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Robot-invasjon??? 
 
Er det en utsending fra stjerneskipet Enterprise? Eller en slektning av 
R2D2? 
 
Nei, det er den nye vaskeroboten LionsBot som Coor nå tester ut på 
"Odontologen". 
 
Vaskeroboter testes nå ut på UiB, i Odontologibygget og i Realfagbygget. 
 
Kanskje har du truffet den allerede? Kanskje den snakker til deg? Et nyttig 
og underholdende innslag i hverdagen på IKO. 
 

 

             
 
Robotene er utstyrt med sensorer og kameraer, som betyr at de alltid stopper når de møter på både voksne, barn og 
objekter. I tillegg er de bærekraftige, siden de bruker sytti prosent mindre vann enn andre gulvvaskemaskiner. 
 
Robotene må læres opp underveis, og på forhånd gjøres en stor kartlegging av ulike hindringer de kan møte på, 
som trapper. Mens roboten i Realfagbygget støvsuger i fellesarealene, prøves en gulvvaskemaskin ut på 
Odontologibygget. 
 
Stor artikkel om vaskeroboten LionsBot i På Høyden. 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 05 – 31.mai 2021 

 

 
    

 
Disputas 

Fredag 11. juni disputerr Xin Feng 
Les mer under FORSKNING 

 
 

Spesialisteksamener 
våren 2021 

Onsdag 9. juni periodonti 
Fredag 11. juni oral protetikk 
Torsdag 17. juni endodonti 

Se under STUDIE 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://pahoyden.no/anette-blich-eiendomsavdelingen-renhold/tester-ut-vaskeroboter-pa-uib/110367
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LADING AV EL-SPARKESYKKEL OG/ELLER 
BATTERIER ER STRENGT FORBUDT. 
 
Dette gjelder hele IKO. 
Grunnen er meget stor brannfare. 
 
Vi henviser til brannansvarlig William 
Lindberg. 
 
 
Parkering av sykler og sparkesykler 
 
Det er til tider et problem at folk tar sparkesykler inn i bygget og i garderoben, noe som faktisk er forbudt. Det er 
dessuten til dels til bry for andre. 
 
De som har tilgang til Odontologibygget har også tilgang til sykkelgarasjen i sydenden av Alrek-bygget og til 
sykkelhuset på nordsiden av Alrek-bygget. Alle har da et tilbud om trygg, låst parkering av sykler og sparkesykler. 
Det er i tillegg til sykkelstativer rundt bygningene og i garasjen i Odontologibygget. 
 

  
Sykkelgarasjen i sydenden av Alrek-bygget Sykkelbygget på nordsiden av Alrek-bygget 

Foto: Marit Stubdal 
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PARKERING VED IKO 
 
Nåværende ordning vil være uforandret ut 2021. EIA jobber med å få til automatisk forlengelse for de som har 
parkeringstillatelse i Appen i dag. Det kommer informasjon på Ansattsidene, UiBhjelp og Kortnytt i PåHøyden når 
det er avklart. 
 
Lurer du på noe om parkering? 

• Gå inn på UiB sin nettside om parkering. 
• Eller kontakt Eiendomsavdelingen (EIA): 
• e-post: post@eia.uib.no 

Tlf. 55 58 49 00 
• Eller spør via UiB hjelp 

                               
 
 
 

Valg til instituttrådet og 
fakultetsstyret i gruppe A, B 
og C 
 
Valget til instituttrådet ved Institutt for klinisk 
odontologi og valget til fakultetsstyret ved Det 
medisinske fakultet har nå startet. 
 
Det skal velges representanter fra gruppe A og C (faste 
ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og 
teknisk/administrativt ansatte) til instituttrådet. 
 
Det skal velges representanter fra gruppe A, B og C 
(faste og midlertidig ansatte i undervisnings- og 
forskerstillinger og teknisk/administrativt ansatte) til 
fakultetsstyret.  
 
For oversikt over kandidater og informasjon om valget, 
se Valg av fakultetsstyret og instituttråd | Det 
medisinske fakultet | UiB 
 
Valget pågår til onsdag 2. juni kl. 12.00 
 
Du kan stemme her: 
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do 
 
 
 

Election to The Department 
Council and to the Faculty 
Board for group A, B and C 
 
The election of new members to The Department 
Council at Department of Clinical Dentistry and the 
election of new members to the Faculty Board at the 
Faculty of Medicine has started. 
 
