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Kjære alle, 
 
Sommerferien står for døren. Det kan passe å summere opp status når det gjelder instituttets resultatindikatorer. 
Antall studiepoeng og publikasjoner er viktige resultatmål ved IKO. Faktisk avlagte studiepoeng er direkte relatert 
til instituttets resultatbaserte uttelling.  DBH tallene for 2014 viser hvordan instituttet ligger på disse 
resultatindikatorene og hvordan utviklingen har vært over tid. IKO har ansvar for tre studieprogram, integrert 
master i odontologi, bachelor i tannpleie og spesialistutdannelsen. I tillegg driver IKO kvalifiseringsprogram for 
tannleger med utdannelse fra land utenfor EU/EØS. For integrert master i odontologi har studiepoengene øket 
fra 197 poeng i 2012 til 204 poeng i 2014. For bachelor tannpleie har antall studiepoeng øket fra 60.3 poeng i 
2012 til 63.5 poeng i 2014. Spesialistutdannelsen har redusert antall studiepoeng i samme periode fra 9.8 poeng 
i 2012 til 7.1 poeng i 2014. Totalt sett gikk antall publikasjoner på IKO ned fra 72 i 2012 til 48 i 2014. Av totalt 
antall publikasjoner i 2012 var 22 % på nivå 2. I 2014 hadde vi 9 av 48 publikasjoner på nivå 2, 18.8 % av totalt 
antall publikasjoner det året. Et nasjonalt utvalg velger ut de tidsskriftene innenfor sitt fagfelt som ansees som de 
beste og som skal være nivå 2 tidsskrift. Nivå 2 skal utgjøre i gjennomsnitt 20 % av det som publiseres i feltet. 
Forskning og publisering er et krav for alle ansatte i vitenskapelige stillinger. Finansiering er en forutsetning for å 
kunne forske og publisere. I forbindelse med årets største søknadsrunde er det sendt inn 7 NFR søknader 
hvorav en av søknadene har fått tilslag. Søknader om tre nye EU prosjekter er også i prosess hvorav 2 er 
kommet videre til andre runde. De tre EU prosjektene forventes å ha positiv virkning på uttelling av ekstern 
finansiering fremover.  
 
Takk til alle IKO ansatte for en flott innsats gjennom vårsemesteret- og riktig god sommer. 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

Tar vare på fremtidens tenner 
 
Norge har om lag 20 pedodontister i klinisk tjeneste, 13 nye er underveis. 
Hvilken betydning har denne spesialiteten for den generelle tannhelsen? 
 
Den viktigste perioden for tannhelsen er barneårene, sier førsteamanuensis 
ved Seksjon for pedodonti ved Universitetet i Bergen (UiB), Marit Slåttelid 
Skeie. 
 
UiB har for tiden fem kandidater som spesialiserer seg innen pedodonti. 
 
- Har barnet sunne melketenner, øker sjansene for god tannhelse i det 
permanente tannsettet. Da er også sjansen mindre for at barnet utvikler 
angst for tannbehandling eller odontofobi senere i livet, sier hun. 
 
LES ARTIKKELEN I DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE. 
 
 
 

 
Førsteamanuensis Marit Slåttelid Skeie ved 
Seksjon for pedodonti ved UiB hevder at 
barneårene er den viktigste perioden for en 
persons tannhelse. 
 
FOTO: DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS 
TIDENDE 

 

http://www.uib.no/search?qq=marit+sl%C3%A5ttelid+skeie&x=22&y=14
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Nye seksjonsledere 
 
Instituttrådet for IKO har oppnevnt følgende seksjonsledere for perioden 15.06.2015 – 14.06.2018.  
 

Seksjon  Seksjonsleder 
Endodonti Sivakami Rethnam Haug (har funksjonstid til 31.07.2017)  
Periodonti Anne Isine Bolstad  
Kariologi Vibeke Barmann Michelsen 
Oral protetikk Morten E. Berge  
Pedodonti Marit Slåttelid Skeie 
Oral kirurgi og 
oral medisin 

Trond Inge Berge 

Forebyggende 
tannhelse 

Gro Stenerud (fung.) 

Kjeveortopedi Keijo Luukko 
Kjeve- og 
ansiktsradiologi 

Trond Inge Berge (fung.) 

