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Kjære alle! 
 
Helsedirektoratet inviterte, med utgangspunkt i NIFU rapporten Kartlegging og analyse av tannhelser og 
odontologisk forskning i Norge (48/2014) (www.nifu.no/publications/1185911) universiteter, høyskoler og deler 
av instituttsektoren til samarbeid og dialog om en felles forskningsstrategi på tannhelsefeltet. Møtet fant sted i 
Oslo 24. april og 33 deltagere fra Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helse og Omsorgsdepartementet, 
Instituttsektor, Regionale kompetansesentre, Odontologiske utdanningsinstitusjoner i Oslo, Bergen og Tromsø 
samt representant fra NFR ga gjennom sine presentasjoner innspill til en nasjonal strategi på tannhelsefeltet. 
HOD vil bruke innleggene som underlag til en skisse som skal representere starten på utarbeidelse av en 
forskningsstrategi på tannhelsefeltet. Momenter som kom frem på møtet var blant annet opprettelsen av et 
samarbeidsorgan for universiteter og regionale kompetansesentre, brukerperspektivet, praksis nær forskning og 
betydningen av forskningsnettverk. Det vil arrangeres dialogmøter utover høsten for videre utvikling av 
forskningsstrategien.   
 
Universitetsstyret behandlet i sitt møte 23. april en sak om utredning av mulig fusjon mellom UiB og Høyskolen i 
Bergen. Styret har konkludert med at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken men understreker at det er 
ønskelig med et tettere samarbeid med Høgskolen på mange områder. 
Behovet av hjelp med statistisk analyse av data i mindre og større prosjekter synes å være økende. IKO er 
heldig og har egen statistiker på huset. Jeg vil likevel minne om den nye kjernefasiliteten for biostatistikk og 
dataanalyse (BIOS) som er opprettet ved fakultetet som skal bistå forskere med datanalyser og tolkning av 
resultater. Her må det betales timepris. Eventuelt er det mulig å leie hjelp for en lengre periode.  
IKO leverte tre søknader til EU med søknadsfrist 21. april. To av søknadene er videreføring av eksisterende EU 
prosjekter «Vascuborne» og «Reborne». I tillegg leverer IKO en ny søknad «Intersect» knyttet til Nanoreg. Alle 
tre søknadene er gått videre til andre runde i søknadsprosessen. 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 

Hospitantstudierett ved Det medisinsk-odontologiske 
fakultet 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) tilbyr opptak av hospitanter. Søknadsfristen er 1.juni for 
høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. 
 
Ansatte på eget fakultet som ønsker tilleggskompetanse.  Søker må vedlegge bekreftelse fra arbeidsgiver på 
behov for kompetanseheving.  Instituttet vil vurdere kompetansen til søker og kapasiteten på instituttet.  Det gis 
mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng pr semestre i to semestre. 
Les mer og finn søknadsskjema her. 
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FAKULTETETS DAG 2015  
 
Kven stikk av med forskings- og utdanningsprisane i år? Og har du høyrt at rektor Dag Rune Olsen kjem?  
 

 
 
Studie- og forskingsprisar 
Torsdag 18. juni feirar Det medisinsk-odontologiske fakultet sine dyktige forskarar og undervisarar med utdeling 
av studie- og forskingsprisar. 
Du kan lese om fjorårets vinnarar her. 
 
Rektor deler ut Søren Falchs seniorpris 
I år skal også Søren Falchs seniorpris delast ut. Tidlegare har tildelinga funne stad på rektor sitt kontor, men i år 
tek rektor Dag Rune Olsen turen til fakultetet for gjere dette i samband med fakultetets dag. 
Søren Falchs seniorpris er på 250 000 kroner. Fondet som deler ut prisen legg særleg vekt på arbeid som er av 
stor vitskapleg eller sosial betyding.  
 
Sist prisen blei delt ut var i 2013, og gjekk då til Rune Nilsen, sjå meir  her. 
 
