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Nr. 5 - Dato 6. mai 2016 
 
 

Hei, alle! 
 
Internasjonal forskningskonferanse på IKO 11.-13.mai 2016 
I tidsrommet 11.-13.mai er institutt for klinisk odontologi vertskap for den internasjonale forskningskonferansen 
‘Methodological Issues in Oral Health Research’. Konferansen blir holdt i lokalene til Institutt for klinisk odontologi 
ved Universitetet i Bergen. Temaet er ‘Metodologi for håndtering av data fra longitudinelle studier’. Det er 
syvende gang denne konferansen går av stabelen. Tidligere har konferansen vært holdt i Leuven (Belgia) i 2004, 
Gent (Belgia) i 2006, Gargano (Italia) i 2008, Istanbul(Tyrkia) i 2010, Graz (Østerrike) i 2012 og Adelaide 
(Australia) i 2014. Under konferansen i Adelaide ble stafettpinnen gitt over til delegater fra Bergen. Konferansen 
har som mål å bringe sammen klinikere og statistikere fra hele verden for å drøfte metoder som kan føre til 
forbedring av design, gjennomføring og analyser i odontologiske forskningsprosjekter. En målsetting er også å 
forbedre kommunikasjonen mellom klinikere og statistikere som er interessert i forskning av høy kvalitet innen 
fagfeltet. Det er påmeldt ca. 80 deltagere til årets konferanse. I tillegg kommer flere høyt rangerte internasjonale 
foredragsholdere. 
 
Konferansen starter med en åpningsseremoni onsdag 11.mai, klokken 09.00. Deltakerne vil bli ønsket 
velkommen av undertegnede og viserektor for internasjonalisering ved UiB, Anne Christine Johannessen. 
Seremonien vil bli akkompagnert av musikk fra Griegakademiet. Senere vil det være en mottakelse i 
Håkonshallen 11. mai, kl. 19.00, samt konferansemiddag på Fløien folkerestaurant 12. mai, kl. 19.30.   
 
Konferansen har fullt program med foredragsholdere og ulike workshops.  
Les mer om konferansen og programmet her: http://www.uib.no/en/oralbiostat  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder IKO 
 
 

Det medisinsk-odontologiske fakultet har blitt Miljøfyrtårn 

 
Tirsdag 19. april ble Det medisinsk-odontologiske fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette inkluderer 
instituttene, odontologisk universitetsklinikk og fakultetsadministrasjonen. Sertifiseringen er et ledd i at hele 
Universitetet i Bergen (UiB) skal bli Miljøfyrtårn våren 2016, som det første av de store universitetene i Norge.  
 
Hva er Miljøfyrtårn? 
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise 
samfunnsansvar. Bak ordningen står stiftelsen Miljøfyrtårn www.miljofyrtarn.no, som er opprettet av sentrale 
organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.  
 
Hva innebærer det at UiB blir Miljøfyrtårn?  
For å sertifiseres som Miljøfyrtårn må UiB oppfylle en rekke krav innen avfall, innkjøp, arbeidsmiljø, transport og 
energi.  UiB må også vise forbedring over tid for å beholde Miljøfyrtårnstatusen. Eksempler på tiltak er å stille 
strengere miljøkrav ved innkjøp, legge til rette for sykling til jobben, installere automatisk lysstyring i bygninger, 
og å kjøpe inn el-biler ved utskiftinger i bilparken.  

http://www.uib.no/en/oralbiostat
http://www.miljofyrtarn.no/
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Hvorfor skal vi bli det?  
Miljøfyrtårnsatsingen er UiBs måte å vise at vi vil feie for egen dør. De siste årene har UiB hatt tiltaksplaner med 
tallfestede mål for å senke avfallsmengden og energiforbruket, samt redusere CO2-utslippene. Mye er gjort, men 
det går alltid an å bli bedre. Både ansatte og studenter har etterlyst en enda mer forpliktende miljøsatsing fra 
UiB. Det å bli Miljøfyrtårn forplikter.   
 
Hvordan kan jeg bidra? 
For å kunne bli et Miljøfyrtårn er vi avhengige av at alle ansatte og studenter ved UiB er med. Vi kan gjøre mye 
med sentrale tiltak og mye for å legge til rette for en miljøvennlig drift. Innen områder som energi, transport og 
avfall er handlingene til hver og en av oss viktigefor at vi skal greie å nå målet. Det handler om små ting: Som å 
sortere riktig. Slå av lys eller PC.  Skru ned temperaturen på kontoret til omtrent 21 °C. Ta færre utskrifter. Reise 
mer miljøvennlig til jobb eller møter.  Til sammen utgjør disse små enkelthandlingene en stor forskjell.  
 