Gerodontologi – 
DOT klinikk 

Gunnhild V Strand 

Biomaterialer 
(paraklinisk 
seksjon) 

Nils Roar Gjerdet 

Samfunns-
odontologi 
(paraklinisk 
seksjon) 

Kristin Klock (er oppnevnt for perioden 1.1.12 -31.12.15 ) 

 
 
 

Nye blokkledere 
 
Instituttrådet for IKO har oppnevnt følgende blokkledere forperioden 15.06.15-14.06.18. 
 

Blokk Blokkleder 
Allmennodontologi Gunnhild Strand 
Kjeve og slimhinnelidelser Trond Inge Berge 
Propedeutikk/biomaterialer Marit Øilo 

 
 
 

Ny faglig internasjonal koordinator 
 
Instituttrådet har oppnevnt Harald Gjengedal til ny faglig internasjonal koordinator for perioden 01.08.2015 til 
01.08.2017. 
 
 
 

Valgresultat for midlertidige tilsatte til Instituttrådet 
for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016. 
 
Dagmar Fosså Bunæs ble valgt som instituttrådsmedlem for gruppe B for perioden. 

1. vara: Ferda Gülcan 
2. vara: Ying Xue 
3. vara: Shaza Bushra Idris 

 
 
 
 

http://www.uib.no/personer/Dagmar.Foss%c3%a5.Bun%c3%a6s
http://www.uib.no/personer/Ferda.G%c3%bclcan
http://www.uib.no/personer/Ying.Xue
http://www.uib.no/personer/Shaza.Bushra.Idris
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Valgresultat for midlertidige tilsatte til fakultetsstyret 
for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016. 
 
Maria Teresa Bezem, Institutt for biomedisin, ble valgt som fakultetsstyremedlem for gruppe B for perioden. 

1. vara: Siri Flagestad Kvalheim, Institutt for klinisk odontologi 
2. vara Hilde Marie Engjom, Institutt for global helse og samfunnsmedisin 
3. vara Jørn Skavland, Klinisk institutt 2 

 
 

Invitasjon til Alumnusdagen 12. september 
 
Alumnusdagen er en ny, årlig tradisjon ved Universitetet i Bergen. Dette er dagen da våre tidligere studenter 
inviteres tilbake til Høyden for faglig påfyll, fest og gjensyn med universitetet. Vi ønsker at våre ansatte også skal 
komme, og vil med dette oppfordre våre kolleger til å melde seg på – dere er hjertelig velkomne! Se hele 
programmet for Alumnusdagen lørdag 12. september og meld deg på her: 
Les mer her. 
 
 

Universitetsaulaen åpner i september. 
 
Aulaen skal bli den nye storstuen for Universitetet i Bergen og for hele Vestlandet, og åpner offisielt den 2. 
september. Universitetsaulaen skal være den viktigste arenaen for formidling av forskning og utdanning ved UiB, 
og den sentrale møteplassen mellom universitetssamfunnet og kultur-, samfunns- og næringsliv. 
Les mer her. 
 
 

Heidi Anette Espedal er ny 
forskningsdirektør ved UiB 
 
Heidi Annette Espedal er ansatt som direktør for Forskningsadministrativ 
avdeling. Hun har fungert i stillingen siden 2013. Hennes hovedformål er å 
videreutvikle støttefunksjonene for eksternt finansiert forskning, i tillegg til at 
hun kommer til å jobbe med doktorgradsutdanningen. 
Les mer her. 
 
 

 
 

Tore Tungodden blir ny assisterende 
universitetsdirektør 
 
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm valde den erfarne universitetstoppen 
Tore Tungodden som høgre hand. Tungodden har allereie fungert i stillinga 
sidan våren 2014, då tidlegare universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 
gjekk av etter ei konflikt med rektoratet og andre i universitetsleiinga. 
Les meir her. 
 
