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Nr. 2 - Dato 19. februar 2016 
 
 
 

Hei, alle! 
 
Kvoteprogrammet er nedlagt – det tas ikke opp flere Master og PhD kandidater under denne ordningen. De som 
allerede er tatt opp og er underveis med sine grader, får avslutte innen kvoteprogrammets ordninger. Som en 
oppfølging av kvoteprogrammet, er det kommet et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i 
utviklingsland. På invitasjon fra Senter for internasjonalisering av studier (SIU), har fakultetet gitt innspill til 
utlysningsteksten for dette programmet. Det er gledelig at det kommer en oppfølging etter kvoteprogrammet som 
involverer de fleste av de institusjoner i sør, som UiB tidligere har arbeidet med. Økonomien for prosjekter det 
skal søkes om (maks 5 millioner kr totalt over 5 år) er imidlertid svært stram og involverer korte opphold i Norge 
for et minimum på 35 studenter. Endelig utlysning av prosjektmidler vil komme i mars 2016.  
I februar ble instituttets utdanningsmelding, forskerutdanningsmelding og forskningsmelding for 2015 sendt 
fakultetet etter en godkjenningsrunde i Instituttrådet. Utdanningsmeldingen understreker gjennomføring av 
revidert studieplan i tannpleie som startet høsten 2014, og revidert tverrfaglig innføringskurs for studenter på 
integrert master i odontologi. I forbindelse med revisjon av studieplan for integrert master i odontologi, har 
arbeidsgruppe 1 levert et forslag til bedre utnyttelse av undervisningsarealene i nytt odontologibygg som 
innebærer en justering av undervisningen for kull 3 og 4. Saken skal diskuteres i instituttrådet og iverksettes 
høsten 2016. Gjennomføring av forskerutdanningen ved IKO har vært svært god i 2015 med 3 avlagte 
disputaser. De fleste kandidatene har publisert to artikler ved tidspunkt for innlevering av avhandlingen. Instituttet 
har en beskjeden portefølje hva gjelder eksternt finansierte prosjekter, og det er ønskelig og nødvendig for 
forskningen vår at denne porteføljen økes i 2016. Instituttet vil fortsette med å sende inn søknader til aktuelle 
Horizon 2020 utlysninger i 2016.  
Ekstraordinært instituttråd i januar 2016 gikk inn for å avvikle ordningen med bundne bakvakter for kliniske 
lærere; ordningen ble innført i 2012. Kliniske lærere med 50-100 % stilling skal inngå på seksjonenes 
bemanningsplaner med alle sine økter. Disponering av personale skal i fremtiden sees i lys av forskningstermin 
og behov for undervisningsressurser generelt. 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 

UiB sin strategiplan følges opp ved MOF 
 
Strategien for Det medisinsk-odontologiske fakultet ble vedtatt i juni 2010 og gjelder til 2016. Dette er en rullering 
av strategiplanen 2010-2014. 
 
Prosessen fram mot den nye strategien var svært grundig og involverte mange parter på og utenfor fakultetet. 
Resultatet er en fremtidsrettet strategi med en klar visjon: 

 
Ny kunnskap for bedre helse 

 
Les mer på fakultetets nettsider. 
 
 

http://www.uib.no/mofa/65039/strategi
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Evaluering av integrering av Odontologisk 
Universitetsklinikk i Institutt for klinisk odontologi 
 
Styringsgruppen for evalueringen hadde et møte 15. februar hvor utkast til evalueringsrapport ble gjennomgått. 
Det vil bli arbeidet videre med forslag til tiltak og det planlegges et allmøte ledet av dekan Nina Langeland hvor 
resultater og tiltak vil bli presentert. Allmøtet vil finne sted i løpet av april måned, det vil bli sendt ut invitasjon til 
alle i god tid.  
 
 
 

Christiekonferansen 19. April  
 
Christiekonferansen er en av Norges viktigste møteplasser for akademia og nærings-, kultur- og samfunnsliv.  
UiB arrangerer konferansen for syvende gang, og årets konferanse finner sted 19. april i Peer Gynt Sal, 
Grieghallen. Den kjente svenske professoren og foredragsholderen Hans Rosling deltar på Christiekonferansen i 
Bergen 19. april. Rosling skal holde foredrag om globale trender som vil påvirke befolkningsveksten i årene 
framover. For at flest mulig skal få muligheten til å høre Roslings foredrag, legges det ut noen åpent tilgjengelige 
billetter til akkurat dette foredraget.  
 