There is to be elected members from group A and C 
(permanent academic staff and technical/administrative 
staff) to the Department Council.  
 
There is to be elected members from group A, B and C 
(permanent and temporary academic staff, and 
technical/administrative staff) to the Faculty Board. 
 
 
For an overview of candidates and information about the 
election, see Valg av fakultetsstyret og instituttråd | Det 
medisinske fakultet | UiB 
 
The election is ongoing until Wednesday 2. June 12:00 
AM 
 
You may vote here: 
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet
mailto:post@eia.uib.no
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login?org=uib.no&AuthState=_fd8afade7f9e5bb7a3b18022b124da4bbbae7a726a%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fhjelp.uib.no%252Fsaml-metadata%252Fe72fd078-ac8a-4e9f-b147-d46cf3e0e38d%26RelayState%3Dec9cbe5d-954a-47c0-a54f-21f7547b26fb%26cookieTime%3D1620823107
https://www.uib.no/med/64556/valg-av-fakultetsstyret-og-instituttr%C3%A5d
https://www.uib.no/med/64556/valg-av-fakultetsstyret-og-instituttr%C3%A5d
https://valg.usit.no/uib/valg/login.do
https://www.uib.no/med/64556/valg-av-fakultetsstyret-og-instituttr%C3%A5d
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Per Bakke ønsker ny periode dom dekan ved Det 
medisinske fakultet 
 

 
 
Universitetet i Bergen (UiB) har som kjend vald ny rektor.  
Også fakulteta skal ha ny leiing. Nokre av dei vel dekanar, andre tilset. 
 
Les mer om val og tilsetting av dekanar ved UiB i På Høyden. 
 
 

Plommedugnad på Alrek 10. juni 
 
Du er invitert til å bli med på vårt første plommedugnad på Alrek. I september 2020 
ble det plantet fem plommetrær i hagen til Alrek Helseklynge. De er plantet nær 
hagenes grense slik at frukten i fremtiden kan være for både de som bruker Alrek 
og også for de som bor i nærheten. 
 
Hvis du vil bli med, sende en e-post til plommepaalrek@gmail.com 
 
Bli med! 
Torsdag 10. juni, kl 1500 - 16.30 
Møtes på terrassen på baksiden av Alrek-bygget i Årstadveien 17. 
 
Les mer om workshop / vårdugnad / plommedugnad på Alrek 
 
 

 

STUDIE 
 

AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE 
BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE og  
INTEGRERT MASTERPROGRAM I ODONTOLOGI 
 
Mandag 14. juni 2021, kl. 14.00 
 
Fakultetet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for avgangskullene i odontologi og tannpleie mandag 14. 
juni kl 14.00 i Universitetet i Bergens storstue – Aulaen.  
 
På grunn av koronasituasjonen og 1-meter regelen kan vi dessverre ikke invitere gjester til aulaen. Arrangementet 
vil bli overført digitalt, og lenke til arrangementet vil bli gjort tilgjengelig for ansatte ved IKO før seremonien. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://khrono.no/desse-vil-verta-dekanar-i-bergen/581182?utm_campaign=%3A+Tar+ut+1000+i+streik+%2F%2F+Det+blir+to+sensorer+%2F%2F+Fortsetter+gjen%C3%A5pning+for+universiteter+og+h%C3%B8gskoler+&utm_source=Khrono+daglig&utm_medium=email&utm_content=header
mailto:plommepaalrek@gmail.com
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Spesialist eksamener våren 2021 
Foto: Jørgen Barth 

 
Periodonti 

Onsdag 9. juni tar en kandidat spesialisteksamen i periodonti 
 

 
Kristian H. Lind 

 
 

Oral protetikk 
Fredag 11. juni tar 2 kandidater spesialisteksamen i oral protetikk 

 

  
Ulrik L. Opsahl Yngve Åkre 

 
 

Endodonti 
Torsdag 17. juni tar 2 kandidater spesialisteksamen i endodonti 

 

  
Gunel Zakariyya Inga Zilinzkite-Petrauskiene 

 
 

Semesterstart 
 
Høsten 2021 er semesterstart mandag 16. august 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Invitasjon til lokal utdanningskonferanse i regi av Det medisinske 
fakultet UiB 30. - 31. august 2021 
 
Den årlige AMEE-konferansen blir, i år som i fjor, heldigital – An International Association For Medical 
Education - AMEE - og Det medisinske fakultet ønsker å invitere til en parallell Bergensbasert samling 
30. og 31. august. 
 