 

 
 

 

BT søker tidløse kronikker 
 
Bergens Tidende har kontaktet fakultetet med et ønske om flere kronikker i sommer. Dette en tid 
hvor folk virkelig har tid til å lese avisen både på papir, nett og mobil.  Ideelt til å formidle noe av vår 
spennende forskning! Kronikklengde er 6500 tegn inkludert mellomrom (kronikker og debattinnlegg 
honoreres ikke). BT vil gi beskjed til skribenten i forkant om teksten blir publisert, gjerne på sms om 
du er på ferie. 
Kronikker sendes til: Kronikk@bt.no 
Debattinnlegg sendes til debatt@bt.no 
 
 

 

 

http://www.uib.no/personer/Maria.Teresa.Bezem
http://www.uib.no/personer/Siri.Flagestad.Kvalheim
http://www.uib.no/personer/Hilde.Marie.Engjom
http://www.uib.no/personer/J%C3%B8rn.Skavland
http://www.uib.no/universitetsaulaen
https://miside.uib.no/dotlrn/http:/www.uib.no/universitetsaulaen
http://pahoyden.no/2015/06/veiviseren
http://pahoyden.no/2015/06/far-tungodden-som-direktor
mailto:Kronikk@bt.no
mailto:debatt@bt.no
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Betre administrativ støtte til eksternt finansierte 
prosjekt 
 
UiB-leiinga etablerar ei tverrfagleg gruppe med spisskompetanse innan Bidrags- og 
oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). Dette blir eit av de konkrete resultata frå organisasjonsutviklings-
prosjektet. 
 
Eit BOA-team skal vere etablert i løpet av juni 2015 og operativt i løpet av hausten 2015. BOA-
teamet skal arbeide for å utvide, systematisere og vidareutvikle dei tenestene som finnast i 
sentraladministrasjonen, fakulteta og institutta knytta til eksternt finansiert forskingsverksemd, og 
samordne teneste-ne betre på tvers av avdelingsgrensene. 
 
Les meir her. 
 

 
 

 
 
Arne Svindland 
er engasjert 
som 
prosjektleiar for 
å koordinere 
planarbeidet 
med BOA-
teamet.  Foto: 
Grethe 
Holmstrøm. 

 

STUDIE 
 

Priser til undervisere 
 
Instituttet gratulerer Harald Nesse som fikk studentenes pris som beste underviser på tannlegestudiet, og 
Gunhild V. Strand som fikk prisen som beste underviser på tannpleierstudiet. 
 
 

Store midlar til internasjonalt 
utdanningssamarbeid 
 
SIU lyser ut midlar i tre  program for samarbeid i høgre 
utdanning med Nord-Amerika, Nordområda og Russland, og 
midlar til prosjektetableringsstøtte innan Erasmus+. Ei fjerde 
utlysing i Eurasiaprogrammet er like rundt hjørnet. 
 
Eurasia-, Nord-Amerika-, Nordområde- og Russlandprogramma 
støttar utdanningssamarbeid som er fagleg forankra ved 
institusjonane. Ein kan m.a. få støtte til å utveksle studentar og 
forskarar, utvikle felles kurs og  
studieprogram og halde seminar, workshops og liknande. 
Alle programma støttar aktivitetar som knyter utdanning tettare opp 
mot arbeidslivet, t.d.  gjennom praksismobilitet. I Nord-
Amerikaprogrammet er det eit krav at prosjekta har ein partner frå 
offentleg eller privat verksemd. 
 
 
 

 
 
 

 

Gruppeleiaropplæring 
 
Invitasjon til å delta i pedagogisk opplæring for gruppeleiarar, haustsemesteret 2015.  
UiB arrangerar kvart semester eit pedagogisk kurs for gruppeleiarar (kollokvieleiarar, seminarleiarar) som skal 
arbeide med undervisingsoppgåver i løpet av semesteret. Kurset gir høve til å diskutere og planlegge eiga 
undervising, og det er gunstig at fleire gruppeleiarar frå same fag deltek samtidig slik at dei kan samarbeide om 
førebuingane. Deltakarane får timelønn for deltaking.  
 
Kurset går 17. - 21. august 
 
Les meir her. 
 

http://www.uib.no/ouprosjekt/89203/boa-team-bedre-administrativ-st%C3%B8tte-til-eksternt-finansiert-virksomhet
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=016d75a541cb33ff9d9146927ac9c964
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Ny studieplan for medisinstudiet ved UiB 
 
LES MER HER. 
  
 
 
 

FORSKNING 
 

1,1 millionar til prosjektet «Betre 
tannhelsetilbod til pasientar i 
hjemmesykepleien». 
 
Styret i Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) har 
vedtatt å gi 26,4 millionar kroner til elleve nye og spennande 
forskingsprosjekt i næringsliv og offentleg sektor på Vestlandet.  Eit 
av prosjekta var «Betre tannhelsetilbod til pasientar i heimebasert 
omsorg» som får 1,1 millionar. 
 