Billettene blir lagt ut på http://www.uib.no/christiekonferansen 1. mars. 
 
 
 

FORSKNING 
 
 

Kommende Disputaser 
 
Hager Zein Elabdeen 
disputerer for PhD-
graden ved 
Universitetet i Bergen 
fredag 4. mars. 
Prøveforelesning kl 
09.15 i auditorium 
Cavum og disputas kl 
12.15 samme sted.  
 

 

Niyaz Al-Sharabi 
disputerer for PhD-graden 
ved Universitetet i Bergen 
torsdag 17. mars.  
Tid og sted kommer 
senere. 

     

 

Internasjonal anerkjennelse for forskerutdanningen ved 
Det medisinsk-odontologiske fakultet  
 
Etter en grundig evalueringsprosess har forskerutdanningen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 
(MOF) oppnådd internasjonal anerkjennelse. Komiteen har særlig merket seg hvordan forsker-
utdanningen er tett knyttet til ledende forskning på fakultetets fagfelt. 
 
Vårt fakultet har oppnådd en såkalt "Orpheus Label in regognition of its excellence in PhD training and its 
compliance with the ORPHEUS/AMSE/WFME standards for PhD education in Biomedicine and Health Sciences 
in Europe". Organisasjonen ORPHEUS står bak utnevnelsen, og denne jobber hele tiden med å utvikle 
kvaliteten på forskerutdanning innen biomedisin og helsefag, styrke doktorgraden som en forskningsbasert grad 
og å gi kandidatene bedre karriereveier ved avsluttet grad.   
 
Les mer her. 
 
 
 
 

http://www.uib.no/christiekonferansen
http://www.uib.no/mofa/95460/internasjonal-anerkjennelse-av-forskerutdanningen-ved-mof
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Det medisinsk-odontologiske fakultet lyser i vår ut 
følgende bevilgningsfinansierte stipendiat- og postdoktor 
stillinger:  
 
16 stipendiatstillinger  

• 12 åpne stillinger  
• 2 stillinger øremerket odontologi (samfunnsodontologi og kjeve- og ansiktsradiologi)  
• 2 x 50 % stillinger øremerket dobbeltkompetanseløpet i odontologi (oral kirurgi og endodonti)  

 
3 postdoktorstillinger  

• 2 åpne stillinger  
• 1 stilling øremerket fakultetet sine kjernefasiliteter (Kjernefasiliteten for metabolomikk (CMB), 

Kjernefasiliteten for flow cytometri, Molecular Imaging Center (MIC), Kjernefasiliteten for proteomikk 
(PROBE), Genomics Core Facility (GCF), Dyreavdelinga, Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse 
og Forskingsenhet for helseundersøkelser)  

 
Utlysningene vil publiseres i BT, Jobbnorge og Euraxess søndag 14. februar med søknadsfrist 6. mars. 
 
For mer informasjon om stillingene se her: 
 
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/121958/stipendiat-16-stillingar 
 
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/121955/postdoktor-3-stillingar 
 
 

Utlysning fra Senter for internasjonalisering av utdanning 
(SIU)  
 
SIU kommer til å lyse ut over 200 millioner kroner til utdanningssamarbeid med universiteter i ulike verdensdeler 
i 2016. I februar kommer utlysninger i følgende programmer: Partnerskapsprogrammet, NORAM, 
Nordområdeprogrammet, EURASIA, INTPART, UTFORSK, CAPES-SIU og Nordisk-russisk samarbeid. Noen av 
disse har søknadsfrist i slutten av mai, andre – i slutten av september. Mer informasjon om programmene finner 
dere her.   
 
 
 

Bergens forskningsstiftelse 
Rekrutteringsprogrammet 2016 – Prekvalifisering 
 
Hensikten med programmet er å rekruttere flinke unge forskere til Universitetet i Bergen som får mulighet til å 
utvikle seg til fremtidige forskningsledere. Kandidaten må være 40 år eller yngre ved søketidspunktet. 
Aldersgrensen kan økes under visse betingelser.  Årets utlysning har endelig frist 14. mars. 
 