 
 
Les hele invitasjonen til den lokale utdanningskonferansen her. 
 

FORSKNING 
 

DOCTORAL DISSERTATION DEFENCE 
Xin Feng 

 
Candidate from Department of Clinical Dentistry 
Main supervisor: Professor Xie-Qi Shi Universitetet i Bergen 
Co-supervisors:  Professor Stein Atle Lie – Universitetet i Bergen, 
                           Professor.  Kristina Hellén-Halme, Malmö universitet 
 
Trial lecture: Friday 11. juni 2021 kl. 13.15 
Topic: “Dose levels and justification of 2D- and 3D-examinations in orthodontics” 
Link tol digital meeting room 
The Thesis is available here: https://hdl.handle.net/11250/2757203 
 

 
 

 
Xin Feng 

Foto: Jørgen Barth 
Disputas: Friday 11. juni 2021 kl. 14.45 
Dissertation: "Image-based analyses of morphology and function in the upper airway of orthodontic patients". 
Link to digital meeting room 
The Thesis is available here: https://hdl.handle.net/11250/2757203 
 
1st opponent: Associate professor Eva Levring Jäghagen, Umeå Universitet, Sverige 
2nd opponent: Professor Jie Yang, Temple University, USA 
Committee leader: Professor Malin Victoria Jonsson University of Bergen 
 
The defence will be led by professor Asgeir Bårdsen 
 
The public is invited. 
 
Read about the Thesis (in Norwegian) here. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://www.uib.no/nye-doktorgrader/145294/billedanalyse-av-morfologi-og-funksjon-av-de-%C3%B8vre-luftveier
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Disputas – Magnus Holmøy Bratteberg fredag 7. mai 
 
Fredag 7. mai disputerte Magnus Holmøy Bratteberg for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
“Traumatic dental injuries. Prevalence, severity and risk factors along the life course – a study among 16-year old 
pupils in Hordaland, Western Norway”.  
 
Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Oslo og Göteborg. Tilhørerne logget 
seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm. 
 
Hovedveileder: professor Asgeir Bårdsen 
Medveiledere: professor Kristin Klock og PhD Dorina S. Thelen 
 
Komiteen: 
1. opponent: Professor Anne Skaare, Universitetet i Oslo 
2. opponent: Professor Agneta Robertson, Göteborgs Universitet 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Christian Schriwer, Universitetet i Bergen 
Disputasen ble ledet av professor Marit Øilo. 

 

  
Doktoranden sammen med veilederne Doktoranden sammen med Custos og komiteleder 

Foto: Daniel Gundersen 
 
 

Kunngjøring av Hjernekraftprisen 
 
Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2021». Vær med å bidra til å synliggjøre 
viktigheten av hjernekraften til Forskerforbundets medlemmer ved å sende inn din fortelling om 
betydningen av forskning og utviklingsarbeid!  
 
Frist for innsending er 3. september 2021.  
 
Formålet med prisen er å synliggjøre hvilken rolle forsknings- og utviklingsarbeid har i samfunnet vårt og hvilken 
viktig jobb våre medlemmer gjør på mange områder. Bidraget skal være en fortelling om hvorfor forskning og 
utviklingsarbeid (FoU) er viktig og hvilken betydning det har for samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt. 
Hjernekraftprisen skal bidra til å etablere en større forståelse for satsing på FoU og kunnskap som viktige 
investeringer for framtida, og løfte betydningen av dette arbeidet for fremtidens velferd, nærings- og 
samfunnsutvikling, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. 
 
Bidragene sendes til: post@forskerforbundet.no eller Forskerforbundet, Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo innen 
fredag 3. september 2021. 
 
Se hele kunngjøringen her. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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KLINIKKNYTT 
 
 

Sommerstenging i klinikken  
 

Vi minner om at i forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken og hovedresepsjonen fra 12. juli, til og med 

6.august. Det er ønskelig, og nødvendig, at klinikkpersonalet tar sin sommerferie i juli og i studentfrie perioder.  