Prosjektet er eit samarbeid mellom Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Hordaland, Tannhelsetenesta i Hordaland og 
Universitetet i Bergen, Seksjon for gerodontologi ved Institutt for 
klinisk odontologi. 
 
Betre tannhelsetilbod til pasientar i heimebasert omsorg 
Bergen kommune får 1,1 millionar kroner til eit forskingsprosjekt som 
skal bidra til eit betre tannhelsetilbod for pasientar i heimebasert 
omsorg. Ein skal blant anna teste ut bruken av eigne tannpleiarar 
dedikerte for teneste i heimeomsorgen og samanlikne effektane av 
denne ordninga med den meir tradisjonelle organiseringa der 
tannpleiarane leverer tenester til fleire ulike grupper. Sårbare grupper 
som eldre i demensteam og eldre med tryggleiksalarm skal få særleg 
oppfølging, fortel Gunhild Strand. 
 

 
Professor Gunhild Vesterhus Strand leder prosjektet. 
Foto: Rune D. Haakonsen 

Viktige målsettingar er å sikre betre samhandling mellom kommunane og den fylkeskommunale 
tannhelseteneste, auke kompetansen hos pleiepersonalet om viktigheita av god munn- og tannhelse og – ikkje 
minst – at sårbare pasientgrupper får dei tannhelsetenestene dei etter lova er tiltenkte.  
 
- Å nå betre ut med førebyggande tenester kan både spare den enkelte pasient for unødige lidingar og 
samfunnet for betydelege utgifter knytt til behandling av følgjesjukdomar som skriv seg frå dårleg munnstell. 
Betre integrering av kommunal og fylkeskommunal innsats kan også føre til at ein får meir ut av offentlege 
ressursar på området. 
 
Prosjektet skal verte gjennomført av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, 
Tannhelsetenesta i Hordaland og Universitetet i Bergen, Seksjon for gerodontologi ved Institutt for klinisk 
odontologi. Også Nasjonalforeningen for folkehelsen (avd. Hordaland), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
(Forbundet tenner og helse), Os kommune, Tysnes kommune, Tannhelsetjenestens kompetansesenter 
Vest/Hordaland og Senter for omsorgsforskning Vest er partnarar i prosjektet.  
 
For meir informasjon, kontakt: 
Kari Sunnevåg, leiar for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, på tlf. 452 51 448,  
Fylkestannlege Arne Åsan på tlf. 41667867 
Gunhild Vesterhus Strand, professor ved Universitetet i Bergen, på tlf. 932 13 079. 
Les meir her. 
 
 
 
 

http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib
http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-vestlandet/Nyheter/Gir_264_millionar_til_nye_forskingsprosjekt/1254009543638/p-1
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Konferanse "Methodological Issues in Oral Health 
Research” 
 
Institutt for klinisk odontologi er vert for den 7. internasjonale konferansen  i "Methodological Issues in Oral 
Health Research” som vil bli holdt I Bergen 11-13 Mai 2016.  
Hovedmålet for konferansen er å diskutere metoder for å forbedre design, gjennomføring og analyse av 
odontologisk forskning, samt forbedre kommunikasjonen mellom forskere i oral helse, statistikere og andre 
interesserte forskere.  Temaet for konferansen er håndtering av data fra longitudinelle studier. Flere kjente 
statistikere og forskere fra verden rundt vil samle seg og presentere og diskutere sine forskningsarbeid.  
 
For mer informasjon, besøk nettsiden  http://www.uib.no/en/oralbiostat 
 
 
 

Styrker forskerutdanningen 
 
Forskningsadministrativ avdeling får et utvidet ansvar for 
forskerutdanningen ved UiB. 
- Forskerutdanningen er en sentral oppgave for 
forskningsuniversiteter som UiB. Tjenestene skal videreutvikles 
og samordnes ved Forskningsadministrativ avdeling (FA), sier 
rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.  
Les mer her. 
 
 
 

 

Fokus på forskning - seminarserie IKO høsten 2015 
 
Fra høsten 2015 blir fredagsseminarene startet opp igjen på IKO.  
 
Det blir fredags seminarer fredag 28.august, fredag 25.september, fredag 23.oktober og fredag 27.november. 
Seminarene blir holdt i mellomøkten fra 11.30-12.30 
 
Fredag 28.august blir seminaret i møterom D i 3 etasje. Professor Annika Rosen vil snakke om forskning som 
pågår med TMD/TMJ 
 
Velkommen! 
 