 
 

WUN-stipender for Ph.d.-kandidater og forskere i Hong 
Kong 
 
Worldwide University Network (WUN) og Chinese University of Hong Kong lyser ut stipender for gjesteforskere 
og Ph.d.-kandidater for perioden 01. august 2016 til 31. juli 2017. Se full utlysning og detaljer her (for Ph.d-
kandidater) og her (for forskere).  Søknadsfrist er 8. april. 
 
Les mer her. 
 
 
 

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/121958/stipendiat-16-stillingar
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/121955/postdoktor-3-stillingar
http://siu.no/For-media/Nyheter-fra-SIU/Store-midler-lyses-ut-i-februar
http://bfstiftelse.no/soknad/
http://www.oal.cuhk.edu.hk/index.php/overseas-research-opportunities/internationalization-mobility-schemes/inbound-research-mobility-scheme/2016-17
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The Novo Nordisk Foundation 
 
Call for: Novo Nordisk Foundation Symposia. The Foundation offers funding for up to two one-day symposia to 
be held in 2017. For each symposium, funding up to DKK 320.000 is available. Deadline: 9 March 2016 
 
 

 
 
Forskningsrådet: Lanseringsseminar for BEDRE HELSE og BEHANDLING.       
Seminaret retter seg hovedsakelig mot forskere, forvaltning, brukere og andre interesserte.       
Hovedmålet til "Bedre helse og livskvalitet gjennom livsløpet" (BEDREHELSE) er å fremme ny kunnskap om 
forekomst av og årsaker til uhelse og helse, og om utvikling, implementering og effekt av helsefremmende tiltak.. 
Les mer her 
 
Utlysning fra Forskningsrådet  
HELSEVEL Forprosjekter for Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. 
Utlysningsplan for HELSEVEL for 2016:  
 
Søknadsfrister     Tema/støtteform 
25. mai       Skisser for kjernemiljø og klynge 
25. mai       Forskerprosjekter og eventuelt Annen støtte 
12.oktober      Kjernemiljø og klynge 
12.oktober      Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor 
 
Hvordan holde seg oppdatert? Meld deg på programmets nyhetsbrev. All informasjon fra programmet sendes ut 
med programmets nyhetsbrev. 
 
 

The 7th International Conference Methodological Issues 
in Oral Health Research.  
 
Forskningsgruppen Klinisk odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi er vertskap for den 7th 
International Conference Methodological Issues in Oral Health Research. 
  
Konferansen arrangeres i Bergen 11.-13. mai 2016. Konferansen er unik med hensyn til at den har som mål å 
bringe sammen forskere innen oral helse og statistikere fra hele verden for å diskutere metoder, gjennomføring 
og analyse relatert til oral helseforskning.  
 
Vi er glade for å presentere et fullspekket program, inkludert pre- og post-konferanse workshops. 
Inviterte foredragsholdere: 
. Professor Odd Aalen, University of Oslo, Norway 
. Professor Dominique Declerck, KU Leuven, Belgium 
. Professor Jay Kaufman, McGill University, Canada 
. Professor KyungMann Kim, University of Wisconsin-Madison, USA  
. Professor Emmanuel Lesaffre, KU Leuven, Belgium 
. Professor Murray Thomson, University of Otago, New Zealand 
 
En workshop i forkant av konferansen "How to extract more (and better quality) information from you study? 
'Simple questions is not the same as 'simple analyses'' vil bli ledet av professor Emmanuel Lesaffre og Professor 
Dominique Declerck. En workshop I etterkant av ko0nferansen «Analysis of longitudinal data: mixed effects 
models" vil bli ledet av postdoktor Roy M Nilsen and førsteamanuensis Stein Atle Lie. 
 
Fristen for å sende inn abstrakt til konferansen er satt til 15. februar 2016.  Vi inviterer arbeider innen alle grener 
av oral helseforskning, kliniske studier så vel som befolkningsundersøkelser.   
 
