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Kjære kollega 
 
Regnskapsrapporten per august 2016 viser et overskudd i forhold til budsjett 
både for institutt og klinikk. Prognosen for 2016 som helhet er også svært positiv 
for IKO. Nå er dette tall som må tas med et visst forbehold – mye kan endre seg 
før året er omme. Vi kan imidlertid være stolte over at vi klarer å holde 
lønnsbudsjettene og at tapsføringene i OPUS er gått kraftig ned. Det har vært 
en nedgang i forhold til august 2015 på kr 250.643 – den største nedgangen er 
på HELFO tap med kr 149.324. Dette tyder på bedring i klinikkrutinene. IKO får 
store utgifter fremover med hensyn til oppgradering av utstyr – service avtalene 
på utstyret som ble kjøpt nytt samtidig i 2012 går ut og dette utgjør en stor 
kostnad for IKO- vi må derfor ha penger på bok.  
 
Det er kommet mange konstruktive tilbakemeldinger på oppfølging av 
evalueringsrapporten for organisasjonsutviklingsprosjektet «Evaluering av 
integreringen av odontologisk universitetsklinikk i institutt for klinisk odontologi». 
Styringsgruppen for evalueringsprosjektet vil diskutere innspillene og prioritere 
implementering av endringstiltak. Studentene ønsker å fremskynde 
evalueringen av den nye dagsordningen for 3. og 4. kull. Det er et problem med 
kort tid til lunsj mellom første og andre klinikk økt. Denne evalueringen bør 
gjennomføres både blant ansatte ved seksjonene og blant studentene selv så 
snart som mulig.  
 
Instituttrådet vedtok i november 2014 sammenslåing av Seksjon for 
samfunnsodontologi, Seksjon for forebyggende tannhelse og Seksjon for 
gerodontologi. I evalueringsrapporten etterlyses effektuering av dette vedtaket 
og det pekes videre på et behov for ytterligere sammenslåing av seksjoner på 
IKO. IKO rådet vedtok i møte 14.9.16 å effektuere vedtak fra 2014 om 
sammenslåing. Effektuering skal gjelde fra 01.01.2017. 
 

Instituttet får mange søknader om utdanningspermisjon. Etter Arbeidsmiljøloven har ansatte rett til 
utdanningspermisjon når de har vært aktive i arbeidslivet i minst tre år og vært tilsatt hos arbeidsgiver de to siste 
årene. Ansatte har imidlertid ikke rett på lønn under permisjonen. IKO har som policy å gi permisjon uten lønn til 
utdanning. Det er nå gjort et unntak for klinikkpersonale som ble omplassert i 2012. Klinikkpersonale som i den 
gamle organisasjonen var tilsatt i sterilen og som nå er omplassert til arbeid i klinikken får permisjon med lønn for å 
skaffe seg autorisasjon som tannhelsesekretær. IKO tilsetter ikke nye klinikksekretærer i fast stilling som ikke har 
gjennomført tannhelsesekretærutdanningen. 
 
Mandag og tirsdag 19 og 20 september var dekanatet og instituttledergruppen på MOF i Brussel og besøkte UiB’s 
kontor. Kontorsjef ved UiB’s Brusselkontor Kristof Vlaeminck var vår vert. Han redegjorde for strukturen i 
programmet Horizon 2020, om søknadsprosesser og om hvordan de ulike «calls» fra EU utvikles. Dette er en 
ressurs som forskere ved UiB kan og bør benytte seg av. Her kan man få verdifull informasjon om hvordan man 
starter en søknadsprosess, om hvordan man kommer i kontakt med andre forskere som er relevante for et 
samarbeid (bygger nettverk), hvordan man kan bli medlem av ekspertgrupper og hvordan man kan påvirke 
utlysninger. Kristof Vlaeminck besøker UiB flere ganger i året. Vi bør invitere ham til en vitenskapelig lunsj på IKO i 
løpet av 2016/2017 for videre informasjon om mulighetene i EU programmene og søknadsprosesser. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 8 – 19. september 2016 

 

 
 

 
Høstens disputaser: 
 
14.oktober Therese Sjursen 
– avhandlingen er godkjent. 
Anne N. Åstrøm er custos, 
Marit Midtbø er komiteleder.  
 
