
 

 
Nr. 2 - Dato 18. februar 2015 
 
 

Til alle 
 
Godt i gang med det nye året har vi rukket å behandle årsregnskapet for 2014 og et foreløpig budsjettforslag for 
2015. Kort fortalt viser årsregnskapet at vi drar med oss et underskudd for grunnutdannelsen på klinikken på ca. 
8 millioner kroner. Derimot har vi et overskudd på de øremerkede midlene inklusive spesialistutdannelsen på 6.5 
millioner. Det totale underskuddet for IKO ved inngangen av 2015 er altså 1.5 millioner kroner. Tildelingen fra 
fakultetet er totalt på 124,6 millioner kroner. Dette er en nedgang fra i fjor grunnet rammekutt fra fakultetet. I sum 
er budsjettet for 2015 strammere enn for 2014. Derfor er det viktig at vi øker aktiviteten når det gjelder søknader 
av eksterne forskningsmidler. Det er også viktig at IKO øker sitt handlingsrom ved at OUK drives på en mest 
mulig kostnadseffektiv måte.  
Som en oppfølging av UiB’s kvalitetssystem for behandling av personopplysninger etter helseforskningsloven og 
personopplysningsloven har Det medisinsk odontologiske fakultet utarbeidet interne retningslinjer der instituttene 
er bedt om å etablere oversikter over pågående prosjekter for perioden 2009-2014. Det er sendt ut informasjon 
om dette til alle vitenskapelig ansatte der det anmodes om å fylle ut vedlagte informasjonsskjema. Innmeldte 
prosjekter skal sammenstilles i instituttvise databaser som kan kontrolleres opp mot andre databaser for 
eksempel meldinger fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 
 

UIB HAR SIGNERT NY IA-AVTALE 
FOR PERIODEN 2014 TIL 2018 
 

 
15. desember 2014 ble den nye IA-avtalen signert ved UiB. Den nye avtalen innebærer forenklinger i reglene for 
oppfølging av sykmeldte og har som mål at flere skal komme inn i arbeidslivet, samt hindre at de som er innenfor 
faller ut.  
Tilstede på signeringen var rektor Dag Rune Olsen, Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, fungerende 
personaldirektør Britt-Karin Muri, universitetets hovedverneombud Else Jerdal, representanter fra fagforeningene 
og UiBs IA-kontakt Bente Nilsen Hordvik. Fra Nav Arbeidslivssenter møtte avdelingsdirektør Øyvind Urdal, 
rådgiver Reidun Eggesbø og UiB sin IA-rådgiver Abbas Sharifian. 
Universitetet i Bergen har vært en IA-bedrift siden 2004, og mål for det videre IA-arbeidet i organisasjonen er 
nå utarbeidet av den partssammensatte IA-gruppen ved UiB.  
 

Nye rutiner ved glemt eller utløpt passord 
 
Det er endringer i rutiner og regler for passord til UiBs systemer. Endringene er et ledd i arbeidet med å lage 
enklere og mer selvbetjente rutiner samtidig som sikkerheten blir ivaretatt. 
 
Les mer her: http://meldinger.uib.no/itdrift.php?id=53775 
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Alle ansatte ved UiB får nye  
e-postadresser 

 
 
For å forenkle og tilpasse sitt UiB e-postsystem til nye og bedre tjenester, blir forkortelse til 
enhet/avdeling/område fjernet fra e-postadressen. Alle nye e-postadresser vil slutte med @uib.no.  Alle vil få ny 
e-postadresse torsdag 12. mars 2015.  
 
Les mer her. 
 
 

Rutine FERIE 
Ferieloven og tariffavtale regulerer ansattes rett og plikt til å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal legge til rette for og 
påse at arbeidstakere avvikler ferie, 25 feriedager (30 feriedager for ansatte over 60 år) i løpet av året. 
Avvikling av ferie skal avtales i god tid. Dersom man ikke blir enig om feriefritiden, fastsetter arbeidsgiver tiden 
for ferie. Feriefritiden skal normalt avtales to måneder før avvikling. 
Ekstraferien (5 dager) for arbeidstakere over 60 år, kan tas som enkeltdager eller samlet. Arbeidstaker skal 
melde fra til arbeidsgiver minst to uker før avvikling av disse dagene. 

