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BEST – Bergen etterutdanningssenter 
for tannhelse 
Foto: Jørgen Barth 
 
Bergen etterutdanningssenter for tannhelse er et nytt kurstilbud for 
tannhelsepersonell som åpner i 2022. Vi tilbyr blant annet arbeidskurs og 
livedemonstrasjoner ved pasientbehandling og skal bidra til nettverk, 
kunnskapsdeling og livslang læring for høy etisk og faglig standard i 
tannlegepraksis. Senteret er faglig og administrativt tilknyttet Institutt for 
klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. 

 

 
Kontakt: best@uib.no 
 
Les mer om BEST her 
 

KONTAKTPERSONER: 

 
Førsteamanuensis Torgils Lægreid 

 

 
Førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug 

 

 
Førsteamanuensis Christian Schriwer 

 

Praktisk arbeidskurs for allmenntannleger 29. - 30. april 2022: 
Tannslitasje – diagnose, etiologi, behandlingsvalg og direkte 
behandlingsteknikker 
 
Bergen etterutdanningssenter for tannhelse holder kurset i ferdighetssenteret ved Institutt for klinisk odontologi, 
UiB. Vi har 25 plasser på kurset. Påmelding er åpnet, førstemann til mølla så lenge vi har ledige plasser. 
 
Påmelding her 
 
Les mer om kurset her. 
 
 
 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 02 – 22. februar 2022 

 

 
    

mailto:POST@UIB.NO
mailto:best@uib.no
https://www.uib.no/best
https://evuweb.fsweb.no/evuweb/login
https://w3.uib.no/nb/best/148531/tannslitasje-%E2%80%93-diagnose-etiologi-behandlingsvalg-og-direkte-behandlingsteknikker
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NY SKILLEVEGG MELLOM MOLAR 1 OG MOLAR 2 
 
I mer enn to år har det ligget en fiks ferdig skillevegg på lager i Nederland. Pandemien satte en stopper for 
montering våren 2020, men nå er tiden inne! Mange vet kanskje hvor problematisk skilleveggen mellom Molarene 
har vært i mange år. Nå skal den gamle bort, og en ny og brukervennlig skillevegg skal på plass! Monteringen er 
komplisert, og Molarene blir derfor stengt fra 16. mai og frem til semesterstart i august. 
 
Timeplanansvarlig på IKO, Sissel Vågenes, har omgjort alle bestillinger som var lagt inn i Molarene for denne 
perioden, og det er nå lagt inn en sperre mot nye rombestillinger.  
 
 
 

Parkering ved UiB - oppdatering 
 
Dagens ordning forlenges til 31.05.2022 og forlengelsen skjer automatisk i appen. Det vil bli sendt ut sms til alle 
som har parkeringstillatelse i appen per i dag. 
 
Reserverte plasser vil bli fjernet fra 01.04.2022 - disse plassene går over til å være frie plasser. 
 
EIA vill oppdatere sine nettsider om kort tid. 
 

             
 
 

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer 
og felles løsninger på tvers av fag og sektor. 
 
En kunnskapsarena for digital helse 
Vi inviterer til samskaping innen innovasjon, forskning og utdanning, 1.-2. juni i Bergen. Vi skal skape en sterk 
arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og i regionen vår. 
Digital helse-dager skal bli en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt. 
 
To konferanser blir til én 
Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen sine velrennomerte 
konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen har henvendt seg mot 
de kommunale helse- og omsorgstjenester og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlapper likevel i både 
målgruppe og fokus. 
Det er mye å lære på tvers av akademia, spesialisthelse og primærhelse – derfor slår vi nå konferansene sammen 
til en bedre og sterkere arena for digital helse! 
 
Se mer informasjon og program her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager/
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Valg av medlemmer til 
universitetsstyret 2022  
 
Kunngjøring – Valg til universitetsstyret våren 2022 
 
I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det 
hvert år velges representanter for gruppe B (midlertidig 
vitenskapelig ansatte i undervisnings- eller 
forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir 
valgt for perioden 1.8.2022-31.7.2023. Det skal velges 
ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de 
ansatte i gruppe B.  
 
