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Vil du være pasient hos 
tannlegestudent? 
 
Her har du eller noen du kjenner behov for tannbehandling? Da har du 
sjansen til god og rimelig behandling nå. Pasienter ved studentklinikken 
betaler ca. halv pris i forhold til hos vanlig tannlege. Studentene får 
veiledning av tannleger og spesialister ved avdelingen og godkjenner 
arbeidet underveis og til slutt. 
 
Behandling hos oss er aktuelt for alle med behov for tannbehandling. Det 
er særlig ved avdelingene oral protetikk (kroner, broer og avtakbare 
tannproteser) og endodonti (rotfylling) det er mangel på pasienter til 
studentene våre. 

 
Som pasient hos oss, må du kunne stille til behandling til samme tid (enten 8.15-11 eller 12.45-15.30) og ukedag i 
perioden du går til behandling. 
 
Institutt for klinisk odontologi er et av tre læresteder i Norge som utdanner tannleger. Tannlegestudentene i 3.-5. 
studieår utfører tannbehandling på pasienter. For at tannlegestudentene våre skal få tilstrekkelig klinisk trening, er 
de avhengige av pasienter. Behandling hos student tar noe lenger tid enn hos en ferdigutdannet tannlege, men er til 
gjengjeld rimeligere. 
Dersom dette kan være aktuelt for deg eller noen du kjenner, ta kontakt – pasient@uib.no – 55 58 66 00. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 06 – 31. august 2022 

 

 
    

 
Disputaser høsten 

Fredag 2. september disputerer 
Anneli Skjold 

Les mer under Forskning 
 

Fredag 9. september disputerer 
Johannes M. Fischer 

Les mer under Forskning 
 

Fredag 23. september 
disputerer Randi Lynds Ihlis 
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SKILLEVEGGER PÅ PLASS 
 

De nye skilleveggene er på plass, Både i molarene og på Ferdighetssenteret. 
 

 
 

  
Å skape samhandling, kunnskap og løsninger 
 
Alrekdagene 2022 er rett rundt hjørnet! Dette er noe av det du kan få med deg: 
  
Onsdag 21. september kl. 08.30 – 13.00: 
Gratis filmvisning, regissørsamtale, panelsamtale, med mer, rundt temaet mental helse. Lett servering. 
Hvor: Bergen kino  
Mer info og påmelding: https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/velge-livet/ 
  
Fredag 23. september kl. 14.00 – 16.00: 
Student- og arbeidslivstorg med pizza og brus. 
Hvor: Midgard, Årstadveien 17  
Les mer og meld deg på her: https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/student-og-arbeidslivstorg/ 
 
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 finner du her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/student-og-arbeidslivstorg/
https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/alrekdagene-2022/
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Erasmus+ tilsettmobilitet 
 
Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i 
Europa gjennom Erasmus+. 
 
Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling i 
tillegg til å auka det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, 
Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt 
tilsette og stipendiatar. 
 
Les meir om Erasmus+ tilsettmobilitet 
 

 
 
 

Det er nå mulig å opprette kortvarig gjestekonto i UiBtilgang 
 
Funksjonen for kortvarig gjestekonto (inntil 30 dager) i UiBtilgang har ikke vært tilgjengelig. 
Den er nå på plass og det skal være mulig å opprette kortvarige gjestekonto for besøkende som trenger 
tilgang til å logge på en PC, skrive ut og/eller få tilgang til nett.  
Se veiledning: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201483/no/ 
 
Det er viktig at kortvarig gjestekonto brukes i de tilfellene der den passer og at det ikke opprettes flere 
langvarige gjestekontoer enn nødvendig. Langvarige gjester får flere tilganger og utløser lisenskostnader. 
– IT-avdelingen 
 

Regjeringen vil endre Universitets- og høyskoleloven: 
Fjerner makt fra de som styrer 
Artikkel i Khrono av Jan Wili Olsen 
 
Vetorett mot nedlegging av campus og vanskeligere å ansette midlertidige er to av punktene regjeringen vil endre 
på i universitets- og høyskoleloven. 
 

