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Nr. 1 - Dato 15. januar 2016 
 
 
 

Godt Nytt år - vel møtt til et nytt semester!  
 
Årsregnskapet for 2015 leveres i disse dager fakultetet og viser at vi har klart å komme i balanse ved at 
instituttdelen på IKO går med noe overskudd, men klinikkdelen fremdeles har ca. en halv million i underskudd. 
Dette er gode nyheter og reflekterer målrettet arbeidsinnsats vi alle kan være stolte av.  Budsjettet for 2016 som 
er behandlet i IKO rådet 4. desember 2015 vil nå justeres i forhold til et årsregnskap som er i bedre balanse enn 
hva vi hadde forventet.  
 
Samarbeidsavtalen med TkVest-H er signert av fylkestannlegen og dekan ved det medisinsk odontologiske 
fakultet. Det kommer stadig spørsmål fra IKO ansatte angående praktiske detaljer i samarbeidet om pasienter. 
Samarbeidsavtalen som er todelt – en prinsipiell og en driftsavtale ligger på IKOs hjemme side og er et godt 
hjelpemiddel når det gjelder hvordan vi skal forholde oss i dette samarbeidet.  
 
Som bekjent er arbeidet med revisjon av studieplan for integrert master i odontologi godt i gang. Arbeidsgruppe 
1 som har sett på arealutnyttelse av undervisningslokalene i NOB skal snart levere sin innstilling. En 
arbeidsgruppe 2 skal som oppfølging av dette arbeidet se på selve innholdet i studieplanen. Vi håper å ha leder 
og medlemmer for arbeidsgruppe 2 klar i løpet av januar måned.  
 
Nytt år betyr nye medarbeidersamtaler. Alle ansatte ved IKO skal tilbys medarbeidersamtaler en gang årlig. 
Instituttleder har medarbeidersamtaler med alle seksjonslederne. Seksjonslederne og overtannlegene deler 
ansvaret for medarbeidersamtaler med alle ansatte på sin seksjon. De som er ansatt i resepsjonen og på 
kvalifiseringsklinikken har ennå klinikkleder som sin nærmeste leder og skal ha medarbeidersamtaler med ham. 
Seksjonsleder på Seksjon for Oral kirurgi og oral medisin skal ha medarbeidersamtaler med ansatte på 
pasientinnskriving. Dette er en midlertidig ordning til ny klinikkleder er på plass. Administrasjonssjef har 
medarbeidersamtaler med teknisk og administrativt ansatte. Medarbeidersamtalen er frivillig for alle ansatte.  
 
Jeg vil understreke betydningen av denne samtalen som et styringsverktøy for personlig og organisasjonsmessig 
utvikling.  
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

Til alle forskningsinteresserte! 
 
Da er vi godt og vel halvveis i januar, og det er nå tid for rapportering av Forskingsmelding og 
Forskerutdanningsmelding til fakultetet. Vi har samtaler med alle PhD-kandidatene våre og vi søker opp 
publikasjoner på Cristin. Det er gledelig å se at vi publiserer mye og at vi har kvalitet på forskningen vår – og 
forskerutdanningsprogrammet. Ambisjonene er å bli enda bedre. 
 
Med et fjorår hvor forskere og studenter tilhørende IKO tok med seg mange forsknings- og formidlingspriser er 
det gledelig å melde at våre forskere også sanker priser i 2016. Gratulerer til Vibeke B. Michelsen som fikk pris 
for beste poster på 22. Norske symposium i kromatografi med tittelen «EI og CI basert GC-MS analyse av 
utlekkstoffer fra dentale polymerbaserte fyllingsmaterialer». 
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Ved IKO har vi over mange år hatt stor glede av Kvoteprogrammet for rekruttering til PhD-programmet vårt. Våre 
myndigheter har besluttet å utfase dette programmet. Nytt program vil komme, men pr i dag vet vi ikke hva, og 
heller ikke når et nytt program vil være etablert. Vi følger spent med på dette og håper at vi også fremover vil 
kunne holde kontakt med våre samarbeidsinstitusjoner som har vært knyttet til Kvoteprogrammet.  
En annen viktig kilde for rekruttering til forskning er forskerlinjekandidater. Det er gledelig å se at mange av våre 
ansatte viser interesse for dette programmet – et program som studentene våre ser ut til og like svært så godt. Vi 
ønsker å ta godt vare på våre forskerlinjestudenter og ønsker alle studenter og veiledere lykke til i 2016. 
 