Forslagsfrist: 1. mars 2022 kl. 12.00  
 
Valgperiode: mandag 4. til torsdag 7. april 2022. Det 
elektroniske valglokalet åpner kl 09:00 mandag og 
avsluttes kl. 12:00 torsdag.  
 
Du finner mer informasjon om valget her.:  
 

 

Election of members to the 
University Board spring 2022 
 
Announcement - Election to the University Board 
spring 2022 
 
According to the Universities and Colleges Act 2005 
temporary academic staff, group B, each year elect one 
member and at least two substitute members to the 
University Board. The candidates will be elected for the 
term 2022.08.01 – 2023.07.31. 
 
Deadline for nominations: March 1, 2022 at 12:00 p.m. 
 
Election period: Voting will begin on Monday April 4 at 
09:00 a.m. and continue till Thursday April 7 at 12:00 p.m. 
 
You can find more information about the election here 
 
 
 

 
 
 

Invitasjon til seminar: UiB AI 
#1 How AI helped solve 
Protein Folding - and why it 
matters 
 
Styringsgruppen for UiB AI ønsker velkommen til 
seminar 24. februar kl. 10. 00 i Universitetsaulaen. 
Seminaret varer til 11:30 og avsluttes med lunsj og 
diskusjon 11:30-12:00. 
 
Dette er det første i en serie av seminarer om kunstig 
intelligens ved UiB. Seminarene skal være en 
møteplass på tvers av fag og fakultet, der ulike 
eksempler på bruk av kunstig intelligens i forskning blir 
presentert. 
 
24. februar kommer Inge Jonassen (Institutt for 
informatikk) og Nathalie Reuter (Kjemisk institutt) for å 
snakke om hvordan AI har bidratt til å løse problemet 
med proteinfolding. 
 
Siden det er fysisk deltagelse og servering, er det viktig 
at alle melder seg på via påmeldingslenken på 
seminarsiden. Mer informasjon om seminaret og lenke 
til påmelding finner dere her: 
How AI helped solve Protein Folding - and why it 
matters | UiB AI | UiB 

 

Invitation to seminar: UiB AI 
#1 How AI helped solve 
Protein Folding – and why it 
matters 
 
The UiB AI Steering Group welcomes you to a seminar on 
February 24th at 10am in the University Aula.  The 
seminar lasts until 11:30 and there will be lunch and 
discussions 11:30-12:00. 
 
This is the first in a series of seminars on artificial 
intelligence at UiB. The seminars will be a meeting point 
across departments and fields of research, where different 
examples on the use of AI in research will be presented.  
 
On February 24th, Inge Jonassen (Department of 
informatics) and Nathalie Reuter (Department of 
Chemistry) will speak to us on how AI helped solve 
Protein Folding – and why it matters. 
 
Since participation is physical and we will order food, we 
ask all participants to register via the link on the seminar 
web page. You will find more information about the 
seminar and registration link here: 
How AI helped solve Protein Folding - and why it 
matters | UiB AI | UiB 

 

mailto:POST@UIB.NO
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https://www.uib.no/en/uib-ai/151113/how-ai-helped-solve-protein-folding-and-why-it-matters
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STUDIE 
 

Innhenting av forslag til tema for masteroppgave i 
odontologistudiet 
 
I forbindelse med omlegging til ny studieplan gjøres det endringer i hvordan man arbeider med masteroppgavene 
på tannlegestudiet. 
Vi er derfor avhengig av å få forslag til temaer fra fagmiljøer som underviser tannlegestudenter. Alle fagfelt er 
selvsagt velkommen til å komme med forslag, også fagfeltene patologi, mikrobiologi, ØNH og farmakologi 
oppfordres til å komme med forslag.  
Bruk gjerne dette skjemaet, ett skjema pr. oppgaveforslag. 
Emneansvarlig for masteroppgaven er professor Stein Atle Lie (stein.lie@uib.no), og administrativ koordinator er 
Tone Larsson (tone.larsson@uib.no). Om dere har spørsmål, kan de kontaktes. 
Det skal være oppstartseminar for odontologi kull 2020 den 28. februar, og de trenger fortsatt flere 
oppgaveforslag. 
 