  
Ola Borten Moe og regjeringen har kommet med forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. 
Foto: Odd Mehus 
 
Onsdag 22/6-22 kom regjeringen med forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. Endring i 
tosensorordning, vetorett mot å legge ned campuser og vanskeligere å ansette midlertidige er tre av punktene 
som man nå vil endre i loven. 
Les hele artikkelen i Khrono 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet
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https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201483/no/
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STUDIE 
 

Erasmus+ undervisningsmobilitet 
 
Undervisning s mobilitet er eit tiltak innan Erasmusprogrammet som alle som underviser ved norske høgre 
utdanningsinstitusjonar kan nytte seg av 
 
Dette gjeld også for stipendiatar, postdoktorar og midlertidig tilsette ved UiB. Undervisningsmobilitet gjev gode 
moglegheiter til å knyte og oppretthalde kontakt med utanlandske kollegaer og lærestader i EU-landa i tillegg til 
Island, Lichtenstein, Makdedonia Serbia og Tyrkia. 
 
Les meir om Erasmus+ undervisningsmobilitet. 
 
 
 

FORSKNING 
 

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN 
Anneli Skjold 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
 
Hovedveileder: professor Marit Øilo, Universitetet i Bergen 
Medveiledere: Professor emeritus Nils Roar Gjerdet. Universitetet i Bergen 
                       Professor Harald Gjengedal, Universitetet i Bergen 
                       Førsteamanuensis Christian Schriwer, Universitetet i Bergen 
 
Prøveforelesning: 2. september 2022 kl. 9.30 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Oppgitt emne: «Clinical aspects of 5YZ translucent zirconia» 
 
Disputas: 2. september 2022 kl. 11.30 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Avhandlingens tittel: «Zircona-based crowns. Factors affecting fracture 
rates». 

 
Anneli Skjold 

Foto: Anneli Skjold 

 
1. opponent: Professor Ulf Örtengren, UiT – Norges arktiske universitet 
2. opponent: PhD Mandana Hosseini, Universitet i København, Danmark 
3. medlem av komiteen: Professor Malin Jonsson, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Cecilie Gjerde. 
 
Åpent for alle interesserte. 
 
Les mer om Anneli Skjold arbeid og disputas 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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DISPUTAS – PH.D.-GRADEN 
Johannes Fischer 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
 
Hovedveileder: Professor Annika Rosén, Universitetet i Bergen 
Medveiledere: Professor Xieqi Shi, Universitetet i Bergen 
                        Professor II Karen Rosendahl, UiT – Norges arktiske 
                        Universitet 
                        Professor emeritus/rådgiver Marit Slåttelid Skeie,  
                        Universitetet i Bergen 
 
Prøveforelesning: 9. september 2022 kl. 10.15 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Oppgitt emne: «Kjeveortopedi og TMD – mulige sammenhenger» 
 
Disputas: 9. september 2022 kl. 12.15 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Avhandlingens tittel: “Subjective symptoms, clinical signs and 
imaging features related to temporomandibular disorder in juvenile 
idiopathic arthritis” 
 

 
 

Johannes Fischer 
Foto: Privat 

1. opponent: Professor Anders Wänman Umeå universitet, Sverige 
2. opponent: Førsteamanuensis Linda Zamoline Arvidsson, Universitetet i Oslo 
Komitèleder: Professor Morten E. Berge, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Asgeir Bårdsen 
 
Åpent for alle interesserte 
 
 

Karrieredag for alle ph.d.-
kandidater og postdoktorer 
ved Det medisinske fakultet 
– onsdag 19. oktober 
 
Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 
som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 
09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg 
til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne 
aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere 
oss på hva de har gjort etter fullført 
forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke 
relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil 
være god tid til mingling mellom de ulike delene. 
 
Detaljert program og informasjon om påmelding vil 
komme etter hvert, men hold gjerne av dagen! 
 