Hvordan skjer det og hvor langt er UiB kommet?  
UiB bruker den såkalte Hovedkontormodellen, som innebærer at sentraladministrasjonen gjør mesteparten av 
arbeidet med sertifiseringen. Fakultetene, muséet og biblioteket får en noe enklere prosess. 11. februar 2015 
satte Universitetets Miljøfyrtårngruppe i gang arbeidet som skal ende med at hele UiB er sertifisert som 
Miljøfyrtårn i løpet av våren 2016. Miljøfyrtårngruppen besto av representanter for mange enheter i 
sentraladministrasjonen ved UiB, og har gått gjennom over 100 krav i sertifiseringen. Sentraladministrasjonen, 
Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble ferdige i juni 2015, mens resten av 
universitetet har jobbet med sertifiseringen høsten 2015. I april/mai 2016 vil hele UiB være ferdig sertifisert.  
 
Å bli Miljøfyrtårn i løpet av kun ett år er en god prestasjon, men UiB må forbedre seg kontinuerlig for å kunne 
oppnå resertifisering om tre år og beholde vår Miljøfyrtårnstatus videre.  
Det egentlige Miljøfyrtårnarbeidet begynner nå! 
 
 

UiB-stipendiater er mest effektive 
 
UiB gjør det klart best av de fem største doktorgradsgivende institusjonene, viser Tilstandsrapporten for høyere 
utdanning. Norske studenter på alle nivåer sliter med å fullføre graden på normert tid. Dette viser 
Tilstandsrapporten for høyere utdanning for 2015 som offentliggjøres mandag. Et nasjonalt mål sier at mellom 75 
og 85 prosent av doktorgradsstudentene skal ha disputert innen seks år. I 2015 nådde bare 66 prosent av 
kandidatene dette målet. Dette melder NTB. 
 
På Høyden: UiB-stipendiater er mest effektive 
 

    
 
 

Velkommen til åpningskonferansen for styrket samarbeid 
om forskning, innovasjon i helse og omsorgstjenester 
 
Byrådsavdelingen for helse og omsorg, Bergen kommune inviterer til åpningskonferanse for styrket samarbeid 
om forskning, innovasjon og utdanning i helse og omsorgstjenestene.  
Målet med konferansen er å løfte frem, synliggjøre og styrke samarbeidet på forskning, innovasjon og utdanning 
og bidra til å skape felles møteplasser for fagmiljøene i Bergen kommune. 
På konferansen skal det deles ut en forsknings- og innovasjonspris til et miljø, eller en person, som har gitt et 
fremragende bidrag til forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune. Bergen 
kommunes forsknings- og innovasjonspris (kunstverk) overrekkes av Byråd for helse- og omsorg Rebekka 
Ljosland. 
Her kan du finne mer informasjon, program og påmelding til åpningskonferansen. 
 

http://pahoyden.no/2016/05/uib-stipendiater-er-mest-effektive
http://www.uib.no/mofa/97638/velkommen-til-%c3%a5pningskonferansen-styrket-samarbeid-om-forskning-innovasjon-i-helse-og
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STUDIE 
 

Sentre for fremragende utdanning 
 
Sentre for fremragende utdanning (SFU) Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for 
utdanning som ble opprettet i 2010. Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende 
kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig 
krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning. Søknadsfristen er 13. mai. 
 
 

Norwegian centre for international cooperation in 
education (SIU)  
 
The Norwegian Partnership Programme for Global Academic Cooperation (NORPART)  
• Funding for preparation of project proposals (travel expenses) has been announced to enable institutions to 

develop project proposals jointly. The project development funding shall lead to an increased number of well-
qualified applications to NORPART. Deadline: 22 April 2016  

• NORPART supports academic partnerships and student mobility with an emphasis on Master and PhD level 
between higher education institutions in Norway and selected developing countries. Deadline: 5 September 
2016 (15:00 CET)  

 
 
 

