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God sommer               
 

Så er vi halvveis gjennom 2022. Vi har lagt bak oss en tid vi ikke ønsker oss tilbake til. Vi har nå fått 
tilbake mye av det normale. Normalen er nå fysiske forelesninger som mange av våre forelesere setter 
stor pris på – det er noe helt annet å få ha studentene til stede i auditoriet. Jeg at studenten også er svart 
så glade for dette. Møteaktiviteten er ikke lenger pålagt å være digital. Men de digitale mulighetene kan vi 
fremdeles nytte oss av til undervisning og møter. 

Implementering av ny studieplan går etter planen, og her jobbes det godt i de nye semesterstyrene som 
er oppnevnt. Utfordringen er ikke nødvendigvis endringen i studieplan, men snarere det store kullet som 
skal dra gjennom ny studieplan semester for semester. En gruppe jobber nå aktivt med å legge plan for 
god utnyttelse av klinikken inn i den nye studieplanen. 

Behov for faglig utvikling har vi, og når vi endelig kan møtes var det vanskelig å måtte avlyse IKO uken nå 
i juni. Dette ble nødvendig da Molar 1 og 2 er stengt frem til studiestart i august grunnet ny motorisert 
skillevegg som skal på plass. Da er det ekstra kjekt å se at mange av seksjonen likevel har klart å samles 
til fagdiskusjoner. 

Forskningsaktiviteten er god, og i vår hadde vi flere søknader enn tidligere til Norges forskningsråd. Dette 
er svært så gledelig. Men gleden blir gjerne kortvarig når vi nå ser usikkerhetene rundt forskningsrådet og 
finansiering av programmene der. Dette gir grunn til bekymring i hele akademia. Og våre forskere må 
heller se seg om etter forskningsfinansiering i EU og andre fond. 

Økonomien er fremdeles svært så trang etter kuttene vi fikk i vår grunnbevilgning i januar. Men dette lar vi 
ligg til etter sommerferien. 

Nå begynner vi å bli klar for en velfortjent sommerferie. Selv om Folkehelseinstituttet snakker høyt om en 
ny Corona-bølge, vil jeg inderlig håpe vi får en sommerferie uten pålagt bruk av munnbind. Jeg håper 
også at dere kommer dere til ønskede feriedestinasjoner uten for mye endringer av reiseruter grunnet 
streik eller køer på flyplasser som ikke er forberedt på stor reiseaktivitet.  

Ønsker dere alle en fin sommer! 

Hilsen 
Asgeir 
 
 

 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 05 – 20.juni 2022 - Sommernummer 
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Alrekdagene 2022 – Å skape samhandling, kunnskap og løsninger 
Bli kjent med hva som foregår i klyngen! Delta på lansering av vår nye strategi og på startskuddet for 
Alrekpodden. I årets Alrekdager inviterer vi deg til å besøke Alrekpartnerene dine også utenfor 
Årstadveien 17, på nye Haraldsplass helsecampus og på Energisenteret i Glassblokkene. Vi utforsker 
VR, gamingteknologi og det økende ønsket og behovet for praksislæring. Vi kickstarter Alrekdagene 
2022 med en «Day Zero» onsdag 21. september, der vi viser filmen «Nattebarn» – en film om å velge 
livet. Det blir regissørsamtale, innlegg og diskusjon på tvers av idrett, musikk, helsetjenester og 
akademia. For studenter og arbeidsliv arrangerer vi karrieretorg fredag klokken 14:00. Vi avslutter med 
forskningsnatten «En generasjon satt på spill?» på Spillhuset i Bergen. Der inviterer vi foreldre til 
kunnskapspåfyll for å gjøre kloke beslutninger om gaming og helse sammen med sine barn. 
Alrekdagene arrangeres i samarbeid med Forskningsdagene i Bergen, og inngår i programmet til 
Innovasjonsuken OPP.  
Programside: Alrekdagene 2022, 21.-23. september! - Alrek (alrekhelseklynge.no) 
 
Digitale helse-dager 2023 – vi gjentar suksessen! 
I 2022 arrangerte vi en fulltegnet konferanse med dyktige innledere, engasjerte deltakere og 
interessante stands! Nå inviterer vi for andre gang til samskaping på tvers av forskning, utdanning og 
innovasjon! Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag 
og sektor. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes 
i Alrek helseklynge og på Vestlandet.   
Programside: https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager-2023/ 
 
Det vil komme egne arrangementssider for Forskningsnatten, temadagen 21. september og 
karrieretorget. De to siste håper jeg utdanningsinstitusjonene vil promotere særlig mot studenter via 
Canvas og MittUiB. Kommer e-post om dette i august 😉😉 
 
Meld deg på vårt nyhetsbrev 
alrekhelseklynge.no 
 
 
Kontaktperson: 
Berit Angelskår 
Klyngefasilitator for Alrek helseklynge 
Årstadveien 17 
Tel.: +47 55 58 61 80 
Mob.: +47 971 60 633 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://pub.dialogapi.no/s/01942bd7-98ce-4b5f-9034-797194af57fb
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http://www.alrekhelseklynge.no/
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Parkering 
 
UiB har innført betaling for parkering fra 1. juni 2022. Dette skaper stadig forvirring og utfordringer. 
 