 
Asgeir Bårdsen 
Forskningsleder  
 
 

Ny spesialist  
i kjeve- og 
ansiktsradiologi 
 
Seksjon for kjeve- og 
ansiktsradiologi kan med glede 
fortelle at Malin Jonsson fullførte 
sin spesialistutdanning i Kjeve- og 
ansiktsradiologi torsdag 17. 
desember 2015. 
 
Vi ønsker henne lykke til i fremtidig 
virke som spesialist. 
 

      
 

 

STUDIE 
 

Vitenskapelig lunsj – studie 
 
Fredag 12. februar 
En orientering om «Mitt UiB» ved professor Hans Flaatten fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Nærmere 
informasjon kommer senere. 
 
 

FORSKNING 
 

Forskerlinjen– oppgavedag 27. januar i BBB 
 
Oppsettet for forskerlinjen sin oppgavedag er endret fra tidligere. Vi ønsker i år å initiere større kontakt mellom 
studentene og forskningsmiljøene. Denne gangen blir det derfor ikke presentasjoner gitt fra talerstolen.  
Forskningsmiljøene skal presentere seg på stands ved bruk av «Rollups», plakater, LAPtop, etc. 
Forskningsmiljøene blir inndelt etter institutttilhørighet:K1, K2, Biomedisin, IGS og IKO. 
Forskningsgruppene innen hvert institutt grupperer seg etter eget ønske.  
Spørsmål kan rettes til Marianne Heldal Stien, marianne.stien@uib.no 
 
Program  
Tid: 27. januar kl 12.00 - 16.00 (noe å bite i fra kl 1130)  
Sted: Minglearealet på BBB.  
 
1200-1205: Intro ved forskelinjeleder  
1205-1235: Forskning, hva er det egentlig? Cecilie Gjerde, Institutt for klinisk odontologi  

mailto:marianne.stien@uib.no
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1245-1600: Mingling forskere og studenter 
 

Gjesteforelesninger torsdag den 11.februar  
 
Gjesteforelesninger 
I forbindelse med Anca Virtej sin disputas vil opponentene holde følgende gjesteforelesninger 11.02.16: 
 
Forelesning nr. 1 starter kl 12: 
"What works or fails in endodontic therapy"  
Prof. Emeritus Gunnar Bergenholtz, DDS, PhD, Department of Endodontology, Faculty of Health Sciences - 
Health and Care Sciences, Medicine and Odontology - Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, 
Sweden 
 
Forelesning nr 2 starter kl 13: 
"Strategies to Improve the Durability of Dentin Bonding". 
Professor Leo Tjäderhane 
DDS, PhD, Professor 
Department of Cariology, Restorative Dentistry and Endodontics  
Institute of Dentistry, University of Oulu FINLAND 
 
Forelesningene vil finne sted ved Institutt for klinisk odontologi i 1.molar  
 
 

Viktig å huske på i forskerutdanningen 
 
I forbindelse med forskerutdanningen til den enkelte ph.d-kandidat er det et regelverk og en rekke frister som må 
overholdes. 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet har en god og nyttig nettside 
(http://www.uib.no/mofa/63778/forskerutdanning-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet) 
for alle som ønsker å søke om opptak for en kandidat, er veileder til en kandidat, eller er PhD kandidat ved 
fakultetet. 
 
Nettsidene gir utfyllende informasjon hva som skal til for å søke om opptak, og alt om forskerutdanningsløpet fra 
a til å. 
 