Vårt håp er å rekruttere flere deltakere fra tannlege- og forskermiljøet på IKO til å delta på denne konferansen. 
Mer informasjon om konferansen vil du finne på nettsiden www.uib.no/en/oralbiostat 
 

http://www.novonordiskfonden.dk/en/content/novo-nordisk-foundation-symposia
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Lanseringsseminar_for_BEDREHELSE_og_BEHANDLING/1254014726730?lang=no
http://www.uib.no/en/oralbiostat
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Vitenskapelig lunsj og Fokus på forskning våren 2016 
 

Dato Tidspunkt Tema 
Fredag 26/2 
møterom N 

Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING «Forskning ved IKO: Presentasjon av 
pågående prosjekt og planer for fremtiden ved forskergruppen 
Klinisk odontologisk forskning» 
– Forskningsgruppen klinisk odontologisk forskning ved Asgeir 
Bårdsen og Kristin S Klock  

Fredag 18/3 
møterom N 

Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 8/4 
møterom D/E 

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

Fredag 22/4 
møterom D/E 

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

Fredag 29/4 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 20/5 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING «Forskning ved IKO: Presentasjon av 
pågående prosjekt og planer for fremtiden ved forskergruppen 
Orale infeksjoner og inflammasjoner» 
– Forskningsgruppen orale infeksjoner og inflammasjoner ved 
Keijo Luukko  

Fredag 3/6 
møterom D/E 

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

Fredag 10/6 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Ved Xieqi Shi ved seksjon for kjeve 
og ansiktsradiologi 

 

 

KLINIKKNYTT 
 
 

Sommarstenging 
 
IKO ynskjer å føre vidare sommarstenging av klinikken i 3 veker i  komande sommar. 
Klinikken blir derfor stengt i vekene 29,30 og 31. 
 
Semesterstart er i veke 33 (måndag 15. august), og  ein ynskjer at alle er attende på arbeid ei veke  før 
semesterstart  for intern opplæring og førebuing til  studentane startar på semesteret. 
 
IKO ynskjer at alle tilsette planlegg ferien sin slik at ein tek ut 3 veker når klinikken er stengt 
 
 

Dokumentasjon av refusjonskrav 
 
HELFO opplever i kontrollsaker, der vi etterspør dokumentasjon, at refusjonskravene ikke er godt nok 
dokumenterte. Fra 1. januar 2016 vil vi ha et sterkere fokus på at du må ha nødvendig dokumentasjon 
tilgjengelig før du sender refusjonskravet til HELFO.  
Dersom HELFO kontrollerer refusjonskravet, vil vi be deg om å fremlegge nødvendig dokumentasjon på at 
behandlingen var stønadsberettiget.  
Informasjon om relevant dokumentasjon, pasienter med henvisning, journalkrav og eventuell tilbakekreving av 
stønad finner du i artikkelen som er publisert på helfo.no: Tannleger og tannpleiere må dokumentere bedre 
Dersom du har spørsmål om dokumentasjon av refusjonskravene, kan du kontakte HELFO på telefon 815 70 
070 eller på e-post post@helfo.no. 
 
 
 

PERSONAL 
 

Nytt om ansettelser 
 
Vi har gleden av å ønske Marianne Eikefjord Kløving velkommen som ny instruktørtannlege (vikariat) ved 
Seksjon for oral protetikk fra 1. mars. Vi håper at du vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 

https://helfo.no/viktige-meldinger/tannleger-og-tannpleiere-ma-dokumentere-bedre
mailto:post@helfo.no
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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 12) 1.3.16 15.3.16 
Vinterferie (uke 13) 1.3.16 15.3.16 
Sommerferie (15.5 – 15.9) 
minst 3 uker i perioden 

1.4.16 15.4.16 

Høstferie 1.8.16 15.8.16 
Eventuell restferie 1.10.16 15.10.16 

 
 
Registrering: 
Den ansatte skal anmode om ferie i PAGA, og arbeidsgiver bekrefter innvilgelse av ferien i PAGA. Dersom ferie 
ikke er registrert innen 1.4.16, kan arbeidsgiver legge inn tre uker sommerferie på den ansatte og pålegge 
avvikling av ferie i disse ukene. Restferie skal registreres innen 1. oktober. 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. 
 