Gå inn på UiB sine sider for parkering: Parkering på UiB | Ansattsider | UiB 
Her finner man mye informasjon om parkering og en veiledningsvideo. 
 

 
 
 
 

 

STUDIE 
 

Semesterstart 
 
Høstsemesteret 2022 starter mandag 15. august 
 
 
 

Faddervakt 
 
UiB er opptatt av at velkomstuken i uke 33 skal bli en god opplevelse, både for byens nye studenter og 
alle andre bergensere. I den forbindelse trenger vi frivillige kolleger som kan stille opp som faddervakter 
og bidra til en trygg og hyggelig velkomstuke. 
  
Faddervaktordningen fungerer som en natteravn-ordning med et vaktnummer studenter eller faddere 
kan ringe til ved behov. Som frivillig går man rundt i sentrum i grupper på ca. fire, observerer og passer 
på at alle har det fint under fadderuken. De frivillige vil gå med refleksvester i sentrum fra ca. kl. 22 til kl. 
03 i fadderuken (15. - 20. august). Man hjelper også til med å dele ut mat og vann til de som ønsker det. 
I tillegg skal en sørge for at de som ønsker det følges hjem, til buss, i taxi eller liknende. Faddervaktene 
skal være støttende, og skal på ingen måte erstatte offentlige tjenester. 
  
Vi oppfordrer alle våre kolleger til å bidra som faddervakt. Det er kjekt og sosialt å være faddervakt, 
samt uvurderlig viktig for UiB. Dersom du tenker dette er noe du vil bidra med, kan du melde deg på 
her: https://www.sammen.no/no/bergen/studentliv/faddervaktordningen . 
  
Har du spørsmål, ta kontakt med: faddervaktene@sammen.no – Det er studentsamskipnaden Sammen 
som organiserer og koordinerer faddervaktordningen. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Studentenes avslutningsseremoni 
Foto: Paul Sommerfeldt 

 
Avslutningsseremonien for avgangsstudentene i odontologi og i tannpleie ble avholdt i universitetets aula. 

 

  
Kull 2017-2022 er nå tannleger 

 

 
Kull 2019-2022 er nå tannpleiere. 

 

 
Tannlegestudentene sin pris til 
beste underviser gikk til Torgils 

Lægreid. 

 
Tannpleierstudentene sin pris til beste 
underviser gikk til Margareth Erstad. 

 

 
Instituttleder Asgeir Bårdsen holdt tale 

til studentene 
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Nye spesialister i kjeveortopedi 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Iselin Marie Tostrup og Ida G. Fostad så mye med fullført og bestått 
spesialisteksamen i kjeveortopedi 

 

 
Foto: Jørgen Barth 

 
 

Nye spesialister i oral kirurgi og oral medisin 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Therese Thoresen og Andreas Skaale Sælen så mye med fullført og 
bestått spesialisteksamen i oral kirurgi og oral medisin. 

 

 
Foto: Cecilie Gjerde Gjengedal 
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Ny spesialist i protetikk 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Margrete Smeby-Lerstad så mye med fullført og bestått spesialisteksamen 
i oral protetikk 11. juni 2021 

 

 
Foto: Kjetil Reisegg 

 
 

Nye spesialister i periodonti 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Lorenz Knie og Armin Selimovic så mye med fullført og bestått 
spesialisteksamen i periodonti 1. juni 2022 

 

 
Fra venstre; Dagmar Fosså Bunæs, Odd Karsten Koldstad, Lorenz Volker Knie, Armin Selimovic, Knut N. Leknes 

og Anne Isine Bolstad. Innfelt: Nancy Bletsa og Gunhild Vesterhus Strand 
Foto: Kjetil Reisegg 
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KLINIKKNYTT 
 

Sommervask av ansattgarderober 
 
I ansattgarderobene må det ryddes litt, så vi får vasket ned i sommer. 
Vi ber om at alle som bruker skohyllene i damegarderoben setter skoene inn i skapet sitt. 
I begge garderober må også alle knagger og klesstativ ryddes, og i tillegg tørkeskapene. Sett alt som er ditt inn i 
garderobeskapet. Benytt gjerne sjansen til å rydde litt i skapet, og kast det du ikke trenger.  
 