Sett av dagen! 
Fakultetet oppfordrar alle studentar og tilsette til å møte opp og bli inspirert av dei framifrå prisvinnarane. 
Hald av dagen og bli med på feiringa! 
  
Program vil bli kunngjort seinare. 
  
Tid: torsdag 18. juni kl. 10-14 
Stad: Auditorium 4, BB-bygget 
 
 

UIB LEDER DEN NASJONALE KAMPEN OM EU MIDLER 
 

Universitetet i Bergen har høyest suksessrate i Norge i den tøffe konkurransen om støtte fra Horisont 2020, 
med et tilslag på 23,5 % mot 12,5 % nasjonalt. Om en sammenlikner UiB sin suksessrate med de 
internasjonale søkertallene, scorer UiB også her langt over snittet. Suksessraten for søkere i hele H2020-
området er på om lag 14,5 prosent. Les hele artikkelen på fakultetets nettside. 

 
 

Utkast til strategi er sendt på høring 
 
Forslag til ny strategi for Universitetet i Bergen skal legges frem for 
universitetsstyret over sommeren.  
 
Den nåværende strategien for Universitetet i Bergen utløper i 2015. Etter å 
ha arbeidet med en ny strategi siden oktober 2013, er et forslag nå sendt på 
høring i organisasjonen. 
 
Les mer her. 
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Invitasjon til symposium 
 
Institutt for sosialantropologi og Bjerknessenteret for klimaforskning, i samarbeid med sine respektive fakultet og 
UiBs rektorat samt Festspillene i Bergen, inviterer til et heldagssymposium 29. mai kl 09:30 (i Egget, 
Studentsenteret) om klimaendringenes utfordringer for øyboere i Stillehavet.  
 
Gå til http://www.uib.no/moana for symposieprogram og registrering (også på engelsk), eller direkte til UiBs 
kalender på http://www.uib.no/moana/88222/rising-ocean-pacific-islands-and-global-climate-change for det 
samme.  Frist for påmelding, tirsdag 26. mai. 
 
 

Informasjon om navneendring 
 
Det er besluttet at Personal- og organisasjonsavdelingen skifter navn til HR-avdelingen med virkning fra 1. juni 
2015. Det er ønskelig å bruke det internasjonale begrepet for fagområdet. Avdelingen ledes av HR-direktør 
Janicke Stople.  
 
 

Fra Innkjøpskontoret 
 
• Lab rekvisita. En egen arbeidsgruppe forbereder konkurranse om nye rammeavtaler for levering 

av lab rekvisita, som trolig er på plass til høsten. I mellomtiden kjøper dere fra den leverandør 
dere mener har det best egnede produktet til best pris. De største leverandørene er VWR, Sigma 
Aldrich og Fisher Scientific. 

• Millipore har skiftet navn til Merck Life Science AS og har endret noe på sitt sortiment. Merck har 
også kjøpt opp Sigma Aldrich, men oppkjøpet er ikke godkjent i EU enda slik at det foreløpig ikke 
blir endringer for oss. 

• Helium. Det er inngått en egen rammeavtale som bare gjelder levering av flytende helium (bulk) – 
ANSK-2247-14. Denne kommer i tillegg til rammeavtalen med Yara Praxair om levering av 
tekniske og medisinske gasser - ANSK-2050-13. Helium på flasker skal fortsatt kjøpes fra Yara 
Praxair.  

• Rammeavtalene Kjemikalier (ANSK-2034-14) og Gass (ANSK-2050-13) ble inngått omtrent for et 
år siden, og vi ønsker tilbakemeldinger på hva som fungerer bra og mindre bra. Dette vil så tas 
opp med leverandør i statusmøte før sommeren. De som har innspill bes skrive en epost til Kitty 
innen 1. mai. 