11.november Nancy Birungi 
25.november Karin 
Goplerud Berge. 
8.desember Suhsma 
Bartaula.  
9.desember Amin Al-Astal.  
 
 
Midway evaluations:  
 
The research board at The 
Department of Clinical 
Dentistry announces midway 
evaluation for PhD 
candidate Kathrin Beyer and 
Melanie Ostermann on the 
23rd of September.   
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 Studiesidene  HMS-sidene 
 Forskingssidene  Kurssidene 
 Personalsidene  Velferdsidene 
 Driftsidene   

 
 
 
 

Ny lærling ved IKO 
 
For første gang har Institutt for klinisk odontologi lærling i kontor- og 
administrasjonsfaget. 
Cecilie Fonnes Hjelmtveit begynte i august og skal være her i to år. 
 
Hun har sin arbeidsplass i skranken i 3. etasje. 
 
Vi ønsker Cecilie hjertelig velkommen. 
 
 
 
 
 

 

Økt bruk av interne utlysninger og hospitering 
 
Intern utlysning blir hovedregel for mange administrative og tekniske stillinger på UiB fra 1. september. 
Prøveordningen er et tiltak som skal øke mobilitet og kompetansedeling, og samtidig spare ressurser. 
 

 
 
Disse stillingene skal lyses ut internt fra 1. september: 

• Konsulent, førstekonsulent, seniorkonsulent, rådgiver 
• Avdelingsingeniør og overingeniør 
• Forskningstekniker, seniorforskningstekniker 

 
Søknadsfristen for internt utlyste stillinger vil være to uker, og stillingene blir synliggjort på Ansattsidene - 
www.uib.no/foransatte.  
 
 
 
 

BOA-teamets nettsider er online 
 
Nye nettsider med maler og verktøy til bruk i arbeidet med 
eksternfinansierte forskningsprosjekter er nå klar fra boa-teamet ved 
UiB. Målgruppen for BOAs nettsider er primært administrasjonene på 
fakultet og institutt. Øvrige brukere blir prosjektledere, lokale og sentrale 
rådgivere som har roller knyttet til BOA relatert arbeid. Nettsidene vil 
fortsatt være i kontinuerlig utvikling i samarbeid med administrasjonene 
på fakulteter og institutter. 
Se mer om BOA-teamet sine nettsider her. 
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Øk din bevissthet om IT-sikkerhet med 
e-læring 
 
Informasjonssikkerhet er ikke et tema for spesialister! Vi bruker alle PC, 
smarttelefon og nettbrett i arbeid og fritid, håndterer kritisk informasjon og er 
utsatt for trusler. Vi må alle være bevisst på sikker databruk i arbeid og fritid. 
Alle er IT-sikkerhetsansvarlige! 
 
I forbindelse med "Nasjonal sikkerhetsmåned" i oktober, tilbyr vi et e-
læringsopplegg med fire korte seksjoner. Opplegget er utviklet av NorSiS og 
tilbys i samarbeid med UNINETT. 
Det er definert et tema for hver av ukene i Nasjonal Sikkerhetsmåned (se 
rammen til høyre). E-læringen inneholder materiale som er tilpasset ukens 
tema. 
For å delta på e-læringsopplegget, meld deg på innen 16.9. Påmelding her. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Temaene for  
e-læringspakken: 
 
Uke 1: Med følelser som våpen 
 
Uke 2: God netthygiene, 
virksomhetens beste forsvar! 
 
Uke 3: Pass på pengene! 
 
Uke 4: Mobilen – livets 
fjernkontroll 
 

Frister regnskapsavslutning 2016 
 
Frister for reiseregninger /honorar - fredag 9. desember 2016 
Bestilling av varer – fredag 25. november 2016 
Faktura – fredag 9. desember 2016.  
 
 
 

STUDIE 
 

Studiestart 
 
Studiestart for vårsemesteret 2017 er tirsdag 3. januar 2017. 
 