Siste frist for å fjerne eiendeler er fredag 1. juli.  
 
Vi begynner å samle inn sko og annet mandag 4. juli. 
Hvis vi samler inn noe som tilhører deg, ta kontakt med oss! Vi kaster ingenting, men oppbevarer det til 
september. Deretter vil sko/klær som ikke hentes bli donert eller kastet. 
 
Kontakt oss på kontoret mellom klokken 7 og 11,  
eller på e-post Husokonom@odont.uib.no. 
 
 

Husøkonomkontoret  
Åpningstider i sommer  

 
 

Uke 27 (4. juli – 8. juli) 
Man. – Ons. – Fre. Klokken 07.00 – 11.00 

 
Kontoret er stengt uke 28, 29 og 30 

(11. juli – 29. juli)  
 

Uke 31 og 32 (1. august – 12. august) 
Man. – Ons. – Fre. Klokken 07.00 – 11.00 

 
F.o.m. mandag 15.08.: Hver dag 07.00 - 11.00 

 

 
 

sommerHilsen 
 fra  

Corina OG INGEBJØRG  

 

mailto:POST@UIB.NO
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VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
velferdshyttene høsten 2022 
 
Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på 
velferdshyttene for høsten 2022, 
i perioden 14.08.22-16.10.22. 
 
Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket 
hytte og ønsket periode. 
Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte 
perioden eller avbestille perioden. 
En avbestilling registreres ikke automatisk dersom man 
velger å ikke følge linken i tildelingsmailen. 
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 litt informasjon.  
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også 
på Ansattsidene under 
Mitt ansattforhold - Velferd - Velferdshytter.  
 
Søknadsfristen er 01.07.22.  
Trekningsdato er 04.07.22 
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post. 
 
Spørsmål vedr hyttene kan rettes til 
Eiendomsavdelingen via UiB hjelp. 
 

New application period for the 
cabins – the fall 2022 
 
You can now apply for the desired period at the welfare 
cabins for the fall season 2022, in the period August 14 to 
October 16. 
When applying for a cabin, one must prioritize both the 
desired cabin and the period. If you are allocated a cabin, 
you must either confirm or cancel the rental period. A 
cancellation is not registered automatically if you choose 
not to follow the link in the allocation email. Cancellation 
deadline for allocated cottage is 30 days before the start 
of the rental period to avoid cancellation fee. 
 
You must use the 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. 
 
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 July 1. 
The draw is July 4. 
The winners will get information by email. 
Questions about the cabins can be directed to The Estate 
and Facilities Management division via UiBhelp. 
 

 
 

Cruising Utopia 
 
Knowing We Won’t Have Each Other Forever 
CRUISING UTOPIA: Queer Futurities 
Søn 26. jun 15:00 - 18:30 
Båtcruise 
Avgang: M/S Midthordland, Holbergskaien 
Billetter: 100 / 150 / 200 
Ansatte ved Universitetet i Bergen kan benytte 
rabattert priskategori 1 og billetter til 100,- 
 
Les mer og kjøp 
billetter: https://www.kunsthall.no/no/arrangement/2516-
2022-06-26/ 
 

 
Med: STASIS, Ebun Sodipo, Rosa-Johan Uddoh, Miriam 
Kongstad, Kaeto Sweeney, Nayara Leite, Monica Mirabile, 
Deborah Findlater & Kiera Coward-Deyell 
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IKOs vitsehjørne  
 
Bare i Norge 
Det er bare i Norge en pizza kommer fortere hjem til deg enn en ambulanse. 
Det er bare i Norge folk bestiller en dobbel cheeseburger, en stor pommes frites….. og en cola light. 
Det er bare i Norge bankene har dørene på vidt gap, mens kulepennene er lenket til disken. 
 
Har du noen gang lurt på: 
Hvorfor må du trykke "start" for å slå av PCen? 
Hvorfor kalles den trafikken som beveger seg tregest for rushtrafikk? 
Hvorfor finnes det ikke kattemat med musesmak? 
Hvorfor krymper ikke sauen krymper i regnvær? 
 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – 2022 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 22. juni Torsdag 25. august 

Onsdag 19. oktober 
Onsdag 7. desember 
 

Programutvalget 
Fredag 2. september 
Fredag 7. oktober 
Fredag 2. 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 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
Pubmed 
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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 
 

 
 
 