 
 
 

STUDIE 
 

Planlagt seminarrekke i behandling med dentale 
implantater for spesialistutdanningen 2014 
 
Tid:  Tirsdager kl. 16.00 – 18.00 
Sted:  Cavum 
 
 
Vår 2015 
 

 

Tirsdag 19. mai 2015 – kl 16:30-18:00 
 
Kasus og behandlingsplanlegging  

 
 
Vidareutdanningskandidatar frå oral kirurgi og oral 
medisin, periodonti og protetikk 
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Ny studieplan for medisinstudiet ved UiB 
 
LES MER HER. 
  
 
 

FORSKNING 
 

18 søkere til BFS-stipend 
 
Unge forskere fra alle fakulteter har levert søknader til Bergens 
forskningsstiftelse. Til høsten blir det klart hvem som får rekrutteringsstipend. 
– Stiftelsen konstaterer at det er stor faglig spredning i de 18 søknadene som 
fakultetene har valgt å fremme og at alle fakulteter i år har nominert kandidater. 
Det ser dermed ut til at rekrutteringsprogrammets «treffer» bredt, noe vi er 
fornøyd med. Det sier Anne Marie Haga fra Bergens forskningsstiftelse. De 18 
søknadene går nå til prekvalifisering. I juni blir det klart hvem som går til finalen 
og konkurrerer om fireårige stipend. 
Les mer her. 

 
 
Kåre Rommetveit, forretningsfører for 
Bergens forskningsstiftelse, holdt innlegg 
under universitetsstyremøtet. 
 Foto: Tor H. Monsen 
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Nye utlysninger fra Forskningsrådet  
 
NANO2021 NOK 40 millioner til forskningsprosjekt innen nanoteknologi, mikroteknologi og avansert materiale. 
Prioritert tematisk område: betre helse og medisinsk teknologi. Frist: 27. mai. 
Les mer her. 
Innovation-driven Initiative for the Development and Integration of India and European Research (INNO INDIGO) 
og NFR har en felles utlysning på tema «Diagnostics and interventions in Chronic noncommunicable diseases. 
Frist: 22. juni 
Les mer her. 
 
 

PROSJEKTUTVIKLINGSKURS – HORISONT 2020 
 
Planlegger du å søke EU-midler, er det viktig å forberede seg tidlig. Norges forskningsråd inviterer til kurs i 
prosjektutvikling for aktører som planlegger å søke EU-midler. Kurset ledes av Joe Gorman fra SINTEF som har 
arbeidet for EU-kommisjonen som både prosjektoffiser og evaluator for prosjektsøknader. Kurset er gratis og 
lenke til påmelding finner du på siden her. Påmelding innen 15. mai 
 
 
 

DRIFT 
 

Innbruddsalarm 
 
Vi er blitt informert om at innbruddsalarmen i NOB er 
utløst flere ganger etter kl. 23.00. Vi minner derfor 
om at innbruddsalarmen er aktivert fra kl.23.00 til kl. 
06.00 hele uken også lørdag og søndag.  NB! Dette 
er en stille alarm som går direkte til alarmselskapet. 
Personer som oppholder seg i bygget må ta kontakt 
med NOKAS på tlf: 93007333 for å hindre utrykning. 
Du må da identifisere deg og gi beskjed når arbeidet 
er beregnet ferdig. 
 

 Security alarm 
 
We have been informed that the security alarm has been 
released on several occasions after 11.00 pm at night. 
We therefore remind you that the security alarm is 
activated from 11.00 pm until 6.00 am all week including 
Saturday and Sunday. This is a silent alarm that is 
immediately directed to the security company NOKAS. 
People who are in the building have to contact NOKAS 
on tel.: 93007333 to prevent turnout. You have to identify 
yourself and inform them when your work will be done. 
 

 
 

KURS 
 

Skriv så folk forstår deg! 
 