Ved MOF har vi følgende frister: 

Ferie Frist for anmodning Fastsatt ferie 
Påskeferie (uke 14) 1.3.15 15.3.15 
Sommerferie (15.5 – 15.9) 
minst 3 uker i perioden 

1.4.15 15.4.15 

Høstferie 1.8.15 15.8.15 
Eventuell restferie 1.10.15 15.10.15 

 

Registrering: 
Den ansatte skal anmode om ferie i PAGA og arbeidsgiver bekrefter innvilgelse av ferien i PAGA. Dersom ferie 
ikke er registrert innen 1.4.15 kan arbeidsgiver legge inn tre uker sommerferie på den ansatte og pålegge 
avvikling av ferie i disse ukene. Restferie skal registreres innen 1.10.15. Hvis ikke restferien er registrert innen 
denne dato, vil arbeidsgiver registrere ferieperiode og pålegge avvikling av den. All informasjon om ferieperioder 
vil være i PAGA. Eventuell endring av ferieperiode skal godkjennes av arbeidsgiver før avvikling. Alle ansatte 
skal stå med 0 i ferieregnskapet ved utløp av året. 

Overføring: 
Ferien skal avvikles innen ferieåret. Det er bare unntaksvis at ferie kan avtales overført. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven 

Seniorpolitiske tiltak: 
I henhold til Hovedtariffavtalen i staten må UiB legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Av den 
grunn og for å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis arbeidstakere ved UiB tjenestefri med 
lønn tilsvarende 10 dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Uttak av dagene avtales med arbeidsgiver 
og registreres i Personalportalen. Seniorpolitiske dager kan ikke overføres til neste kalenderår. 

UiB forutsetter at de arbeidstakerne over 62 år som har behov for en tilrettelegging gjennom uttak av 
seniorpolitiske dager, også har oppfylt sin plikt til å avvikle ferietiden hvert år.     

 
Odontologisk universitetsklinikk vil holde stengt i følgende tre uker sommeren 2015, uke 29, 30 og 31. 
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Sidegjøremålsrapportering 2015  
 
Sidegjøremål må søkes om årlig i PAGAweb. Dette gjøres på følgende måte:  

− Åpne PAGAweb, Min Mappe og trykk på Oppgaver, Nytt Skjema og Tilleggsopplysninger.  
− Trykk så på Legg til, velg Type; «5000 Søknad om sidegjøremål», og Kategori; «5010 Søknad om 

bistilling» eller den kategori som er mest passende.  
− Velg så alternativ bak Navn; 5011 Universitet og høyskole, 5012 Instituttsektoren, 5013 Helseforetak 

eller 5014 annet.  
− Legg inn periode (01.01.2015- 31.12.2015), og navn og adresse på hvor du har bistilling.  
− Legg inn informasjon om sidegjøremålet i notatfeltet, inkludert omfang, tidsbruk, beskrivelse av 

arbeidsoppgaver etc.  
 

ANSATTKORT = LÅNEKORT 
 
Alle UiB-ansatte kan nå bruke sitt ansattkort som lånekort ved Universitetsbiblioteket, i tillegg til at det gir tilgang 
til rom, bygg og utskriftstjenester. Lånekoden står på baksiden av kortet.  
 
Bruk ansattkortet til bibliotektjenester 
- Ansattkortet erstatter ditt gamle bibliotekkort ved Universitetsbiblioteket 
- Bruk koden fra ansattkortet ved utfylling av artikkelbestillinger via UBB-knappen, fra fagdatabaser som 
PubMed, Web of Science, osv.  
 
Nytt er også at du kan logge på med brukernavn og passord ved UiB, og dermed reservere, fornye og bestille 
materialet du har funnet i Oria, vårt nye søkeverktøy for bøker, artikler med mer.  
 
Ta kontakt med ditt bibliotek dersom du har spørsmål. 
 