• Opplæringsdelen til kandidatene skal bestå av 30.studiepoeng hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges 
etter opptak. Plan for opplæringsdelen skal leveres som del av søknad om opptak til organisert forskerutdanning 
Opplæringsdelen består av en obligatorisk del, som inneholder kurset MEDMET1 ELLER INTH301, 
formidlingsaktiviteter tilsvarende 6 studiepoeng og midtveisevaluering – totalt 15.studiepoeng.  
 
Når det gjelder formidlingsaktivitetene er det viktig at kandidatene i god tid før innlevering er ferdig med sine 
formidlingsaktiviteter. Formidlingsaktiviteter som godkjennes er blant annet deltakelse med poster eller oral 
presentasjon på internasjonale eller nasjonale konferanser. ( Se ellers informasjon om opplæringsdelen her: 
http://www.uib.no/mofa/66002/reglement-og-retningslinjer) 
 
Den valgfrie delen av opplæringsdelen er også på 15 studiepoeng.  
 
Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde den faglige og metodiske skolering som er ønskelig av 
hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til vitenskapelig 
innsikt. 
For mer informasjon om opplæringsdelen og hva som skal til for å få den godkjent – se her: 
http://www.uib.no/mofa/66002/reglement-og-retningslinjer 
Opplæringsdelen må være godkjent i god tid før kandidaten kan søke om innlevering av avhandlingen.  
 
• Avhandlingens sammendrag/sammenstilling 
 – det er laget en veiledning om hva som bør inngå i sammenstillingen(introduksjonen til avhandlingen).  
Denne ble sist justert i juni 2012. Veiledningen finnes her: http://www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-
forskerutdanningen  
 
• Avslutningsfasen – det er en rekke formaliteter som må være på plass når kandidaten skal levere inn sin 
avhandling.  
http://www.uib.no/mofa/66614/innlevering-og-disputas 

http://www.uib.no/mofa/63778/forskerutdanning-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/66002/reglement-og-retningslinjer
http://www.uib.no/mofa/66002/reglement-og-retningslinjer
http://www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen
http://www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen
http://www.uib.no/mofa/66614/innlevering-og-disputas
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Ephorussjekk - Fra 2012 er det innført en ordning om at sammendraget til alle ph.d.-arbeider kjøres gjennom 
tekstgjenkjenningssystemet Ephorus. 
Kandidaten sender sammendraget på e-post til forskningskonsulent june-vibecke.indrevik@uib.no noen dager 
før tenkt innlevering.  
Når kandidaten leverer sin avhandling til instituttet, er det instituttet som formelt søker om innlevering til 
fakultetet, på vegne av kandidaten. I tillegg til avhandlingen i en pdf-fil, skal kandidaten også levere inn søknad 
om innlevering av doktorgradsarbeid, signert av instituttleder og hovedveileder (på papir), samt redegjørelse for 
flerforfatterskap (på papir).  
http://www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen 
 
Spørsmål? 
Både forskningskonsulenten på instituttet og forskingsseksjonen ved fakultetet er behjelpelig dersom man har 
spørsmål om forskerutdanningen 
 
 

Registrering av forskningsresultater i Cristin – innen 
31.1.2016 
 
Alle må huske å registrere sine forskningsresultater i Cristin innen 31.januar 2016.  
 
Her finner dere de forskningsresultater for IKO som er registrert i Cristin så langt: 
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2015&ar-
til=2015&sted=184131900&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParamet
re=1&sort=alfabetisk&bs=50 
     
Mer informasjon om Cristin: 
http://www.uib.no/forskning/75022/cristin 
http://www.cristin.no/cristin/faq/ 
 
Spørsmål om registrering kan rettes til cristin@uib.no 
 
 

Forskningsrådgiver – Ramune Midttveit  
 
Forskningsrådgiver ved fakultetet Ramune Midttveit vil være tilgjengelig ved instituttet annen hver torsdag i vår. 
Neste gang hun er på instituttet blir torsdag den 28.januar.  Ramune Midttveit kan nås på følgende e-post 
adresse dersom dere har spørsmål i forbindelse med søknadsskriving: Ramune.Midttveit@uib.no 
 
 

NFR søknadsinformasjon 
 
Vi nærmer oss nye runder for utlysning av NFR midler.  
 