 

FORSKNING 
 

MIDWAY EVALUATION 23RD OF SEPTEMBER AT 
DEPARTMENT of CLINCAL DENTISTRY  
 
The research board at The Department of Clinical Dentistry announces midway evaluation for PhD candidate 
Kathrin Beyer and Melanie Ostermann 23rd of September.   
Midway evaluation is as part of the academic follow up of the candidates at the University of Bergen. The 
purpose of the evaluation is to give candidates in the organized training of researches an opportunity to present 
their midway status to a committee. The midway evaluation is approved for one (1) ects credit point in the 
training component for the PhD programme at the Faculty of Medicine and Dentistry. 
Where:  Årstadveien 19 in meeting room N in the 4th floor  
When: 23rd of September  
 
Kathrin Beyer  
”The periodontitis – rheumatoid arthritis connection: 
What are the pathogenic mechanisms behind the association?” 
The committee:  Associate professor Nancy Bletsa and Professor Asgeir Bårdsen 
Friday the 23rd of September at 09.00 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uninett.no/
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2316082
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Melanie Ostermann 
“Biological effects of engineered nanoparticles used in medicine and 
dentistry: High-throughput toxicity studies” 
The committee:  Professor II Lars Björkman and Professor Kamal Mustafa 
Friday the 23rd of September at 10.45 
 
 
 

Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen: 
Publiseringsstatistikk 2005-2015 
 
Målet med denne rapporten er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid og i sammenlikning med 
norske breddeuniversitet. Bibliometriske mål anvendes gjerne som resultatindikatorer og er et uttrykk for den 
forskningen som ble formidlet gjennom vitenskapelig publisering. Analysene blir i det perspektivet nyttige som 
evaluerings- og styringsverktøy. 
Les mer om publiseringsstatistikk 
 
 

New call for proposals: Nordforsk 67 M NOK for register-
based research  
 
In its fourth call for proposals, NordForsk’s Nordic Health and Welfare Programme invites applications that utilise 
Nordic register data to answer research questions addressing grand societal challenges relating to health and 
welfare. A total of NOK 67 million is available for research projects, and the application deadline is 5 October 
2016 at 13:00 CET.  
 
Read more about Nordforsk 67 M NOK for register-based research. 
 
 

Utlysing - Nordforsk Registerforskning 
 
Det er nå mulighet til å søke på en stor utlysning knyttet til registerforskning (NOK 67 mill). 
For mer informasjon om utlysningen og innholdet i den se her: 
 https://www.nordforsk.org/en/funding/call-for-proposals-nordic-register-based-research-projects 
 
 

USA – Norge: Fulbright-stipend 
 
Fulbright programmet er støttet av den amerikanske og norske regjeringen og ønsker å legge til rette for 
utveksling av mennesker, kunnskap og ferdigheter mellom Norge og USA. Programmet er bilateralt og inviterer 
norske studenter/forskere til USA i perioden 2017-2018.  
USA-Norge Fulbright stiftelsen tilbyr stipend til norske studenter og forskere på alle nivå: master, PhD, post-doc 
og senior forskere:  
a) Stipend for norske forskere  
b) Stipend for norske studenter  
Frist: 1. oktober 2016 
 
 

Tips til et godt EU-prosjektforslag 
 
Skal du skrive et prosjektforslag til EU? Her har Forskningsrådet samlet en del nyttige tips basert på erfaringer fra tidligere 
deltakere som har fått innvilget sine prosjektforslag. 
Les mer om tips til et godt EU-prosjektforslag her. På denne siden kan du også se en nyttig video. 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://bora.uib.no/handle/1956/12087
https://www.nordforsk.org/en/news/new-call-for-proposals-67-m-nok-for-register-based-research-within-health-and-welfare?utm_source=NordForsk+newsletter&utm_campaign=a568720647-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_DAILY_ENGLISH&utm_medium=email&utm_term=0_cb35b01bf4-a568720647-336164061
https://www.nordforsk.org/en/news/new-call-for-proposals-67-m-nok-for-register-based-research-within-health-and-welfare?utm_source=NordForsk+newsletter&utm_campaign=a568720647-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_DAILY_ENGLISH&utm_medium=email&utm_term=0_cb35b01bf4-a568720647-336164061
https://www.nordforsk.org/en/funding/call-for-proposals-nordic-register-based-research-projects
http://fulbright.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=388
http://fulbright.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=386
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Tips_til_et_godt_EUprosjektforslag/1254000193335
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Kristof Vlaeminck, leder av UIB sitt 
Brusselkontor intervjuet av På høyden 
 
Sjølv om UiB har ein høg suksessrate i EU-programmet, er leiaren for 
Brusselkontoret klar på at det framleis er eit stort potensiale som ikkje er utnytta. 
— Ein må gjerne reklamera litt meir for seg sjølv der ute, seier Kristof Vlaeminck. 
 