 

STUDIE 
 

Ny studieplan for medisinstudiet 
Nyhetsbrevene for ny studieplan for medisinstudiet finner du her: 
https://w3.uib.no/nb/mofa/66684/nyhetsbrev# 
 
Hjemmesiden til ny studieplan for medisinstudiet finner du her: 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-
ved-uib 
 
 

 

Invitasjon til møte om Erasmus+ «Mobilitet i verden» 
 
Studentmobilitet til partnarland utanfor Europa 
Erasmus+ er lyst ut på nytt av EU-kommisjonen, og det er tatt med ein del nye aktivitetar i forhold til 
utlysinga i desember 2013. Ein av desse er mobilitet mellom programland og partnarland; International 
Credit Mobility som førebels blir kalla «Mobilitet i Verden» i Norge. 
 
Programland er EU pluss Norge, Tyrkia, Island og Makedonia, og partnarland er med få unntak resten 
av nasjonalstatane i verda. Mobilitet kan omfatte studentar på alle nivå (BA, MA og PhD), 
undervisnings- og tilsettmobilitet og kan vere både til og frå programland. Studentmobiliteten skal følge 
grunnprinsippa for erasmus studentmobilitet, ved at det må ligge føre underteikna bilateral 
erasmusavtale mellom institusjonane og learning agreement før utvekslinga kan skje. 
 
Les mer her. 
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FORSKNING 
 

Gjerrige på kunnskap?  
 
Hvordan akademia bidrar til samfunns- og næringsutvikling og hvordan vi best måler bidraget  
Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken  
27. februar 2015 9.30-15.30 Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo 
 
Vitenskapelig ansatte er gjerrige på kunnskap. De tar i liten grad ansvar for samspill med omverden og en 
bredere samfunnsmessig utnytting av kunnskapen. Det gjelder særlig bruk av kunnskap i næringslivet. Det er i 
alle fall inntrykket om man kun ser på hvor få forskere som bidrar til å kommersialisere kunnskap og hvor lite 
private aktører finansierer av forskningen ved universiteter og høgskoler. 
 
Les mer her. 
 

Universitetet feiret nye doktorer i Håkonshallen 
Internasjonalisering og forskerfellesskap ble hyllet 
under det som kan bli den siste 
doktorpromosjonen i Håkonshallen. 
 
Fredag 30. januar ble Universitetet i Bergens nye 
doktorer feiret i Håkonshallen. De står i en lang 
tradisjon, helt tilbake til den første doktorgraden ved 
UiB som ble fullført av Egil Alvsaker i 1949. 
Det skulle gå femten år før Thora Hartveit ble 
Universitetet i Bergens første kvinnelige doktor i 1964. 
I dag er denne forskjellen utjevnet – 111 menn og 107 
kvinner tok doktorgraden sin ved UiB i 2014. Spennet i 
forskningen de har utført viser bredden til Universitetet 
i Bergen. 
 
Les mer her. 
 

 

 

Informasjonsseminar for UiBs søkere til SFF IV 
 
Tid: 20.3.2015 kl 10 - 11:30 
Sted: seminarrom E, studentsenteret 
Innlegg fra 

UiBs Prorektor - Anne Lise Fimreite 
Konstituert forskningsdirektør - Heidi A. Espedal 
Leder BOA team - Kari Eidsheim 
Senterleder SFF III- Nikolai Østgaard BCSS 
SFF kontakt FAA - Anja Hegen 

 
Spørsmål og svar 
 
Adgang for alle interesserte 
 
 

Ny COST utlysning  
 
Midler til nettverksaktiviteter med fokus på europeiske forskningsspørsmål, fortrinnsvis for yng-re 
forskere.  
Åpen for alle felt innen forskning og teknologi.  
Frist: 24. mars. 
 
Les mer her. 
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Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere 
Dagsseminar 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.- kandidater til dagsseminar om 
forskningsveiledning 
25. mars 2015, Kl. 09.00 - 15.45 
Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2 
 
Bindende påmelding til: mirza.mujic@mofa.uib.no innen 20.februar 2015. Begrenset antall plasser. 
 
Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Det 
legges vekt på erfaringsutveksling og gruppearbeid, og seminaret er relevant både for erfarne og mindre 
erfarne veiledere. Seminaret holdes på norsk. 
 