Søknadsfristen for FRIPRO-midler er i år den 25.mai, med tildeling i desember. Dette gjelder alle søknadstypene 
unntatt utenlandsstipend.  Forskningsrådet beskriver FRIPRO slik på sine nettsider: 
 
«FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag. Den skal fremme vitenskapelig kvalitet i 
internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for 
forskere tidlig i sin karriere.» 
  
Mer informasjon om FRIPRO finner du her: http://www.forskningsradet.no/prognett-
fripro/Om_FRIPRO/1226994096457 
 
Typer prosjekter som støttes: http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Soknadstyper/1253990849077 
 
Her finnes informasjon som er nyttig når det skal skrives en FRIPRO søknad:  
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Om_a_soke_FRIPRO/1253990849088 
 
Det finnes ellers mye nyttig informasjon på forskningsrådets nettsider: 
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033 

mailto:june-vibecke.indrevik@uib.no
http://www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2015&ar-til=2015&sted=184131900&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2015&ar-til=2015&sted=184131900&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2015&ar-til=2015&sted=184131900&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=alfabetisk&bs=50
http://www.uib.no/forskning/75022/cristin
http://www.cristin.no/cristin/faq/
mailto:cristin@uib.no
mailto:Ramune.Midttveit@uib.no
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Om_FRIPRO/1226994096457
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Om_FRIPRO/1226994096457
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Soknadstyper/1253990849077
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Om_a_soke_FRIPRO/1253990849088
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
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FOKUS PÅ FORSKNING 
 
Fredag den 22/1 kl 11.30-ca 12.15 på møterom N i 4 etasje. 
 
Tittel: SPSS versus Stata. Which is best for me? ved førsteamanuensis Stein Atle Lie   
 

FOKUS på FORSKNING 
VÅREN 2016 

  

Fredag 26/2 Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 18/3 Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 29/4 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 13/5 el 20/5 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 10/6 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 
 

 
 

KLINIKKNYTT 
 

Rutine på klinikknettet med restart av maskiner 
 
I forbindelse med ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) av odontologisk universitetsklinikk kom det frem at 
det etter arbeidstid står mange PCer pålogget uten at skjermen er låst.  
 
Det er viktig at alle låser skjermen når de går fra PCen sin!  
 - uansett om det er klinikk PC eller UiB PC. 
 
En enkel måte å låse PCen på er å trykke windowstast (tast med bilde av windowsflagg) + logg ut 
 
For å unngå at uvedkommende får tilgang til klinikkmaskinene settes følgende tiltak inn:  
 
Klinikkmaskiner blir låst etter 1 time uten aktivitet – det vil ikke være mulig å endre denne innstillingen.  
Maskinene kan åpnes ved vanlig innlogging: Brukernavn og passord 
 
I tillegg vil alle maskiner på klinikknettet blir restartet kl. 23:00 hver kveld.  
 
 

Nye prisar og nytt kostnadsoverslag 
 
Som vanleg ved årsskiftet er det kome nye refusjonstakstar frå HELFO. 
 
Det må lagast nye kostnadsoverslag på alle pasientar som er under behandling. Dette gjeld uavhengig om 
pasienten får stønad frå HELFO eller ikkje.  
Prisane/takstane som er lagt inn i planlagt før årsskiftet er linka opp mot prislista for 2015. Om ein overfører 
dette til utført i   2016 vil ein i rekneskapsåret 2016 nytte prisliste for  2015 og det er ikkje rett. 
 