UiB sin kontaktperson i EU-hovudstaden har travle dagar når han er i Bergen. 
Han prøver å få møtt så mange personar han kan, og kartlegga kva for forsking 
som foregår ved Universitetet.  
— Slik kan eg kopla dei opp mot dei rette miljøa, og formidla kontakt med andre 
europeiske nettverk, seier Vlaeminck. 
Han satsar på å vera ei veke i Bergen i kvar månad.  
 
Les hele intervjuet med Kristof Vlaeminck, leder av UIB sitt Brusselkontor 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kristof Vlaeminck vart tilsett som 
leiar for UiB sitt Brusselkontor i 
mai. Ein stor del av jobben er å 
informera forskarane om kva for 
moglegheiter som ligg i Horisont 
2020. 
 

EVU-forum 27. oktober 2016 
 
Hvordan kan etter- og videreutdanning bidra til å møte samfunnets 
kompetansebehov? Det er tema for EVU-forum torsdag 27. oktober kl. 11.30 - 
15.30 på Scandic City hotell, Håkonsgaten 2-7. Vi serverer lunsj innledningsvis. 
Hvordan kan EVU bidra til å møte samfunnets kompetansebehov?  
Les program for EVU-forum her. 
Meld deg på her 
 
 
 

 
 
 

 

Utlysing - Helse Vest sine strategiske midler til 
rusforsking. 
 
Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser 
med dette ut Helse Vest sine strategiske midler til rusforsking.  
Søknadsfrist: 10. oktober kl. 16:00 
Utlysingstekst, vurderingskriterium, søknadsskjema m.m. er tilgjengelig på http://www.helse-
vest.no/no/nyheter/Sider/Ulysing-Strategiske-midlar-til-rusforsking-.aspx 
 
Spørsmål om utlysingen kan rettest til forskningsmidler@helse-vest.no. 
 
 
 

  
 organiserer sitt årlige nasjonale PhD kurs i 

molekylærmedisin 
 
http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MF9120BTS/ 
 
Kurset går over 2 uker og gir 10 studiepoeng. Høstens kurs holdes i perioden 14-25. november, alle 
forelesninger er på engelsk og foreleserne kommer fra hele Norge og også utlandet. 
Vi kan ta i mot totalt 45 studenter og påmelding skjer via Det medisinske fakultet, UiO.  
De som ikke allerede har studierett til UiOs PhD-emner, kan sende en epost til adm-phd-emner@medisin.uio.no 
og så oppretter de studierett. 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://pahoyden.no/2016/09/forskarane-ma-torra-visa-seg-fram
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https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2357115
http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Ulysing-Strategiske-midlar-til-rusforsking-.aspx
http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/Ulysing-Strategiske-midlar-til-rusforsking-.aspx
mailto:forskningsmidler@helse-vest.no
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Informasjon til PhD kandidater  
 
KARIEREDAG 
Hold av datoen 6. oktober! Da skal det arrangeres en karrieredag for alle ph.d.-kandidater ved fakultetet. 
Karrieresenteret ved UiB vil gi tips og forslag til hvordan du kan sette opp CV og søknad. I tillegg vil tidligere 
ph.d.-kandidater presentere hva de jobber med i dag, og det vil være firmapresentasjoner (stands).  
Et mer detaljert program kommer senere.  
Sted: Auditorium 4, BB-bygget. 
 
 
ENGLISH WORKSHOP IN ACADEMIC WRITING FOR PHD STUDENTS 
This is a two-day workshop in academic writing where the focus is on how to produce academic English, 
not the writing process. 
The workshop will be relevant for all disciplines at UiB and judging from past evaluations it will be useful for both 
international and Norwegian PhD students at all levels. The workshop includes individual discussions of edited 
texts submitted by participants before the course. As the use of web resources is central, participants should 
bring a tablet or Laptop. Dates: 12.-13. October from 09.00-16.00 both days.  
Read more about english workshop for PhD students. 
 