Kommunikasjonsavdelingen ved UIB inviterer til nytt skrivekurs torsdag 4. juni for forskere som ønsker å nå ut 
med sitt budskap utenfor universitetet.  Kurset passer for deg som vil skrive treffsikre kronikker, blogger, 
leserinnlegg og andre tekster for et vanlig publikum. Kursholder er Margrethe Geelmuyden, seniorrådgiver i 
Geelmuyden. Kiese, i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen.  
Kurset går over en hel dag, fra klokken 09.00 til 16.00, og har både teori og praktiske øvelser. 
Deltakerne må få kurset sende inn en tekst på maks én A4-side. Kurset foregår på norsk. 
Påmeldingsfrist: Onsdag 13. mai 
Mer informasjon og påmeldingsskjema: http://www.uib.no/foransatte/87875/skriv-s%C3%A5-folk-forst%C3%A5r-
deg  
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HMS 

 

Nytt utvalg for HMS, smittevern og strålevern oppnevnt 
 
Fra 1. mai er HMS-utvalg og Fokusgruppe for smittevern lagt ned. Disse to utvalgene er nå erstattet av et nytt 
utvalg som har fått navnet HMS-utvalget.  
Utvalget ble oppnevnt av Instituttrådet i møtet 15. april 2015. 
 
Det nye utvalget har følgende mandat: 
 

• Utvalget skal være et rådgivende tverrfaglig organ for hele instituttet. Utvalget skal være synlig og 
tilgjengelig. 

• Utvalget skal bistå instituttledelsen i HMS-relaterte saker og sørge for fremdrift i systematisk HMS-arbeid 
ved instituttet, inkludert oppfølging av ROS som en kontinuerlig prosess for risiko- og 
sårbarhetsvurdering av instituttets virksomhet.  

• Utvalget skal sørge for at det alltid foreligger oppdaterte retningslinjer og rutiner som er i tråd med 
myndighetskrav og interne UiB regler.  

• Utvalget skal medvirke til å implementere vedtak i samarbeid med IKOs ledelse. 
• Utvalget skal søke samarbeid med tilsvarende organer på landets øvrige odontologiske læresteder for 

mest mulig lik praksis. Best praksis basert på kunnskap, lov og retningslinjer.  
• Utvalget skal bistå ledelsen med årlige HMS-møter, vernerunder, trivselsundersøkelser og relevant 

opplæring.  
• Utvalget rapporterer til instituttleder  

 
De tidligere utvalgene var ressurskrevende på grunn av mange medlemmer og til dels overlappende oppgaver. I 
det nye utvalget er antall medlemmer redusert, og deltagelse i utvalget er koblet til annet arbeid/ funksjon/verv 
ved IKO. Disse personene vil derfor være utvalgsmedlemmer så lenge de innehar sine funksjoner eller stilling. 
Unntak er utvalgets leder som blir oppnevnt for ett år. 
 
Utvalgets sammensetning er: 
 

Leder Ingrid Slinde 
Hygienesykepleier (utvalgets sekretær) Mildrid Beate Vevelstad 
Brukerrepresentant brann William  Lindberg 
HMS-koordinator forskningslaboratoriet/ 
avfallskontakt 

Siren Hammer Østvold 

Strålevernkoordinator Marianne Lothe Vollan 
Administrasjonssjef (observatør) Tone Friis Hordvik 
Verneombud (observatør) Representant for verneombudsgruppen ved IKO 

 

 
Internkontrollforskriften setter krav til dokumentasjon og gode rutiner i HMS-arbeidet. Medlemmene i de to 
utvalgene som nå legges ned har brukt mye av sin tid på dette, og jeg vil benytte anledningen til å takke dem for 
innsatsen. I det nye utvalget blir jobben fordelt på færre personer, men samtidig er det også personer som 
arbeider med samme problemstillinger daglig. Jeg ønsker dem velkommen i HMS-utvalget, og ser fram til 
givende samarbeid. 
 
Med vennlig hilsen, Ingrid  
 
 

Sykle til jobben 2015. 
 
I år er det gratis å melde seg på for innbyggere i Bergen kommune. 
Påmelding til Sykle på jobben 2015 kan gjøres på nettsiden under: 
http://www.sykletiljobben.no/ 
 
UBIL (Universitetets bedriftsidrettslag) er registrert som egen enhet ved påmelding (under bokstaven U), bruk 
denne så får UBIL opp antallet som er med. 
 
