lenke til kurs i Teams på 30 minutter. 

 
 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 

hyttene på Ustaoset og 

Tingviken i Utne høsten 

2020 
 

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 

Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i 

Utne for høsten 2020, i perioden 16. august -18. 

oktober 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://skjema.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. 

Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 

også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» -

«Velferd»- «Velferdshytter til utleie». 

 

New application period for 

the cottages at Ustaoset 

and Tingviken- Autumn 2020 

 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen 

and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the 

autumn period from 16 August until 18 October 2020. 

 

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://skjema.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 UoB username and password. 

 

The application deadline is 12 June, drawing will be 

done 17 June 2020. 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/foransatte/135231/teams-på-30-minutter
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://skjema.app.uib.no/hytter
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Søknadsfristen er 12. juni, trekningen foretas 17. 

juni 2020. 

 

           
Tingviken                         U-heimen 

 

 

 

 

   
        Butten                     Ottesheimen 

  

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2020 
 
Oppdatert møteplan kommer når situasjonen er mer normal igjen. 
Fakultetsstyremøtet 1. april utgår. Deretter planlegges det at neste Fakultetsstyremøtet avvikles digitalt.  
 
 
 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
KORONA – INFORMASJON TIL ANSATTE OG STUDDNETER 
 
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 
 
PAGA – personalportalen 
 
UiBhjelp - Tjenesteportalen 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne UiB sine profilmaler 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/korona
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/
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
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Profil- og webmanual – finner du her 
 

 
 

 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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