 
FORSKNINGSRÅDETS STIPENDBASE FOR MOBILITET 
Stipendbasen gir deg en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet eller andre aktører. Du får 
kort informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte du kan få. Utfyllende 
informasjon finner du i utlysninger og retningslinjer på nettsidene til aktøren som forvalter stipendet. 
Stipendbasen omfatter ikke alle mobilitetsordninger som måtte eksistere. Den dekker først og fremst Norges 
geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid som omfatter Europa, USA, Canada, Russland, India, 
Kina, Japan, Argentina, Brasil, Chile og Sør-Afrika. Ordinære forskningsmidler finner du ikke i denne basen. 
Forskningsrådet stipendbase. 
 
 
 
 

 
 
• INFRASTRUCTURE, CALL FOR GRANTS APLICATIONS: The grant for research infrastructure of 

national importance includes Norwegian participation in international research infrastructure. The call 
includes all topics, themes and technology areas. Deadline: 12 October 
Information meeting will take place in Oslo (RCN) 2 September. Registration is open. 

• Funds for the stimulation of health research in the EU (HEALTH EU) Main aim of the scheme is to 
promote greater participation by Norwegian health researchers in Horizon 2020 through better cooperation 
between leading research institutions. Pilot projects or demonstrations which results form the basis for a 
larger Horizon 2020 funded project may constitute part of cooperation. The funds may also be used to revise 
a project application (of high quality) for resubmission. 
Deadline: 12 October 2016 

• Research Programme on High-quality and Reliable Diagnostics, Treatment and Rehabilitation 
(BEHANDLING) will support clinical research activities to help ensure that patients receive high-quality and 
reliable diagnostics, treatment and rehabilitation throughout their disease trajectory. Projects must have 
patient and service-relevant endpoints and incorporate user involvement. Diseases that pose major societal 
challenges will be given a key area of focus. Deadline: 12 October 2016 

• pre-announcement HELSEVEL: Large-scale Programme on Health, Care and Welfare Services 
Research. Two calls will be announced: 
–Until 50 million for innovation in health, care and welfare services. 
– Up to 50 million to the development of core environmental and clusters 
Deadline: 12 October 2016 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/en/foremployees/50502/academic-writing-workshop-focus-english-usage
http://www.uib.no/en/foremployees/50502/academic-writing-workshop-focus-english-usage
http://www.euraxess.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1232443083609&p=1232443083609&pagename=euraxess%2FHovedsidemal
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INFRASTRUKTUR/1254019138692/p1173268235938?progId=1231248774631&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Informasjonsmote_om_hostens_INFRASTRUKTUR_utlysning/1254019081459?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
http://forskningsradet.pameldingssystem.no/informasjonsmoteforinfrastruktur
https://translate.google.com/translate?sl=no&tl=en&js=y&prev=_t&hl=no&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.forskningsradet.no%2Fno%2FUtlysning%2FHELSEEU%2F1254019239883&edit-text=&act=url
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/BEHANDLING/1254019620915?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetEngelsk
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/BEHANDLING/1254019620915?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetEngelsk
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEVEL/1254019392444/p1173268235938?progId=1254009857953&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEVEL/1254019392444/p1173268235938?progId=1254009857953&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEVEL/1254019436898/p1173268235938?progId=1254009857953&visAktive=true
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Vitenskapelig lunsj og Fokus på forskning våren og 
høsten 2016 
 

Dato Tidspunkt Tema 
Fredag 30.september 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 7.oktober 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 21.oktober 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – forskning  

Fredag 4.novmber 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – ikke fastsatt 
 

Fredag 9.desember 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – ikke fastsatt 
 

 

 

PERSONAL 
 

Ferie 
 
Frist for søknad om restferie i år skal sendes i PAGA 
senest 1. oktober 2016. 
 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie 
kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/  
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt 
med personalkonsulent: Ann Lisbeth Garnes, tlf. +47 55 
58 65 67, ann.garnes@uib.no. 
 
 
 

Vacation 
 
Application for leftover holidays should be sent in 
PAGA no later than 1st October 2016. 
 