FORSKNING 
 

Forskar Grand Prix 
 
Meld deg på Forsker Grand Prix. 
Frist: 13. mai 
 
Cecile Gjerde vant både lokalt og nasjonalt Forskar Grand 
Prix i 2015. Nå er det tid for å melde seg på for 2016. 
Cecile anbefaler å melde seg på under mottoet: Det er no 
du lever! 
Kva førte deltakinga til for deg?  
Det har gitt meg utruleg mykje. Eg har fått fortelle om 
prosjektet vårt! Mange pasientar har meldt seg til nye 
forsøk, eg har fått mange førelesningsoppdrag på UiB og 
elles. Pasientane som googlar meg eller prosjektet mitt, 
blir positivt innstilt på førehand. Eg har fått inn kronikk i 
BT, vore på NRK Brønsj, Ekko og NRK Hordaland, 
prosjektet mitt har vore omtala i over 25 aviser og eg har 
gitt fleire intervju. Det beste er at andre forskarar har tatt 
kontakt og vil samarbeide med gruppa vår. 
Les intervjuet med Cecilie Gjerde. 
 

 

 
Frå Forskar Grand Prix i Bergen i 2015.  
foto: Jørgen Barth 

Les også intervju med Cecilie på UIB aktuelt: 
Bygger bein av stamceller (les på UiB Aktuelt) 
 
 
 

 
Foto: Øyvind Ganesh Eknes 

http://www.nokut.no/no/Sentre-for-fremragende-utdanning-SFU/Utlysninger/
http://siu.no/eng/Programme-information/Cooperation-outside-the-EU/NORPART
http://www.forskningsdagenebergen.com/pamelding-forsker-grand-prix-2/
http://www.uib.no/ka/97050/det-er-no-du-lever
http://www.uib.no/aktuelt/97596/bygger-bein-av-stamceller
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Prosjektetableringsstøtte (PES midler)  
 
Prosjektetableringsmidler er støtte fra Forskningsrådets PES2020-ordning til kostander i forbindelse med 
søknadsprosessen om EU midler. PES2020-budsjettet for 2016 er på 124 millioner kroner, noe som er en 
dobling sammenlignet med 2015.  
Støtten kan dekke:  
• Reise- og møtekostnader  
• Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning  
• Frikjøp av personale  
• Kostnader for partnersøk og dannelse av prosjekt konsortier  
• Korrekturlesing, oversettelse, søk i patent databaser, osv.  
• Utforming av H2020 kontrakter i særskilt kompliserte saker  
 
Mer informasjon om PES finnes på UiB siden, der søknadsskjemaet og retningslinjer som informerer om 
maksimalt søknadsbeløp ved de ulike søknadstypene er vedlagt. 
 
Posisjoneringsmidler  
Det gis også støtte til å posisjonere seg mot Horisont 2020. Støtten kan brukes til å delta på H2020-relevante 
arrangement og møter slik at en får mer kunnskap om Horisont 2020 og tilgang til nye nettverk og partnere. 
 
 

Do you know a postdoc-level researcher abroad who you 
would like to bring to your lab?  
 
In that case check out The Marie Skłodowska-Curie actions (H2020-MSCA). The call is not thematically 
restricted and is open to all domains of research and innovation addressed under the Treaty on the Functioning 
of the European Union, from basic research up to market take-up and innovation services. Research and 
innovation fields as well as sectors are chosen freely by the applicants in a fully bottom-up manner.  
• Deadlines calls 2016:  

Individual Fellowships (MSCA-IF-2016): 14 September 2016 (17.00 CET) (postdoclevel researcher of any 
nationality)  

• Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2016): 29 September 2016 
(17.00 CET)  

• Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2017): 29 September 2016 (17.00 CET)  
 
 

 
 
• Nærings-ph.d. (Industrial PhD) Forskningsrådet gir støtte til bedrifter med ansatte som ønsker å ta 

doktorgrad. Ordningens overordnede målsettinger er økt forskerrekruttering i næringslivet, økt langsiktig 
kompetansebygging og forskningsinnsats i næringslivet og økt samspill mellom akademia og næringsliv.  
For english version click here.  
Deadline: Contining. 

• FRIPRO funds bottom-up, basic research with bold hypotheses.  
FRIMEDBIO NOK 383 million in funding for independent projects – Medicine, Health Sciences and Biology. 
3 types of research application: Research Project, Young Research Talents, FRIPRO mobility grant. 
Deadline: 25 May 2016  

• HELSEVEL (2 calls are open): up to 150 million NOK in service research. Service areas include health and 
care, labor and welfare services and child welfare services. Deadline: 25 May 2016  

• Mandatory project outlines for eligibility to seek funding for development of core groups, clusters and 
networks. Deadline 10 May 2016  

• NANO2021: Call for Researcher projects in Nanotechnology, Microtechnology and Advanced Materials. 
Deadline 25 May 2016.  