 

Career Day for all PhD 
candidates and postdocs at 
The Faculty of Medicine – 
Wednesday October 19th 
 
Welcome to career day for all PhD candidates at the 
Faculty of Medicine! It will take place on October 19th 
from 09.00 to 16.00 in auditorium 1, in the BB 
building at Haukeland. In addition to internal and 
external presenters, some of our earlier PhD 
candidates will update us on what they have done 
after graduating. Furthermore, there will be held 
several relevant workshops at the end of the day. 
Lunch will be served, and there will be good 
opportunities for mingling with your fellow 
candidates. 
 
Detailed programme and information about 
registration will be sent later, but please save the 
date! 
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Info om PhD og postdoc-stillinger fra fakultetet 
 
Grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED ser vi oss dessverre nødt til å iverksette følgende tiltak relatert 
til rekrutteringsstillingene (PhD og postdoc-stillinger): 
 

1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten-22 
2. Det vil bli lyst ut 3 PhD stillinger høsten-22 forbeholdt forskerlinjestudenter 
3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger vår-23 vil bli truffet mot slutten av høsten-22 når 

vi ser hvordan økonomien utvikler seg. 
4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader, vil bli innfridd, 

men ansettelse i slike stillinger høsten-22 må utsettes til tidligst 1. januar-23. 
5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten-22, kan dette gjennomføres 
6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter 

(https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses 
foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av 
rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen. 

 
 
 

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere 
 
Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis 
som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet 
 
Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00. 
 
https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-
forskere#momentumdelegater-2021-2022 
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HMS 
 

E-lærings kurs i brannvern 
 
Opplæring i brannvern: Opplæring i brannvern / Fire protection training: Ansatt ved Institutt for biovitenskap 
(uib.no)  
Hvor vi finne «Alle ansatte ved UIB skal delta på 2timers brannvernkurs med 1 time teori og 1 time praktisk 
slukking.» og etter står linken til kurs: TIV Kurs 
 

 
 
 

Kurstilbud fra Faggruppe for HMS 
 
I høst har Faggruppe for HMS og beredskap gleden av å tilby en del kurs til ansatte på UiB. Her er en oversikt 
over noen av kursene, fint om dere kan videresende informasjonen til aktuelle personer så de blir informert om 
det. 
 
Kursene er lagt inn i kalenderen på HMS-portalen, og under her er de presentert litt nærmere: 
 
Kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse (SJA): 14. september, kl 09:00 – 15:00. Møterom 
«Bjerkedalsrommet» i Kalfarveien 31. 
 
Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis (SJA): 15. September, fra 09:00 – 15:00. Møterom 
“Bjerkedalsrommet” i Kalfarveien 31.  
 
Kurs i håndtering av spesialavfall / farlig avfall: 3. oktober, fra 09:00 – 12:00. Sted er ikke helt avklart, men det blir 
enten på Studentsenteret eller i møterom AB i Museplass 1. 
 
Kurs i gasshåndtering: 5. oktober, fra kl 09:00-12:00. Møterom 439C1 i Høyteknologisenteret.  
 
Dagskurs i strålevern: 18. oktober, fra kl 08:30 – 15:30. Møterom AB i Museplass 1. 
 
One day course in radiation protection: 19. Oktober, fra kl 08:30 – 15:30, Møterom AB i Museplass 1. 
 
I tillegg så holdes det verksted i HMS-avvik siste fredag i hver måned, fra kl 11:00 – 11:30. Disse verkstedene er 
for operatører, verneombud, ledere og eventuelt ansatte som har spørsmål til hvordan HMS-avvik skal behandles i 
UiBHjelp. 
 
Dersom det er noen kurs dere ønsker vi skal holde og som ikke er på listen, så gi oss en tilbakemelding på det 
her. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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KURS 
 

Biblioteket tilbyr følgende 
kurs høsten 2022 –  
meld deg på!  