PS! Hjemmesiden til Sykle til jobben arbeider svært tregt, men er noe raskere med Mozilla enn Internet Explorer.  
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IKO DAGENE 2015 
 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning på IKO dagene for alle ansatte ved instituttet i uke 25, 15.-
19.juni.  
Programmet er lagt opp slik at det blir en felles dag for alle onsdag17.juni. 
Det blir en egen halv dag med faglig kompetanseheving for instruktørgruppen, og for tannhelsesekretærene.  
Det legges ellers opp til at seksjonene skal ha tid til seksjonsvis kompetanseheving. 
 
Program for dagene 
Tirsdag 16.juni– 1/ 2 dag 08.30-11.30- 
kompetanseutvikling for tannhelsesekretærene 
Program for tannhelsesekretærgruppen presentasjon ved seksjon for kirurgi, seksjon for endodonti og 
spesialistklinikken 
Torsdag 18.juni/ eller Fredag 19.juni – ½ dag 08.30-11.30 – Fagutviklingsdag 
Onsdag 17.juni – 1 dags kompetansutviklingsdag for alle ansatte ved instituttet 1 og 2 molar 
 
 

IKO og Bergen City 
Marathon 
 
Liten rapport fra Bergen City Maraton stafetten 
2015. 
 
På årets julebord bestemte vi oss for at Seksjon for 
kjeve- og ansiktsradiologi ville prøve å stille eget lag 
til Bergen City Maraton stafetten. Motto for 
deltakelse var "Dette har vi aldri prøvd før så dette 
får vi helt sikkert til"! Noe frafall i oppkjøringen 
gjorde at vi måtte hente inn litt ekstern hjelp, i form 
av en tannlege fra byen. 
 
Etter et par harde felles treningsøkter i Fjellveien og 
rundt Store Lungegårdsvann var vi klare for den 
store dagen. Litt kluss i vekslingen gjorde at ikke 
alle fikk løpt sin etappe, og noen måtte løpe en 
etappe ekstra. God innsats på innledende etapper 
overrasket sistemann som ved veksling sto lengst 
bak i vekslingssonen, godt innpakket i plast med 
fleece-jakke og ryggsekk. Da mål-linjen endelig var 
passert måtte dette varsles på sms fordi ingen orket 
stå ute i regnet å vente så lenge........ 
Nå er vi allerede i gang med å planlegge neste løp, 
kanskje blir det halvmaraton på hele seksjonen 
neste år? Morsomt var i hvert fall dette, selv om vi 
så lite til Lørdagsgodtet denne dagen. 
 
Kjeve og ansiktsradiologi mix-stafettlag bestod av: 
1.og 2. etappe Frode Slettestøl, tannlege utdannet i 
Bergen 
3. og 4. etappe Stig Løvold, instruktørtannlege 
5. og 6. etappe Marianne L. Vollan, radiograf 
7. og 8. etappe Astrid Mjelde, tannhelsesekretær 
8. etappe Sadia Eliassi, instruktørtannlege 
9. og 10. etappe Inger Johanne Bruntveit, 
instruktørtannlege 
 
Seksjonen ble også representert i halvmaraton av 
Malin Jonsson. 
 

 
 
 
 
 

 
Stolt deltagerviser fram medaljen 

 
 

 
Vått og kaldt etter målgang: Fra venstre: Inger Johanne, 

Frode, Astrid, Stig, og Marianne. Foto: Sadia. 

7 
 



 
 
Laget Lørdagsgodt stilte til stafetten i nyinnkjøpte 
flotte blå t-skjorter. Deltakelsen ble bestemt på 
fjorårets julebord og laget har etter det hatt en lang 
oppkjøringsperiode. Vi så likevel lite til laget fra 
Kjeve- og ansiktsradiologi, men vi satser friskt på 
deltakelse også neste år. 
 