• Ny pris for unge framragende forskere Forskningsrådet har opprettet en pris for unge fremragende 
forskere. Prisen skal gå til en forsker under 38 år som har vist høy faglig kvalitet, stor selvstendighet og vært 
nyskapende. Alle kan sende inn forslag til prisvinner til Forskningsrådet før 17. juni.  

 

http://www.uib.no/en/horizon2020/50011/project-establishment-support-pes-and-positioning-funding-pos-horizon-2020
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/H2020MSCA/1254016736409?lang=enhttp://www.forskningsradet.no/en/Funding/H2020MSCA/1254016736409?lang=en
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NAERINGSPHD/1253983618533?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
http://www.forskningsradet.no/prognett-naeringsphd/Nyheter/Industrial_PhD__a_useful_tool_for_knowledgeexchange/1253984674028?lang=en
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Forside/1226994096438
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FRIMEDBIO/1208964208385/p1184150364108?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/HELSEVEL/1254017308931/p1184150364108?progId=1254010590129&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/HELSEVEL/1254010590129
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/HELSEVEL/1254010590129
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/NANO2021/1254017193749/p1173268235938?progId=1253969863908&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Ny_pris_for_unge_fremragende_forskere__har_du_en_kandidat/1254016652551/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet
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Funds for Bilateral Relations - EEA/Norway Grants  
Poland – Public health initiatives: Reducing social inequalities in health. Deadline: 30 June 2016  
Poland-Norway scholarship: study visits – call for proposals. Deadline: 6 June 2016  
Romania-Norway scholarship: call for bilateral cooperation, study visits. Deadline: 31 October 2016  
 
 

Vitenskapelig lunsj og Fokus på forskning våren og 
høsten 2016 
 
 

Dato Tidspunkt Tema 
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 

Fredag 26.august 
møterom N 

Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 15.september 
møterom D/E 

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

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 –  
 

Fredag 9.desember 
møterom N 

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

   
 

 
 

PERSONAL 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte ved instituttet:  
 
− Ann Lisbeth Garnes er tilsatt som personalkonsulent. Hun er vikar for Hilde Bergheim Johannessen som har 

permisjon.  
 

− Kari Hus Arnesen er tilsatt som instruktørtannpleier ved Seksjon for forebyggende tannhelse frem til 
sommeren. 
 

− Siddharth Shanbhag er tilsatt som universitetsstipendiat 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

http://fbr.zdrowie.gov.pl/fbr_zdrowie/index.php?page=4th-open-call-fbr-pl13
http://www.fss.org.pl/en/pv/study-visits-call-proposals-open-april-2016
http://eeagrants.org/opencalls/view/RO15
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Sommerferie registrering 
 
Fristen for å registrere inn hovedferie/ sommerferie på minimum 3 uker var satt til 01.04.2016! Men - Det er 
fremdeles mange som ikke har registrert inn sitt ønske om hovedferie, og vi ber om at dette gjøres snarest, og 
senest innen 12.5.2016.  
 
Husk - Ferie skal alltid avklares med nærmeste leder før det registreres inn i PAGA. Sørg for at dette er lagt inn i 
merknadsfeltet for ferieskjemaet.  
 
Har du allerede sendt inn ferieønske? Sjekk at dette er blitt godkjent av instituttet.  
Dersom det er returnert vil det dukke opp i din innboks, og det vil ligge informasjon med grunn til retur i skjemaet.  
 
Trenger du instrukser om hvordan du registrerer ferie, har du problemer med PAGA eller lurer du på noe, ta 
kontakt med personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes.  
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Tapt og kanskje funnet 
Husøkonomkontoret har noen gjenglemte ting liggende som ønsker å bli plukket opp.  
For eksempel: luer, hansker, nøkler, smykker, øreplugger.... 
 
Ta kontakt med husøkonomene Marit og Corina for å hente gjenglemte ting. 
 
 

DRIFT 
 

Parkering 
 
Vi minner om at alle som skal parkere må ha gyldige parkeringstillatelser. 
 
Alle studenter og ansatte som skal parkere i U2 i NOB må ha 2 tillatelser.  
 

1. Oblat fra UIB som skal klistres i frontruten. Søknad om parkeringstillatelse.  
Denne må alle som vil parkere på UiB sine parkeringsplasser ha. 