 

Informasjon om nytt avvikssystem 
 
10. november 2015 innførte UiB nytt avvikssystem. Dette medførte at vi måtte endre rutinene våre for 
registrering av stikk, kutt og øyeskader. Det nye systemet har nå vært i drift en stund, og erfaringene er at det er 
behov for en påminnelse om hvordan dette nå skal gjøres. 



6 
 

 
Hovedendringen er at det nå er den enkelte som har vært utsatt for skaden som må melde avviket. Avviket 
meldes elektronisk. 
I tillegg må det elektroniske meldeskjemaet skrives ut og fylles ut med de tilleggsopplysningene som står i 
prosedyren. Utskriften leveres hygienesykepleier. Hvis dette ikke er gjort blir oppfølging av den skadde betydelig 
vanskeligere, og dette kan ha negative konsekvenser for den som har vært utsatt for skade. Det oppfordres 
derfor til å lese gjennom prosedyren og sørge for at den er kjent for alle. 
Prosedyren finnes som vedlegg 3A, i Hygieneplanen og i HMS-håndboken. Alle dokumenter er tilgjengelig på 
klinikkmaskinene i «Skjema for hygiene». 
 
PROSEDYRE: 
Hovedregler ved stikk og kuttskade: 
 

• ALLE SKADER SKAL REGISTRERES.  
• DET ER DEN ENKELTE SITT ANSVAR Å REGISTRERE SKADEN.  
• MANGLENDE REGISTRERING KAN MEDFØRE AT RETTIGHETER BORTFALLER DERSOM DET 

SENERE VISER SEG AT SKADEN GIR MEDISINSKE KONSEKVENSER.  
• NAV-SKJEMA SKAL FYLLES UT DERSOM LEGE OPPSØKES SELV OM DET BARE ER FOR 0-

PRØVE. DEN ENKELTE ER SELV ANSVARLIG FOR Å OPPSØKE HYGIENESYKEPLEIER FOR Å FÅ 
DETTE GJORT. 

 
 
Øyeblikkelige tiltak ved skade: 

 
• Ved stikk-/kuttskade med spontan blødning: la det blø til det stopper av seg selv. 
• Ved stikk-/kuttskade uten spontan blødning: ikke klem rundt stikkstedet eller provoser frem blødning.  
• Vask området med rikelig såpe og vann og desinfiser deretter med Klorhexidinsprit (5mg/ml) eller 

hånddesinfeksjonssprit. 
• Ved blodsprut i sår: skyll rikelig med vann og desinfiser med Klorhexidin (1mg/ml) 
• Sett på plaster. 

 
 
Melderutiner og retningslinjer: 
 

• Fyll ut elektronisk HMS-avviksskjema og send det elektronisk 
(https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1). Bruk pc med internett-tilgang.  
Skriv i tillegg ut skjemaet på papir og påfør følgende opplysninger før skjemaet leveres til 
hygienesykepleier: smittestatus på pasient, vaksinasjonsstatus på den skadde, og seksjon hvor skaden 
skjedde. Dersom det skal tas blodprøve av pasienten, føres navn og adresse på vedkommende på 
samme skjema. 
Skjemaet leveres til hygienesykepleier som leverer kopi til bedriftshelsetjenesten umiddelbart. 

 
• Det er en fordel at det tas blodprøve av pasienten (den potensielle smittekilden). Samtykke fra pasienten 

innhentes av ansvarlig tannlege (se vedlegg 3.b.).  
Pasienten får tatt blodprøve på Haukeland Universitetssjukehus, Poliklinikk for prøvetaking i 2.etg (se 
vedlegg 4.b.”mal”). Rekvisisjonen må merkes med initialene til den skadde/involverte og skadedato.   