 
Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge 
opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i 
Word. Kurset består av korte demonstrasjoner og 
praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-
bibliotek, importere referanser, manuell innlegging, lage 
grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, 
lage og formatere en litteraturliste. 
 
Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, 
men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer 
effektive søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du 
kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i 
Clinical queries. Embase er den andre store medisinske 
artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter 
enn PubMed/Medline. Embase er derfor et viktig 
supplement til PubMed.   
 
Introduksjon til systematiske oversikter (systematic 
reviews): Kurset gir en introduksjon i temaet 
systematiske oversikter. Vi gjennomgår ulike databaser 
for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv 
utføre en systematisk oversikt som å skrive en 
protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for 
datahåndtering og kvalitetsvurdering, og rapportering. 
Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte 
biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske 
oversikter.  
 
Litteraturstudier for studenter: Kurset er til studenter 
som skal skrive litteraturoppgave som bachelor- eller 
masteroppgave, og som ikke har fått eget kurs som del 
av studieprogrammet. Vi går gjennom prosessen i en 
litteraturoppgave. Kurset dekker forberedelsene til et 
litteratursøk, hvordan du skal arbeide deg gjennom alle 
treff og hvordan du skal dokumentere metodene. Vi ser 
på noen eksempler og svarer på spørsmål. 
 
Kursene skal etter planen holdes som hybridløsning, 
hvor det er mulighet for å delta både fysisk og digitalt 

Courses offered at the 
Medical library, Autumn 2022:  
 
Introduction to EndNote: EndNote is a tool for managing 
references. The course covers how to build your own 
EndNote library, how to use references from EndNote in 
the writing process with Word, formatting the text and 
generating literature lists. Other functionalities like 
manually adding references, grouping, removing 
duplicates, and importing full text will also be covered.  
 
Searching in PubMed and Embase: Everyone can use 
PubMed. However, with some extra knowledge you can 
search more efficiently. In the course we demonstrate the 
use of subject headings MeSH, and the use of filters for 
quick limiting to clinical queries (like diagnostic studies, or 
intervention studies). Embase is another important 
medical database which covers a number of different 
journals than PubMed/Medline. Therefore, Embase is a 
valuable supplement to PubMed, if you want to get a 
better overview over the literature within your field. 
 
Introduction to systematic reviews: The course gives 
an introduction to systematic reviews. The library presents 
several databases for finding systematic reviews and 
gives an overview over the process of doing your own 
systematic review: write a protocol, prepare the search, 
data management, quality appraisal, and guidelines for 
reporting. We will also inform about the role of the library 
in the different phases of the work with a systematic 
review.  
 
Literature studies for Bachelor and Master students 
(in Norwegian): This course is for students who chose 
literature study as their bachelor- or master thesis and 
have not yet be offered a course as part of their study 
program. We teach about the process in a literature study. 
The course covers preparational work before literature 
searching, how to manage and work with the search 
results, and how to document the methods used. 
 
The courses are planned as a hybrid solution, with the 
option of attending either physically or online through 
Zoom. The courses are mainly for employees and PhD 
candidates at the Faculty of Medicine and for employees 
at Helse Bergen. Courses for students are normally given 
as a part of their study program. If that isn’t the case, they 
can attend these courses as well. The courses are free of 
charge, but registration is necessary for our planning. 
 
Dates, registration, and more information can be found on 
the library’s web pages:  
Courses in English: 
https://www.uib.no/en/ub/128609/courses-and-
guidance#courses-requiring-registration 

mailto:POST@UIB.NO
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via Zoom. Kursene er fortrinnsvis for ansatte og 
stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som 
en del av sin studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan 
de melde seg på disse kursene. Det siste kurset er 
spesielt for studenter som vil vite mer om 
litteraturoppgaver, og som ikke har hatt eget kurs om 
det.  
 
Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på 
https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-
med-p-melding 
 
 

 

 

 
 
 
 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
velferdshyttene senhøsten 
2022 
 
Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på 
velferdshyttene for senhøsten 2022, i perioden 
16.10.22-01.01.23. Ved søknad om hytte må man 
prioritere både ønsket hytte og ønsket periode. 
Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte 
eller avbestille perioden. 
For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og 
så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke 
avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte 

New application period for the 
cabins – late autumn 2022 
 
You can now apply for the desired period at the welfare 
cabins for the late autumn season 2022, in the period 
October 16 to January 1. 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. In order to cancel your booking, 
you must follow the link provided in the confirmation email 
and then register your cancellation. It is not enough to 
simply refrain from confirming your booking.  
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days 
before the start of the rental period to avoid cancellation 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding
https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding
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bestillingen.  
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 11.09.22.  
Trekningsdato er 15.09.22 
  
Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post. 
 

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 September 11. 
The draw is September 15. 
 
The winners will get information by email. 
 

         
U-heimen                       Butten                         Ottesheimen 

 
  

  
  

HAVET TAR DET DET IKKE GIR 
Dramatikerdebut om de som flykter, og de som blir 

 

 
 

Havet tar det det ikke gir er en ærlig og nær skildring av en fluktreise over Middelhavet og videre til Norge. Stykket 
spinner rundt jenta Samira og grenseerfaringene som setter merke i henne på vei mot en ny virkelighet. Samira 

husker lukten av saltvannet. Husker at hun fløt, og at hun ble reddet. Men sinnet er fortsatt på flukt. I en trygg havn 
blir hun spurt om hva hun husker. Ingen spør om det hun glemmer. 

 
Forfatterdebutant Sumaya Jirde Ali (f. 1997) er en norsk-somalisk samfunnsdebattant, forfatter, poet og 

kritiker.  
  

Forestillingen er en samproduksjon mellom Den Nationale Scene og Cornerstone med urpremiere under Bergen 
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Dramatikkfestival - spiller 27. august på Store Scene. 
 

Spiller senere fra 17. november på Lille Scene 
Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende 

 
Av: Sumaya jirde Ali 

Regi: Annika Silkeberg 
 
 

PÅ DET VESTNORSKE TEATERET STARTAR 
HAUSTSESONGEN MED PEER GYNT.  
ER DU KLAR FOR NYE TEATERBESØK?  
 
Tilsette ved UiB kan kjøpe billettar til prøveframsyning tysdag 6. september og generalprøve onsdag 7. 
september kl. 19.00 i Logen.  
Billettpris kr. 200. Billettar kan du kjøpe her: 
Tysdag 6. september kl. 19.00: https://detvestnorsketeateret.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=952&kassierer=webprove  
Onsdag 7. september kl. 19.00: https://detvestnorsketeateret.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=953&kassierer=webprove  
 
Du kan også sende e-post til publikum@detvestnorsketeateret.no (ref UiB). 

 
 
Det Vestnorske Teateret opnar haustsesongen på Hovudscenen med Henrik Ibsen sitt storverk, «Peer Gynt». Jon 
Fosse har gjendikta forteljinga om Peer Gynt, som står i spennet mellom å vere seg sjølv fullt og heilt – og å vere 
seg sjølv nok. 
 
Regissør Bjarte Hjelmeland har eit nært forhold til stykket og han har fått med seg T-Michael som får sin debut 
som kostymedesigner for teater. Saman med Piero Issa på koreografi, lysdesigner Silje Grimstad og lyddesigner 
Kato Ådland vil dei formidle ein moderne og nær «Peer Gynt». 
 
I tittelrolla møter du Lars Berge, og scena deler han med Reidun Melvær Berge, Per Frisch, Hermine Svortevik 
Oen, Claus Sellevoll og Marit Østbye. 
 
Velkomen tilbake til nye opplevingar i teatersalen! 

 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2022 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
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Onsdag 14. september 
Fredag 2. desember 

Onsdag 19. Oktober 
Onsdag 7. desember 
 

Programutvalget 
Fredag 2. september 
Fredag 7. oktober 
Fredag 16. 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 
 
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 
 

 
 
 