2. Spesiell tillatelse for å kunne benytte IKO sine plasser på nederste parkeringsplan. Denne får du hos 
Marit Stubdal i 3. etasje. Denne er for å sikre at disse plassene ikke skal brukes av andre enn ansatte og 
studenter ved IKO. 

 
 

HMS 
 

Verdens håndhygienedag 5. mai 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5. mai som Verdens håndhygienedag.  
 
Denne dagen oppfordres alle helsearbeidere til å markere at håndhygiene er vårt enkleste og viktigste 
smitteforebyggende tiltak.  
 
Folkehelseinstituttet, landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og representanter fra 
kommunehelsetjenesten inviterte til nasjonal markering av dagen. Sammenhengen mellom kvaliteten på 
helsepersonellets håndhygiene og forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner har vært kjent og påvist i 
en rekke studier de siste 150 årene. Håndhygiene, utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, 

https://reg.app.uib.no/parkering/f?p=720:1:
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forebygger helsetjenesteassosierte infeksjoner, reduserer kostnader og forebygger antibiotikaresistens. 
 
Hovedinnsatsområdet for årets markering vil være implementering av ny nasjonal veileder for håndhygiene og ny 
temaside om håndhygiene. 
 
På IKO ble dagen markert 4.mai med utdeling av håndsprit og tannkost til ansatte, studenter og pasienter når de 
kom på jobb om morgenen, plakater og en enkel quiz. Det ble også sendt ut informasjon om dagen på e-post 
med lenker til folkehelseinstituttets nye sider for håndhygiene i helsetjenesten. 
 
I tillegg ble det gjort en enkel kartlegging av forekomsten av ringer, armbåndsur, lange ermer og neglelakk i 
klinikken. Dette er faktorer som er tatt med i den nye nasjonale veilederen for håndhygiene, og er av betydning 
for muligheten for å utøve adekvat håndhygiene. 
 
Resultatene fra undersøkelsen kommer i neste Tannløst og fast. 
 

    
 

    
 
Takk til Jørgen Barth for utarbeidelse av motiv. Takk til hygienekontaktene som stilte opp og var med på 
markeringen, og takk til Heidi Berentsen som var fotograf. 
 
 

Hygienekontakter 
 
På hver seksjon, i tillegg til laboratoriet finnes det egen 
hygienekontakt. 
 
Framme fra venstre: Elisabeth Håland, Tina Hanøy 
Lilleheil, Karine Røttingen. 
I midten: Lissbeth Helander, Mona Johannessen, 
Malgorzata Rasmussen. 
Bakerst: Linda Ljones (foto: Jørgen Barth) 
 
Disse er også hygienekontakter, men var ikke til stede 
ved fotografering: 
Randi Sundfjord, Linda Sulebakk Yndestad, Sundus 
Salih Zangana, Birthe Therkelsen, Astrid Alise Moen, 
Vibeke Bøe, Lisbeth Mjeldheim og Anita Hoff 
Samuelsen. 
 

 
 
 
 

 



8 
 

 
Vi minner om IKO DAGENE 2016 
 
IKO dagene i juni vil finne sted i uke 24. Programmet ble presentert i forrige nummer 
av Tannløst- og fast.  
Vi vil minne om at tirsdag 14. juni kl 12.30 - 15.00 er det eget program som er 
obligatorisk for vitenskapelig ansatte. Andre med interesse for klinisk forskning kan 
delta. Programmet vil inneholde: 
 
− Helseforskningsloven og lagring av data som inneholder personopplysninger. 

Kursgivere: Trine A. Larsen, jurist og seniorkonsulent ved MOF.  
Anne Berit Ø. Kolmannskog, rådgiver REK-Vest 

− Personopplysningsloven - med fokus på meldeplikten og grensedragning og 
kvalitetssikring.  
Kursgiver: Seniorrådgiver Marie Strand Schildmann fra NSD. 

 
Programmet kan du finne i Tannløst og fast nr. 4 
 
 

 

Stikk og kuttskader – viktig påminnelse  
 
En liten påminnelse når det gjelder 0-prøve ved stikk- og kuttskader. Dersom Legene på Høyden benyttes, MÅ 
en ringe dem og avtale et tidspunkt for blodprøve. De ønsker IKKE at en skal komme uanmeldt ned uten å ha 
gjort avtale på forhånd. 
 