 
• 0-prøve skal tas ved alle skader forårsaket av kontaminert (brukt) utstyr 

 
Retningslinjer for 0-prøve: 

 
• Den skadde/involverte oppfordres til å ta blodprøve hos Legene på Høyden snarest mulig og senest 

innen 2 døgn. Tlf. 52 69 51 51. Adr.: Christies gate 13, 5015 Bergen (inngang 1.etasje). Time må 
bestilles innen kl.14, evt. neste dag. Ingen rekvisisjon trengs. Egenandel kan måtte betales, refunderes i 
etterkant når skaden blir godkjent som yrkesskade. 
Dersom en ikke rekker det før kl.14 på fredag eller dag før helligdag, eller det haster på skadedag må 
prøve tas på Bergen Legevakt. Tlf. 55 56 87 60. Adr.: Solheimsgaten 9, 5058 Bergen. 
Rekvisisjon (se vedlegg 4.a.”mal”) fylles ut og leveres på Bergen Legevakt. 

 
• Ved kjent HIV hos pasienten må kjemoprofylakse igangsettes innen 4 timer. 

Ta øyeblikkelig kontakt med Haukeland Universitetssjukehus tlf. 05300, be om å få snakke med 
vakthavende infeksjonslege. 
 

https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1
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• Ved kjent hep.B eller hep.C kontakt Legene på Høyden/Bergen Legevakt umiddelbart. 
 

• Dersom lege oppsøkes skal det fylles ut skademeldingsblankett fra NAV. 
Denne må også fylles ut for å få refundert konsultasjonen hos Legene på Høyden. Den skadde 
er selv ansvarlig for å ta kontakt med hygienesykepleier for hjelp til utfylling.                 

 
Ved kjent smitte prioriteres 0-prøve og evt. behandling før utfylling av HMS-avviksskjema 
dersom tiden er knapp. 
 
 

PERSONAL 
 

Nytt om navn 
 
Vi har gleden av å ønske følgende velkommen som nye tilsatte ved Institutt for klinisk odontologi med håp om at 
dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
Larissa von Wangenheim Marti - tilsatt midlertidig som instruktørtannlege i prosjekt fra 01.01.- 30.06.2016. 
Dan Grigorescu - tilsatt i fast stilling som instruktørtannlege ved Seksjon for endodonti fra 11.01.2016 
Nicole Mahkamed Aria - tilsatt i vikariat som instruktørtannlege ved Seksjon for endodonti fra 11.01.2016 
 
 

HMS 
 
 

Fysisk aktivitet i arbeidstiden 
 
I uke 2 ble det startet opp igjen med trening på SiB om fredagene slik som det var i høst. Informasjon om fysisk 
aktivitet i arbeidstiden finner du på UiB sine sider. 
 
Her kan du lese om premissene for fysisk aktivitet i arbeidstiden. 
 
Her kan du lese om treningstilbudet ved SiB. 
 
 

Brannvernopplæring 
 
Det blir nye kurs i brannvernopplæring følgende datoer på studentsenteret - Parkveien 1-  
teori kl. 09.00-10.00 - praktisk slukking kl. 10.00-11.00 ute på plassen: 
 
25.02.16 seminarrom D 
17.03-16 seminarrom E 
14.04.16 seminarrom D 
28.04.16 -Engelsk seminarrom D 
19.05.16 seminarrom D 
16.06.16 seminarrom D 
 
Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og praksis. Lovfestet i brannloven og HMS 
forskriften. Et kurs går over 2 timer, 1time teori og 1 time praktisk slukking. 
UiB har engasjert Teknisk industrivern AS til å gjennomføre dette.  
Kostnad pr. deltaker 300kr, som dekkes av fak./inst. 
 
Påmelding til: 
Teknisk industrivern ved Nina Ulvestad,  
nina.ulvestad@teknisk-industrivern.no  
 
 

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/90783/premisser-fysisk-aktivitet-i-arbeidstiden
http://www.uib.no/foransatte/37275/trening
mailto:nina.ulvestad@teknisk-industrivern.no
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KURS 
 

Kurs ved biblioteket våren 2016 
 
Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.  
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er 
gratis.  
 