Mer informasjon. 
 
 

Alrek studentkonferanse 
8. juni 2022 
Årstadveien 17, Midgard (aulaen), 0. etasje 
 
Studenter, ansatte og brukerrepresentanter – sett av 8. juni for å se studenter presentere sine oppgaver. 
Studentkonferansen i Alrek helseklynge er en møteplass for studenter, arbeidsliv og forskere. Her vil studenter 
presentere sine masterprosjekter innen helse og samfunn. Både studenter i starten og i slutten av sine prosjekt 
kan presentere. 
Studentkonferansen er en unik sjanse for studenter til å vise fram sitt arbeid, og for arbeidslivet til å treffe og lytte 
til dem som skal løse fremtidens helse- og omsorgsutfordringer 
Les mer her. 
 

FORSKNING 
 

Endringer i ordningen for driftsmidler til 
rekrutteringsstillinger og forskerlinjestudenter ved Det 
medisinske fakultet 
 
Med bakgrunn i de store kuttene i budsjettrammene som fakultet står overfor er det dessverre nødvendig å justere 
ordningen knyttet til driftsmidler til rekrutteringsstillinger. 
 
Satsen reduseres med kr. 20 000 pr årsverk fra 2022: 
• For stipendiater er satsen redusert fra kr. 40 000 i 2021 til kr. 20 000 i 2022. 
• For postdoktorer er satsen redusert fra kr. 55 000 i 2021 til kr. 40 000 i 2022. 
 
Instituttene vil som tidligere beholde kr. 15 000 pr. årsverk av disse summene. Dette er bl.a. bidrag til kostnader 
knyttet til disputaser. Det betyr at stipendiater får kr. 20 000 i driftsmidler for 2022, og postdoktorene får kr. 40 000 
i driftsmidler for 2022. 
 
Les mer her 
 

mailto:POST@UIB.NO
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mailto:stein.lie@uib.no
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https://k1nytt.w.uib.no/2022/02/14/endringer-i-ordningen-for-driftsmidler-til-rekrutteringsstillinger/
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https://www.uib.no/med/151211/retningslinjer-bruk-av-driftsmidler-rekrutteringsstillinger-og-forskerlinjestudenter
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Ny doktorgrad ved IKO 
 
Fredag 11. juni disputerte Kjersti Gjerdefor PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Patient 
specific factors predicting adherence and treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea” 
 
Hovedveileder: Professor Anders A. Johansson 
Medveiledere: Professor Bjørn Bjorvatn og Førsteamanuensis Sverre Lehmnann 
 
Komiteen: 
1. opponent: Professor Åke Tegelberg, Malmö Universitet, Sverige 
2. opponent: Ph.d. Lillian Marcussen, Syddansk Universitet, Danmark 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Christian Schriwer, Universitetet i Bergen 
 

 
Fra venstre: 1.opponent Åke Tegelberg, komiteleder Christian Schriwer, Kjersti Gjerde, Custos Asgeir Bårdsen 

Foto: Jørgen Barth 
 
 

Endringer i ordningen for driftsmidler til 
rekrutteringsstillinger og forskerlinjestudenter ved Det 
medisinske fakultet 
 
Med bakgrunn i de store kuttene i budsjettrammene som fakultet står overfor er det dessverre nødvendig å justere 
ordningen knyttet til driftsmidler til rekrutteringsstillinger. 
 
Satsen reduseres med kr. 20 000 pr årsverk fra 2022: 
• For stipendiater er satsen redusert fra kr. 55 000 i 2021 til kr. 35 000 i 2022. 
• For postdoktorer er satsen redusert fra kr. 75 000 i 2021 til kr. 55 000 i 2022. 
 