Utdrag fra programmet – foredrag og gruppearbeid: 
- Pedagogikk i veiledning 
- The modern PhD and post-doc 
- Helseforskningsloven 
 
Seminaret er gratis, men påmelding er bindende. Påmeldte som ikke kommer, vil bli fakturert for hotellets 
dagpakke. Eventuelle avbud må meldes umiddelbart, og senest 25.februar, slik at det kan gis tilbud til de 
som evt. står på venteliste. 
 
 

Ny COST utlysning  
 
Midler til nettverksaktiviteter med fokus på europeiske forskningsspørsmål, fortrinnsvis for yng-re 
forskere.  
Åpen for alle felt innen forskning og teknologi.  
Frist: 24. mars. 
 
Les mer her. 
 
 

Informasjonsseminar for UiBs søkere til SFF IV 
 
Tid: 20.3.2015 kl 10 - 11:30 
Sted: seminarrom E, studentsenteret 
Innlegg fra 

UiBs Prorektor - Anne Lise Fimreite 
Konstituert forskningsdirektør - Heidi A. Espedal 
Leder BOA team - Kari Eidsheim 
Senterleder SFF III- Nikolai Østgaard BCSS 
SFF kontakt FAA - Anja Hegen 

 
Spørsmål og svar 
 
Adgang for alle interesserte 
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Dagens Næringsliv ønsker seg flere bidrag fra våre forskere, 
spesielt til lørdagsspalten «Forskning viser at ...».  
 
Du må skrive om noe som er nytt fra forskningen. Teksten skal være leservennlig, også for de som ikke kjenner 
til fagfeltet ditt fra før av. Dagens Næringsliv har også andre aktuelle spalter for forskere, for eksempel 
«Teknologi» på fredager. Les mer her. 
 
Også andre norske medier også har egne spalter hvor forskere skriver selv, som «Viten» hos Aftenposten og 
«Innsikt» hos BT. Les også her. 
 
 

Foreslå kandidater til Falchs forelesing og Juniorprisen  
 
Frist for innsending av kandidatforslag til desse tildelingene er 1. mars, og forslaga kan sendast til 
okonomi@mofa.uib.no.  
Fagmiljøa inviterast til å fremje forslag til Falchs forelesing 2015. Dette gjeld gjesteforelesar på eit svært høgt 
internasjonalt nivå. Han/ho bør ha samarbeid med eller bidratt på annan måte til forskingsverksemda ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. Fakultetet ber også om forslag til mottakar av Juniorprisen 2015, til unge 
forskarar under 40 år 
 
 
 

HMS 
HMS DAG INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI  
5. MARS  
 
Programoppsett  
 
12.15 - åpning av dagen ved instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
12.20 - IA avtalen ved bedriftsfysioterapeut/IA kontakt ved UIB Bente N Hordvik 
13.00 - HMS håndboken til Institutt for klinisk odontologi - Siren Hammer Østvold 
13.30 - Pause 
13.45 - ATP målinger - Marit Øilo 
14.15 - Basale smittevernrutiner ved smittevernoverlege HUS - Ingrid Smith  
15.15 - Presentasjon nye verneombud IKO 
 
15.30 Slutt  
 
 
 

KURS 
 

Kurs om smådyrimaging  
 
MIC (Molecular Imaging Center) arrangerer kurset Multimodal Imaging of small animals 16.-20. mars i 
Bergen.  
Kurset vil ha en teoridel om MR, PET/CT, Optical Imaging og ultralyd. Deltakerne vil også få prøve seg i praksis, 
og få en innledning til dataanalyse.  
Påmeldingsfrist er 2. mars.  
Se poster og program. 
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VELFERD 
 
 

Konsert Melodic Labyrinths i Logen 21. febr. 
 