 
 

Det er flere valgmuligheter når det gjelder å delta i Bergen 
City Marathon. Andreas Nesje, Mariann Ørjansen 

Paulsen og Lillian Nedrebø Indrevær deltok på 5 km. 
 
 
 

Gratulerer til alle på huset som våget å delta! 
Neste år må vi være enda flere for dette var gøy!!! 

 

 
 

VELFERD 
 

Kinobilletter 
 
Kan benyttes til alle filmer ved Bergen Kino. Hver ansatt kan hver 30. dag kjøpe 2 billetter à kr 70. I tillegg kan en 
kjøpe et ubegrenset antall billetter à kr 95, men maks 6 i hver bestilling. Billettene betales online med Visa/Master 
Card. Når du etter betaling klikker deg videre til kvitteringssiden vil du få billettkoder som gjelder som betaling per 
person på ordinære forestillinger ved Bergen kino. 
Lenke for bestilling  
 
 

Teaterbilletter til  
Ingenting av meg 
av Arne Lygre 
 
Arne Lygre har lenge blitt sammenliknet med Henrik Ibsen og Jon 
Fosse. I fødebyen Bergen er han aldri blitt spilt. Ansatte ved UiB 
får tilbud på billetter til forestillingen tirsdag 12. mai kl. 19.30 
Billettpris kr. 210. For billetter, ta kontakt med DNS på telefon 55 
60 70 80 eller dns@dns.no 
 
«Ingenting av meg» handler om en moden kvinne som innleder et 
forhold til en langt yngre mann. Hun forlater mann og barn for å 
leve ut lidenskapen med den unge. Men blir dette den store 
lykken? Eller blir de innhentet av fortiden og det som har skjedd i 
deres tidligere liv? Arne Lygre vant Ibsenprisen i 2013. 
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Universitetets symfoniorkester - jubileumskonsert 
 
Universitetets symfoniorkester i Bergen fyller i år 30 år og 10. mai skal vi ha en stor jubileumskonsert. Den 
holdes i Korskirken kl. 19.00.  Vi kan tilby alle UiB-ansatte rabatt på inngangsbilletten ved fremvisning av sitt 
ansattkort.  
Vanlig pris er 150 kr., som UiB-ansatt er det kun kr. 100.  
 
Dette blir en helaften med godt kjente klassiske stykker. Programmet er som følger: 
 
 

BIRTHMARK 
 
av Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad, Siri 
Jøntvedt og Snelle Hall, Lina Majdalanie 
 
Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for 
samtidsdans – og Festspillene i Bergen har gleden 
av å presentere: 
 
I Studio Bergen 29. - 30.mai, 2.- 6. & 8. - 9. juni kl. 
20.00 
 
Som kunstnerisk leder ønsker Hooman Sharifi å sette 
fokus på kjønn og derfor vier han sin første 
programmering for kompaniet til feminisme. Sammen 
med danserne i Carte Blanche, skaper fem 
kunstnere, alle kvinner, tre forestillinger i et program 
til Festspillene i Bergen 2015. Koreografene Kristin 
Ryg Helgebostad, Ingeleiv Berstad, Siri Jøntvedt, 
Snelle Hall og Lina Majdalanie er valgt fordi de 
gjennom sitt kunstneriske virke har skapt sterke 
kvinnebilder, kropper og karakterer. Deres nyanserte 
og direkte tilnærming til det motsatte kjønn, gjør 
arbeidene deres svært viktige, og det er vår glede å 
få dele dette med vårt publikum! 
Forbered deg på en trippelforestilling som dyrker det 
imperfekte, som får deg til å tenke, og gir innblikk i 
hvem vi er og hvem vi kan være! 
 