Instituttene vil som tidligere beholde kr. 15 000 pr. årsverk av disse summene. Dette er bl.a. bidrag til kostnader 
knyttet til disputaser. Det betyr at stipendiater får kr. 20 000 i driftsmidler for 2022, og postdoktorene får kr. 40 000 
i driftsmidler for 2022. 
 
Les mer her 
 

mailto:POST@UIB.NO
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MED Postdoc Development Programme 
 
The Postdoc Development Programme will run at the Faculty of Medicine, from September to June every second 
year. Next Programme will start in September 2022. 
 
Deadline for application is 1st May 202. Please see here for more information about the programme and 
how to apply. 
 

 
The Postdoc programme has been re-designed based on evaluation feedback. 

Photo: Colorbox 
 
 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
velferdshyttene våren 2022 
 
Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på 
velferdshyttene for våren 2022, i perioden 07.april - 
23.juni 2022. 
 
Påskeferien for studenter finnes i en 
egen søknad (torsdag-tirsdag/tirsdag-
søndag). For ansatte er påskeferien 
inkludert i vanlig søknad. Vinnerne av 
påskeferieperioden i 2019-2021 
oppfordres til ikke å søke om påsken 
2022. Det er 3 års karantene for 
påskeferien, og aktuelle søkere blir evt. 
fjernet manuelt. 
 
Det blir utført trekning for Ottesheimen/påsken for 
studenter 28.02.22, og en fellestrekning for resterende 
perioder 03.03.22. 
 
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 

New application period for the 
cabins – the spring of 2022 
 
You can now apply for the desired period at the welfare 
cabins on Ustaoset for the spring season of 2022, in the 
period April 7 to June 23. 
 
There is a separate draw for the students 
at Ottesheimen for Easter – (Thursday-
Tuesday/Tuesday-Sunday). The winners 
of the Easter holiday period of 2019-2021 
cannot apply in 2022. 
 
There will be a draw for the Easter holiday (students) 
February 28, and a common draw for the rest of the rental 
periods March 3. 
 
When applying for a cabin, one must prioritize both the 
desired cabin and the period. 
 
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days 
before the start of the rental period to avoid cancellation 
fee. 
 
You must use UiB’s electronic cabin system 
(https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your UiB 
username and password. 
When applying for the first time, you must enter some 
information. 

mailto:POST@UIB.NO
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søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.  
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også 
på Ansattsidene under 
Mitt ansattforhold - Velferd - Velferdshytter.  
 
Søknadsfristen er 24.02.22. Vinnerne får tilsendt 
informasjon på e-post. 
Spørsmål vedr hyttene kan rettes til 
Eiendomsavdelingen via UiB hjelp. 
 
Lykke til! 😊😊 
 
 

 
All applications must be registered in the electronic cabin 
system to enter the draw. 
The application form and information about the cabins can 
also be found on the employee pages below Employment 
conditions – Welfare – Cabin hire 
The application deadline is February 24. The winners will 
get information by email. 
Questions about the cabins can be directed to The Estate 
and Facilities Management division via UiB help. 
 
Good luck! 😊😊 
 
 

    
Tingviken Ottesheimen Butten U-heimen 

 
 

IKOs vitsehjørne  
 
 
Kona utfordret mannen til å ta sin del av husarbeidet, og dermed bestemte han seg for å vaske T-skjorta si selv. 
Han hadde vært i vaskerommet i ca. to sekunder da han ropte: «Hvilket program skal jeg bruke?» 
«Det kommer litt an på,» svarte kona. «Hva står det på T-skjorta?» 
«Manchester United», svare han 
 
**** 
 
Hva kaller du en intelligent, kjekk og følsom mann? 
 
Et rykte! 
 
**** 
 
Sisels utfordrer sin nydelige sjef Dagmar til å komme med en vits til neste Tannløst og fast. 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Torsdag 24. februar 
Onsdag 22. juni 

Onsdag 23.mars 
Onsdag 27. april 
Onsdag 15. juni 
 

Programutvalget  
Fredag 11. mars¨ 
Fredag 6. mai 
Fredag 10. juni 

 

  
 

mailto:POST@UIB.NO
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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 
 
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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