Registrering av ferie i Personalportalen 
Ferieregnskapet for 2016 er ikke generert i PAGA ennå, så det vil dukke opp en feilmelding.  
Denne kan dere se bort fra, men gjerne legg inn merknad om at ferien er for 2016 så det ikke vil være noen tvil. 
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 Hilde Bergheim 
Johannessen - Email: hilde.b.johannessen@uib.no Telefon: 55 58 65 67 
 
 

HMS 
 
 

Sykle til jobben-aksjonen 2016  
 
Sykle til jobben-aksjonen varer fra 19. april til 17. juni 2016. Nå er tiden inne for 
påmelding. For alle som bor eller jobber i Bergen Kommune er det gratis å delta. Du 
kan delta alene eller sammen med kollegaer (2-5 pr. lag).   
 
Mer informasjon og påmelding. 
 

 
 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
mailto:hilde.b.johannessen@uib.no
http://www.sykletiljobben.no/
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KURS 
 

Program for universitetspedagogikk våren 2016 
Kursoversikt for våren 2016:  
 
http://www.uib.no/uniped/56369/kurskalender 
Påmelding på e-post til: Kare.Helleve@uib.no 
 
 

VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken i Utne- 
sommerferien 2016 (uke 25-
32) 
  
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i 
Utne for sommerferien 2016,  i perioden  19. juni – 14. 
august 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. 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 15. mars, trekningen foretas 16. 
mars 2016. 
  

    
Butten                      Ottesheimen 

 
 

New application period for the 
cottages at Ustaoset and 
Tingviken, summer 2016 
(week 25-32) 
 
 
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the summer 
period from 19 June until 14 August2016. 
Cancellation deadline has been changed to 30 days before 
rental period start to avoid penalty for cancellation. 
  
Please use the UoB 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 UoB username and password from an UoB-
computer or by using the VPN-logon 
  
The application deadline is 15 March, drawing will be done 
16 March 2016. 
 
 
 
 
 

   
Uheimen                         Tingviken 

http://www.uib.no/uniped/56369/kurskalender
mailto:Kare.Helleve@uib.no
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://skjema.app.uib.no/hytter
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Tilbud til forestillingen «Vår ære/ vår 
makt»  
8. mars kl.19:30. 
Sted: Teaterkjelleren Den Nationale Scene 
Kjøp innen 29. februar og betal kr. 200 pr. billett (ordinær pris kr. 350) 
 
Klikk deg inn på følgende lenke: 
https://www.billettservice.no/event/var-aere-var-makt-
billetter/488297?language=no-no 
Velg priskategori Ansatt Universitetet i Bergen, skriv inn kode 2016UIB 
Skriv inn ønsket antall billetter.  
Forsett til betaling ved å logge deg inn til kassen. 
 

Helge Jordals 
jubileumsforestilling 

 
”Lampefeber” er tittelen på Helge Jordal sin 
store jubileumsforestilling, som har premiere i 
Logen Teater på hovedpersonens 70-års 
fødselsdag onsdag 17. Februar 2016. 
Forestillingen er basert på Helge Jordal sitt liv, 
hans tankespinn rundt skuespillerfaget og 
hans folkekjære roller gjennom en lang 
karriere.  
Helge Jordal er en bauta i norsk skuespillerhistorie. En entertainer og formidler som hele Norge elsker. Sist 
gjennom énmannsforestillingen ”Førstereis”, som har blitt spilt for fulle hus over hele vårt langstrakte land. Helge 
har samlet laget fra ”Førstereis” for å skape jubileumsforestillingen ”Lampefeber”: regissør Lasse Kolsrud og 
manus/tekstforfatter Morten Lorentzen. Jan Eggum har skrevet musikken, som seg hør og bør når byens store 
sønn skal feires! 
Sted: Logen Teater. Pris: 465/525 + billettavgift 
 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. februar  
Onsdag 25. mai 
 

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

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 10.mars 
Torsdag 2.juni 
 

Fredag 18. mars 
Fredag 20. mai 
 

Klinikkutvalget  
  

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme 11. mars. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 

 
 

 

https://www.billettservice.no/event/var-aere-var-makt-billetter/488297?language=no-no
https://www.billettservice.no/event/var-aere-var-makt-billetter/488297?language=no-no
mailto:marit.stubdal@uib.no