Priser: Ordinær 300,- | m/Festspillkortet 215,- | Under 
30: 150,- |  
For mer informasjon og kjøp av billetter:  
billettservice.no | tlf.: 815 33 133 | 
http://www.fib.no/en/Tickets/ | carteblanche.no | 
 
 
 

 BIRTHMARK 
 
by Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg Helgebostad, Siri 
Jøntvedt and Snelle Hall, Lina Majdalanie 
 
Carte Blanche – The Norwegian National Company of 
Contemporary Dance – and the Bergen International 
Festival presents: 
 
at Studio Bergen 29 – 30 May, 2 – 6 & 8 – 9 June at 8 
pm      
 
As artistic director, Hooman Sharifi wants to spotlight 
gender and is therefore devoting his first programming 
to the theme of Feminism. The five artists Kristin Ryg 
Helgebostad, Ingeleiv Berstad, Siri Jøntvedt, Snelle 
Hall and Lina Majdalanie have been handpicked 
because they have created strong images of women 
and characters in their artistic works. Their nuanced 
and direct approach to the opposite sex contribute to 
the importance of their work. Get ready for a triple bill 
that cultivates imperfection, provokes contemplation 
and, delivers fresh insights into who we are and who we 
can become! 
Get ready for a triple bill that cultivates imperfection, 
provokes contemplation and, delivers fresh insights into 
who we are and who we can become! 
 
Tickets: Full price 300, - | w/Festival Card 215, - | under 
30: 150, - |  
For more information and ticket purchase:  
billettservice.no | phone.: 815 33 133 | 
http://www.fib.no/en/Tickets/ | carteblanche.no | 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken - høsten  2015 
 

 New application period for 
the cottages at Ustaoset and 
Tingviken - autumn 2015 

     
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og Tingviken i 

 It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen 
and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the 
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Utne for perioden 16.august - 18.oktober  2015. 
 
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.  
Søknadsfristen er 1.juni, trekningen foretas 3.juni 
2015. 
 

summer period from August 16th until October 18th 
2015. 
 
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. 
The application deadline is June 1st; drawing will be 
done 3 June 2015. 
 
 

INVITASJON TIL 17. MAI-
FROKOST 
 
Universitetsledelsen inviterer ansatte med familie til 
frokost 17. mai på Muséplass 1. 
Vi byr på fingermat med god drikke både til voksne 
og barn. 
 
PROGRAM: 
07:30: Chrsitie-statuen bekranses av repr. for 17.mai-
komiteen i morgenprosesjonen. 
07:45: Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen til 
frokost på Muséplass 1. 
09:30: Avslutning og avgang til Koengen for 
oppstilling i hovedprosesjonen. 
 
Påmeldingslenke:  
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1187635 
 
S.u. innen 14. mai  (begrenset antall plasser) 
 
Hjertelig velkommen! 
 

 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 Muséplassen 1. Finger 
food and beverages for adults and children will be 
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 Muséplassen 1 
9.30 - End of breakfast and departure for Koengen to 
take position in the main 17th of May parade as 
participants from the university. 
 
Please respond no later than 14th May.   Registration 
Link: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1187635 
 
Please note that seating is limited. 
 
Welcome!  
 
 

Tilbud om spesialpris på 
Dagspass til årets Nattjazz! 
 

 

Som ansatt ved UiB, NHH eller UNI Research får du nå tilbud om spesialpris på Dagspass til årets 
Nattjazz på USF Verftet!  
 
Slik gjør du: 
1) Sjekk hele program og info om festivalen på nattjazz.no 
2) Bestill billetter til spesialpris her 
 
DAGSPASS 
Torsdag/Fredag/Lørdag begge uker 
Pris: 450,- (Ordinær 490,-) 

 
Onsdag 3. juni 
Pris: 300 - (Ordinær 320,-) 
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Søndag/Mandag/Tirsdag 
Pris: 340 - (Ordinær 390,-) 

 

 

NB! Begrenset antall!  Vil du ha ekstra mye musikk? Skal du flere dager på festival gir Festivalpass (10 dager) 
og Nattpass 1 og 2 (5 dager) aller mest for pengene! Sjekk nattjazz.no 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
VÅR 2015 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. mai 
 

Onsdag 27. mai 
Onsdag 24. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 11.juni 
 

 

Klinikkutvalget  
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 

 
 

 
 

 
Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 29. mai. 

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