Griegakademiet - Institutt for musikk i samabeid med 
BIT20 Ensemble vil gjerne tilby rabatterte priser på vår 
konsert Melodic Labyrinths i Logen lørdag 21.2. kl 
22.00. Studenter fra Griegakademiet vil sitte side om 
side med musikerne i BIT20 og spille verket Theseus 
Game av Harrison Birtwistle. I tillegg vil det fremføres 
verk av Ligeti samt de to komposisjonsstudentene  
Tonje Hernes og Kari Sundet. Abonnenter på 
velferdstilbud ved UiB kan ved forhåndskjøp velge 
studentpris i følgende lenke: 
 
 http://www.billettservice.no/event/meldoic-labyrinths-
billetter/443505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Grieg Academy in collaboration with BIT20 
Ensemble would like to offer a discount for UiB emplyees 
for our concert Melodic Labyrinths in Logen Saturday 21. 
February at 22.00. 
BIT20 and students from the Grieg Academy explore 
modern masterpieces. In Birtwistle's masterpiece 
Theseus Game Ariadne's thread is transformed into an 
unending melody that shimmers in a variety of colours as 
it lures us through a musical labyrinth. Melodies marked 
a new direction in the music of Ligeti. Through the 
compact clouds of sound that characterize his earlier 
music, we can now glimpse threads of melody that 
interweave in fascinating ways. BIT20 Ensemble will also 
perform works by composition students from the Grieg 
Academy at this concert. The students have had the 
opportunity to try out sketches and ideas, discuss 
different approaches and techniques with the musicians. 
Brand-new works from exciting, young composers! 
Subscribers to the UiB welfare mailing list can buy 
student tickets in the following link: 
 
http://www.billettservice.no/event/meldoic-labyrinths-
billetter/443505 
 

Othello 

 
  
Dato: 
Tirsdag 10. mars kl. 19.30 
UiB-pris kr. 225. 
  
  
Bestilling av billetter skjer vi DNS billettkontor eller 
telefon:  55 60 70 80  eller dns@dns.no 
Hentefrist via DNS billettkontor  innen  1 uke etter 
bestilling. 
 Informasjon om teaterstykket:  
http://www.dns.no/program/2015/othello 
 

  
Date: 
Thuesday  10  March, time  19:30 
Place: DNS 
UiB price: 225 NOK 
  
Booking of tickets at the ticket-office of The National 
Scene or phone: 55 60 70 80 
 Tickets must be collected before  1 week after the 
booking. 
Information about the play: 
  http://www.dns.no/program/2015/othello 
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Litton og Sjostakovitsj 
Fredag 20. februar kl. 19.30 i Griegsalen  
  
Spesialtilbud til de ansatte ved UIB  
Kr. 150 pr. billett – beste plassering i salen.  
For billettbestilling ta kontakt med Torill Gudmundsen 
på e-post  torill@harmonien.no  oppgi eget 
telefonnummer da denne skal brukes som referanse 
for reservasjonen.  
Alternativt kan en henvende seg direkte i 
Grieghallens billettkontor og henvise til dette tilbudet.  
Åpningstider billettkontor: 
Hverdager 10-17, konsertdager åpent frem til 
konsertstart.  
  
------------------------ 
Andrew Litton, dirigent  
Håkon Kartveit, pauker 
  
Marcus Paus: Concerto for Timpani and Orchestra 
(urfremførelse) 
Dmitri Sjostakovitsj: Symfoni nr. 4   
  
  
 

 
 
 

 
 
 
Principal Timpanist Håkon Kartveit makes his Bergen 
Philharmonic solo debut with a new concerto by Marcus 
Paus, whose modal, rhythmically propulsive style is a 
perfect medium for showcasing the tuned drums. The 
Shostakovich 4th Symphony is a grand-scale work which 
seems to speak directly in protest of tyranny. Not 
surprisingly, its performance was banned by the Soviets for 
more than 40 years after it was composed. 
  
“Litton has a remarkable affinity for Russian music - some 
of the most mind-altering 
Shostakovich performances of my life have been under his 
baton.” Lawrence Hansen, American Record Guide 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
VÅR 2015 
Instituttrådet Fakultetsstyret 

 Onsdag 15.april 
Onsdag 20. mai 
 

Onsdag 25. mars 
Onsdag 29. april 
Onsdag 27. mai 
Onsdag 24. juni 
 

 Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 26.mars 
Torsdag 11.juni 
 

Fredag 20. mars 
Fredag 24. april 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 27. februar 
Fredag 27. mars 
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 

 

 

 
 

 
Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 1. mars 

Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 
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