 
 

Utlysning – dobbeltkompetanse i odontologi søknadsfrist 
25.oktober 2015 
 
Dobbeltkompetanse i odontologi med oppstart i 2016 er nå utlyst. Søknadsfristen for å søke om opptak til 
dobbeltkompetanse er 25.oktober. Informasjon om dobbeltkompetanse og utlysning finner dere på denne 
nettsiden her: http://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi# 
 
Utlysningen finnes også i Tannlegeforeningens Tidende.  
 
Kontaktpersoner for de enkelte læresteder er opplyst i annonsen, eller dere kan kontakte 
dobbeltkompetansesekretariatet på dobbeltkompetanse@iko.uib.no 
 
 
 

http://www.uib.no/en/oralbiostat
http://www.uib.no/ouprosjekt/88720/styrker-forskerutdanningen
http://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi
mailto:dobbeltkompetanse@iko.uib.no
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Universitetet i Bergen kaller to eliteforskere 
 
Dette viser at UiB har mulighet til å tiltrekke seg fremragende forskere på flere fagområder, sier rektor 
Dag Rune Olsen. 
 
Kalling er en form for ansettelse av personer i akademiske stillinger, uten at stillingen har blitt offentlig utlyst. 
Torsdag 28. mai vedtok universitetsstyret å kalle to internasjonale toppforskere til professorstillinger ved 
Universitetet i Bergen: 
− Thorsten Quandt, spesialist på digital kommunikasjon, media innovasjon, journalistikk og spillforskning 

kommer til Institutt for informasjons og medievitenskap. 
− Stefan Koelsch kommer til Institutt for biologisk og medisinsk psykologi for å samarbeide med 

hjerneforskerne i MRI-gruppen. 
 
Les mer her 
 
 
 

Prosjektmidler for samarbeid med institusjoner i USA og 
Canada 
 
SIU tildeler prosjektmidler til norske høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å øke samarbeidet med 
institusjoner i USA og Canada. Årets utlysning fokuserer på samarbeid med arbeidslivet.  
Søknad 
Fagmiljøer og institusjoner som ønsker å søke om prosjektmidler skal sende elektronisk søknad gjennom 
Espresso. Det kan søkes om støtte til prosjekter innen utdanningssamarbeid som inneholder samarbeid med 
eller involvering fra arbeidslivet. Alle søknader skal følges av et brev fra samarbeidsinstitusjonen som bekrefter 
interesse for samarbeid, samt et brev fra partneren i arbeids- eller næringsliv. 
Søknadsfrist: 23. sep 2015 kl. 15:00 
Søknaden må leveres innen klokken 15.00. 
Les mer. 
 
 
 

 
 
The Aurora mobility programme – researcher exchange between Norway and France (IS-AUR) 
Objectives: 
The Aurora mobility programme seeks to establish and expand the contact between educational and 
research institutions in Norway and France. Grant applications are being accepted from Norwegian 
scientific staff/groups of researchers for funding of short-term visits in France for the purpose of 
launching and developing new joint research projects. 
Deadline: 09.09.2015, 13:00 
Les mer. 
 
NANO2021 
Inntil 20 millioner til næringsrettet forskning for bruk av nanoteknologi I bionæringer. 
Søknadsfrist: 14.10.2015 
Les mer. 
 

Helse Vests årlege forskingskonferanse  
 
Helse Vests årlege forskingskonferanse blir arrangert torsdag 29. og fredag 30. oktober 2015 i 
Stavanger (Sola Strand Hotel). Arrangør er Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, 
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. Målgruppe for konferansen er som før m.a. 
styremedlemmar, leiarar og forskarar. Invitasjonen til konferansen er lagt ut på nettsida til Helse Vest:  
 
Forskingskonferansen  

http://www.uib.no/ledelsen/85825/saklister-og-protokoller-til-m%C3%B8ter-i-universitetsstyret-2015
http://www.uib.no/aktuelt/88943/medieforskar-i-verdsklasse-til-uib
http://www.uib.no/aktuelt/88951/psykologiprofessor-i-verdsklasse-til-uib
http://www.uib.no/aktuelt/88969/universitetet-i-bergen-kaller-eliteforskere
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Nord-Amerika-og-nordomraadene/Prosjektmidler/(view)/923http:/siu.no/Hoeyere-utdanning/Nord-Amerika-og-nordomraadene/Prosjektmidler/(view)/923
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISAUR/1254009253748/p1184150364108?progId=1253953641913&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/NANO2021/1254008968383/p1184150364108?progId=1253971755975&visAktive=true
http://www.helse-vest.no/no/nyheter/Sider/forskingskonferansen_2015.aspx
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Utlysing av Helse Vest sine forskings-midlar 2016 
 