Information about holidays and how to register 
holidays can be found here: 
http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/. 
If you have any questions regarding Holidays and 
registering please contact Personnel Consultant: Ann 
Lisbeth Garnes, tlf. +47 55 58 65 67, 
ann.garnes@uib.no. 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet:  
 
Catherine Åsvang Karlsen, 20% instruktørtannlege ved Seksjon for Oral Protetikk 
Inghild Røynstrand, 20% instruktørtannlege ved Seksjon for Periodonti 
Trond Storesund, 10% instruktørtannlege ved Seksjon for Oral Protetikk 
Christopher Bowling, 40% instruktørtannlege ved Seksjon for Oral Protetikk 
Kari Odland, 20% instruktørtannlege ved Pasientinnskriving 
 
Stipendiat Victoria Konstantinova og Dobbeltkompetanseløp som stipendiat og spesialistkandidat Espen 
Helgeland, fra 01.09.2016.  
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

Ledige stillinger ved UiB 
 
Her er link til ledig-stilling-siden til UiB: 
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib med linker videre til utlyst stilling på www.jobbnorge.no. 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
mailto:ann.garnes@uib.no
http://pagaweb.b.uib.no/english/5-vacation/
mailto:ann.garnes@uib.no
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/
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HMS 
 

Fysisk aktivitet og treningstider for ansatte 
 
Vi minner om at UiB-ansatte kan benytte alle SIB sine treningstilbud til redusert medlemspris. Aktiviteter som 
sykling, jogging, fjellturer og ballspill kan også være gode alternativer. Noen har kanskje mulighet for å gå eller 
sykle til jobb? Det finnes flere låsbare sykkelskur på campus, og arbeidet med å ytterligere forbedre sykkel- og 
garderobeløsninger fortsetter. I tillegg har vi et eget bedriftsidrettslag med et bredt utvalg av aktiviteter. 
 
Les mer om dette i HMS-portalen. 
 
 

VELFERD 
 

Nasjonalballetten UNG versus 
Kingwings «Romeo og Julie» 
 
Sted: Griegsalen i Grieghallen 
Dato: Fredag 30. september 2016 
Arrangementstart: Kl. 19.30 
Dørene åpner: En time før forestilling 
Billetter: 325,- 
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 
61 50 
Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet 
Les mer om Nasjonalballetten ung versus Kingwings «Romeo og Julie» i 
Grieghallen her. 
 

 
 
 
 
 

 

Putti Plutti Pott  
 
25/11 kl 16.30 og 19.00,  
26/11 kl 13.00, 15.30 og 18.00 
27/11 kl 13.00, 15.30 og 18.00 
Sted: Grieghallen 
Pris per billett: 265,- 
For mer info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/putti-plutti-pott.aspx  
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 
61 50 
 Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet 
 

 
 
 

 
Nordic Tenors   
 
28/11 kl 19.00 
Sted: Grieghallen 
Pris per billett kr 400,- 
For mer info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/christmas-with-
nordic-tenors.aspx 
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 
61 50 
 Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet 
 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/hms-portalen/74325/fysisk-aktivitet
https://eph-uib.uhad.no/ephorte/
https://eph-uib.uhad.no/ephorte/
http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/putti-plutti-pott.aspx
http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/christmas-with-nordic-tenors.aspx
http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/christmas-with-nordic-tenors.aspx
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Sissels Jul  
 
07/12 kl 20.30 
Sted: Grieghallen 
Pris per billett kr 450,- 
For mer info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/konserter/sissels-jul.aspx  
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 61 50 
 Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet 
 
 

 
 

 
Dagfinn Lyngbø  
 
25/01- 2017 kl 19.00 
Sted: Ole Bulls scene 
Pris per billett kr 495,- 
Disse går kjapt unna! 
For mer info: http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/dagfinn-lyngboe-
supersmud.aspx  
Bestilling av billetter skjer via billettkontor ved Grieghallen eller telefon: 55 21 
61 50 
 Ved bestilling/betaling må en oppgi referanse for UiB pris: Ansattkortet 

 
 

 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 30. november 
 

Onsdag 26. oktober 
Onsdag 23. november 
Onsdag 14. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 17. november 
 

Fredag 9. desember 
 

Klinikkutvalget  
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