 

Pausegymnastikk – bli med  
 
Vi har startet med "pausegym" på IKO. 
Vi møtes i 3. etasje hver dag fra kl. 11:20 til ca. 11:30. Det er enkle øvelser, slik at alle som vil har mulighet å 
delta. Vi ønsker alle hjertelig velkommen! 
 
 

VELFERD 
 

17. mai 2016  
 
INVITASJON TIL 17. MAI-FROKOST  
Universitetsledelsen inviterer ansatte med familie til frokost 17. mai i Christie 
Café. Vi byr på fingermat med god drikke både til voksne og barn (det er en 
egenandel på kr 100,- per voksen, barn gratis).  
PROGRAM:  
Kl. 07.30 – Christie-statuen bekranses av en repr. fra 17. mai-kom. i 
morgenprosesjonen  
Kl. 07.45 – Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen til frokost i Christie 
Café  
Kl. 09.30 – Avslutning og avgang til Koengen for oppstilling i 
hovedprosesjonen  
Påmeldingslenke 
Hjertelig velkommen!  
S.u. innen 11. mai (Begrenset antall plasser) 
 
 
INVITATION FOR A CONSTITUTION DAY BREAKFAST  
 
The University Leadership wishes to invite employees and their families for 
breakfast on the 17th of May, Norway's Constitution Day, at Christie Café, 
Muséplassen 3. Finger food and beverages for adults and children will be 

 

 
 

http://www.uib.no/odontologi/95106/tannl%c3%b8st-og-fast-2016
https://reg.app.uib.no/pay/f?p=656:LOGIN:8226286678376
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served. 
 
PROGRAM: 
7:30 - Placing of wreaths at the statue of  W. F. K. Christie by a 
representative of the 17th of May Committee as part of the morning parade 
7:45 - Rector Dag Rune Olsen welcomes you to breakfast at Christie Café. 
9.30 - End of breakfast and departure for Koengen to take position in the 
main 17th of May parade as participants from the university. 
  
Deductible NOK 100,- per adult, children free. 
Please respond no later than 11th May.  Please note that seating is limited. 
Apply before 11th of May 
 
 

 
 
 

 
Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken i Utne- høsten 
2016 (14/8-16/10) 
  
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og Tingviken i 
Utne for høsten  2016,  i perioden  14. august  - 16. 
oktober 2016. Skolens høstferie (uke 41) er inkludert i 
denne perioden. 
Tidligere har det vært egne trekninger for hver hytte, 
dette er 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 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 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 1. juni, trekningen foretas 2. 
juni 2016. 
  

    
Butten                      Ottesheimen 

 
 

 
New application period for the 
cottages at Ustaoset and 
Tingviken, autumn 2016 (14/8-
16/10) 
  
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the autumn 
period  from 14 August until 16 October 2016. 
Cancellation deadline is 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  1 June,  drawing will be done 2 
June  2016. 
  
Regards, 
Eiendomsavdelingen/ Estate and Facilities Management 
division 
 
 
 

   
Uheimen                         Tingviken 

https://reg.app.uib.no/pay/f?p=656:LOGIN:8226286678376
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
https://skjema.app.uib.no/hytter
https://it.uib.no/Vpn#Bruksanvisninger_for_VPN-oppkobling
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Barne- og familieforestillingen:  
Tonje Glimmerdal 
 
Dato: 13. og 18. mai kl.16:30. 
Sted: Den Nationale Scene, Store Scene, 
Kjøp innen 9. mai og betal kr. 140 pr. billett (Ordinær pris voksen kr. 260 
og barn kr. 170) 
Klikk deg inn på følgende lenke: 
http://www.ticketmaster.no/search/?keyword=uib 
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. Om du ikke allerede har en kundekonto hos Billettservice, må du 
registrere deg før du går videre til betaling. Dette gjør du kun første gang. 
 
 

 

KICK OFF og JULEBORD 
 
Vi ber dere alle holde av FREDAG 09.09.16 til årets KICK OFF! 
Mer informasjon vil komme når det nærmer seg, men hold av datoen allerede.  
 
Vi planlegger årets julebord avholdt 25.11.16 
 
Med vennlig hilsen 
Arrangementskomiteen for Kick Off og Julebord ved IKO 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 8.juni 
 

Onsdag 18. mai 
Onsdag 22. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 2.juni 
 

Fredag 20. mai 
 

Klinikkutvalget  
Onsdag 18. mai 
Onsdag 15. juni 
 

 

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme 10. juni 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 

 
 

 

http://www.ticketmaster.no/search/?keyword=uib
mailto:marit.stubdal@uib.no