Dersom man ønsker å ta imot pasienter i studentfrie perioder, må seksjonen selv sørge for å ha et tilstrekkelig 

antall av sine egne tannhelsesekretærer tilgjengelig.  

 

 

I sommer er Husøkonomkontoret bemannet: 
 

Hele uke 26 (28. juni – 2. juli) 
Kl. 07.00 – 11.00 

Uke 28 
Man. – Ons. – Fre. 07.00 – 11.00 

 
Kontoret er stengt uke 28, 29 og 30 

(5. juli – 30. juli)  
 

Uke 31 
(2. august – 6. august) 
Åpent kl. 07.00 – 11.00 

Tirsdag 3. august STENGT 
  

F.o.m. mandag 09.08: Hver dag 07.00-11.00 
 
 
 

SOMMERHILSEN 
 FRA  

CORINA OG INGEBJØRG  

 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken i Utne høsten 
2021  
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i 
Utne for høsten 2021, i perioden 22. august til 17. 
oktober 2021. 
 
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 litt 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», og på 
UiBhjelp. Logg inn med ditt UiB-brukernavn og 
passord fra en UiB-maskin.  
 
Søknadsfristen er 11. juni og trekningen foretas 14. 
juni 2021. 
 
 

New application period for 
the welfare cabins at 
Ustaoset and Tingviken at 
Utne – Autumn 2021  
 
You may now apply to rent U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the 
autumn period from 22 August until 17 October 2021. 
 
The cancellation deadline is 30 days before the rental 
period starts if you are to avoid penalty for cancelling. 
 
Please use the UiB 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)", and at “UiBhjelp”, 
logging in with your registered UiB username and 
password from an UiB-computer. 
 
The application deadline is 11 June. 
Drawing will be done 14 June 2021. 
 

 

 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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DNS ønsker UIB ansatte velkommen tilbake til teateret! 
Under er spesialtilbud for våren med 50 % rabatt på alle 

billetter. Vi håper du vil la deg friste av tilbudet!  
 
For å se mer om forestillingene og finne linker til billettkjøp, klikk her. 
 

VAKTMESTEREN 
 

Mesterverk om manipulasjon og språkets makt 
Med en nervepirrende stemning, komiske grep og en 
uovertruffen språkbruk har prisbelønte Harold Pinter 

skapt en helt egen signatur. «Vaktmesteren» er 
nærmest en thriller som i et mikrokosmos studerer 

maktpolitikkens rå virkemidler. 
 

Nypremiere 14. mai på Lille Scene. 
 

 

 
 

SPRENGT 
 

Brutalt om menneskenes råskap 
Hvorfor fornedrer, utnytter og plyndrer vi 
hverandre når alt vi søker er kjærlighet?  

 
«Sprengt» griper fatt i deg med en voldsom kraft. 
Rått og uretusjert skildres vår indre slagmark og 
krigene som utspiller seg på alle plan, hver dag. 

Duoen Kjersti Horn og Sven Haraldsson har i mange 
år planlagt denne iscenesettelsen av Sarah Kanes 

kontroversielle stykke. 
 

Premiere 29. mai i Teaterkjelleren. 
 
 

 
 

 
 
 

SLIK VAR DET 
 

En dans på livets grensepost 
Etter ti års pause fra teatret, skriver Fosse 

dramatikk igjen.  
Alene på scenen står Gerald Pettersen. 

 
Med sin helt spesielle nerve og stil fanger Jon 

Fosse både det hverdagslige og det universelle. 
Med lett hånd borer han dypt i store tema som 
håp. Liv og død. Alderdommen skildres klart og 

direkte, og nye tankerom åpnes opp mellom 
linjene. 

 
 

 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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BJØRNEJEGERSKENS 
BEKJENNELSER 

 
Saftig og humoristisk om sterke kvinner og 

skamløst begjær 
 

Hva om du bare forlot alt og alle? 
 

Kjersti Elvik står alene på scenen i denne 
humoristiske, ærlige og intime fortellingen om det å 

komme i kontakt med seg selv.   
 

Premiere 19. mars på Lille Scene. 
 

 
 

 
 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 16. juni Onsdag 16. juni 

 
Programutvalget 
Fredag 11. 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 
 
Pubmed 
 
På Høyden nettavis 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 

mailto:POST@UIB.NO
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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 
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