Følgende kurs tilbys våren 2016:  

- EndNote - begynnerkurs 27. januar 
 
I påvente av ombyggingen når ferdighetssenteret skal flytte til biblioteket, har vi satt opp kurs bare i januar. Vi vil 
eventuelt komme tilbake til flere kurs når vi vet mer om tidsplanen for ombyggingen.  
 
Påmelding og flere detaljer på UBs websider http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kurs-ved-
biblioteket-bbb_2.pdf 
 
Ønsker dere andre typer seminarer på avdelingen eller kurs, vennligst ta kontakt. 
Se bibliotekets tilbud http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi 
 
 

Innføringskurs i team-basert læring (TBL) 
 
Vil du lære mer om gruppebasert undervisning og studentaktiviserende læring? Delta på kurs ved MOF tirsdag 
2. februar 2016 kl 12.00-16.00.  
 
Sted: Bygg for biologiske basalfag, Aud. 1.  Påmeldingsfrist 27. 
 
Påmelding  
Påmelding til kurset gjøres på https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1785385 
 
Frist for påmelding: 27. januar 2016 
 
 

Inspera Webinarer vår 2016 
 
Nytt år, flere webinarer.  
I høst arrangerte vi dag- og kveldswebinarer for sensorer hver tirsdag. Den gode responsen er veldig 
inspirerende og vi kan trygt konkludere med at dette er god modell for kompetansedeling og dialog med dem 
som ikke har en direkte relasjon til Inspera. Nå utvider vi tilbudet med tre nye tema. Like gratis og åpent for alle. 
 
Hver tirsdag kl.13.00: Oppgaveutvikling / Sensur  - Annenhver uke  
Hver torsdag kl.13.00: Eksamensplanlegging / Gjennomføring - Annenhver uke 
 
Les mer og påmelding her. 
 
 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken - våren 2016 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og Tingviken i 

New application period for the 
cottages at Ustaoset and 
Tingviken – spring 2016 
  
New application period for the cottages at Ustaoset and 
Tingviken - spring 2016 

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kurs-ved-biblioteket-bbb_2.pdf
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/kurs-ved-biblioteket-bbb_2.pdf
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1785385
http://www.inspera.com/webinars?utm_campaign=Inspera+updates&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=24688237&_hsenc=p2ANqtz--O8VqmRl1oGryQWjr2eU7JMjE2VDK-xTeN0HRW435xww978OLrFHy4lK6jGtQcqTlOtbTtb-GUN5YMR5Gj_jhAFs2CQw&_hsmi=24688237
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Utne for våren 2016, i perioden 3.april - 19.juni 2016. 
 
Tidligere har det vært egne trekninger for hver hytte, 
dette er nå endret til en felles trekning for alle hyttene. 
Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket 
hytte og ønsket periode. 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er endret til 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 noe informasjon 
f.eks. fakturaadresse.  
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». Logg inn med ditt 
UiB brukernavn og passord fra en UiB-maskin eller via 
VPN-løsning.  
Søknadsfristen er 12.februar, trekningen foretas 
15.februar 2016. 
  

    
Butten                      Ottesheimen 

 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for spring period 
from 3 April until 19. June 3 April 2016. 
 
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 for example invoice 
address. 
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)" -  logging  in  with your 
registered UiB username and password from an UoB-
computer or by using the VPN-logon. 
The application deadline is 12 February; drawing will be 
done 15 February. 
 
 
 
 
 
 

   
Uheimen                         Tingviken 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. februar 
Onsdag 25. mai 
 

Onsdag 27. januar 
Onsdag 16. mars 
Onsdag 20. april 
Onsdag 18. mai 
Onsdag 22. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 28.januar 
Torsdag 10.mars 
Torsdag 2.juni 
 

 

Klinikkutvalget  
  

 

 
 

 
Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme 15. februar. 

Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
 

 
 

https://skjema.app.uib.no/hytter
https://skjema.app.uib.no/hytter
mailto:marit.stubdal@uib.no