Søknadane vert vurdert ut frå vitskapeleg kvalitet og nytte. Søknadsfrist er 15. september. 
Nyttevurderinga vil ta utgangspunkt i tre moment 

• Om prosjektet vil generere ny kunnskap som kan takast i bruk i klinisk verksemd, anten på kort eller 
noko lenger sikt 

• Betyding (impact) for helsetenesta 
• Regionalt samarbeid 

 
Les hele utlysinga og finn lenke til søknadsskjema, retningslinjer og anna informasjon her 
 
 
 

PERSONAL 
 

Pensjonsalder i staten 
 
Den alminnelige pensjonsalderen i staten er fortsatt 70 år. 
Etter endring av den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven til 72 år (trer i kraft 1. juli) har det kommet 
spørsmål om dette også gjelder for UiB. 
Denne endringen i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for statsansatte. Dette i henhold til forskrift for unntak fra 
arbeidsmiljøloven § 1. 
Statsansatte følger lov om aldersgrense for offentlige tjenestemenn. Denne er ikke endret 
 

Husk boardingkort 
 
Husk å legge ved boardingkort/setekvittering når du leverer reiseregning for flyreise. 
Boardingkortet er eneste revisorgodkjente bevis på at reisen faktisk er gjennomført. Utbetalt refusjon av 
reiseutlegg må understøttes med boardingkort som dokumentasjon. 
Alternativ til boardingkort er den lille seteklappen du får ved gate hvis du reiser papirløst. 
 
 
 

VELFERD 
 

On stage - off stage - back stage 
 
Fredag 5. juni opna teaterutstillinga «On stage – off stage - back stage» på 
Historisk Museum, Universitetsmuseet i Bergen. 
Stad: Historisk Museum, Universitetsmuseet i Bergen. 
 
Les meir her. 

 

 

Kinobilletter 
 
Kan nyttas til alle filmar ved Bergen kino. 
Kvar tilsett kan kvar 30. dag kjøpe 2 billettar à kr 70. I tillegg kan ein kjøpe eit 
ubegrensa antal billettar à kr 95, men maks 6 i kvar bestilling. Bil-lettane betalast 
online med Visa/Master Card. Når du etter betaling klikkar deg videre til 
kvitteringssida vil du få billettkodar som gjeld som betaling per person på 
ordinære førestellingar ved Bergen kino.   
 
Lenke for bestilling 
 

 
 
 

 

http://www.helse-vest.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Utlysing-av-helse-vests-forskingsmidlar.aspx
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1956-12-21-1
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=aa8d38ab07512fa7bcfd688c880f07d5
https://reg.app.uib.no/pay/f?p=670:LOGIN:15423210535303
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Ulriken643  
 
Rabatterte kort til Ulriksbanen for UiB-ansatte. Pris pr. kort: 25 kr (ord.pris 195,-), 
inntil 4 kort per ansatt. I prisen får du: 

• Fri bruk av buss og bane 
• Gratis kaffe i kiosken på skyskraperen 
• Varighet 4 dager 

 
Send forespørsel til post@hr.uib.no 
Kort kan hentes i ekspedisjonen i Christiesgate 18. 
 
Les mer her. 
 

 
 
 
 

 

 
 

KURS 
 

Kurs i biblioteket høsten 2015 
 
Bibliotek for medisinske og odontologiske fag tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.  
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er 
gratis.  
 
Følgende kurs tilbys høsten 2015:  
- PubMed & EMBASE 
- EndNote - begynnerkurs  
- EndNote - oppfriskingskurs  
 
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og påmelding: 
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi 
 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
Høsten 2015 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 2. september 
Onsdag 25. november 

Onsdag 9. september 
Onsdag 28. oktober 
Onsdag 18. november 
Onsdag 16. desember  
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
 Fredag 11. september 

Fredag 4. desember 
 

Klinikkutvalget  
  

 

 
 

 
Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 20. august 

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