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Kjære kollega 
 
I løpet av vårterminen 2019 er den elektroniske 
spørreskjemaundersøkelsen ARK gjennomført på Universitetet i Bergen, 
Det medisinske fakultet og i Universitets- og høyskolesektoren for øvrig. 
ARK er utviklet for hele universitets- og høyskolesektoren og skal bidra til 
utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet i tråd med strategiske mål og 
handlingsplaner. Undersøkelsen brukes til å kartlegge alle viktige aspekter 
ved det psykososiale arbeidsmiljøet. 
 
Resultatene fra ARK foreligger nå i rapportform. For IKO foreligger det en 
rapport for hele instituttet, samt lokale rapporter for hver seksjon, 
administrasjonen, Ph.D.-/postdoktorgruppen og pasientmottak/ 
hovedresepsjon. Utrullingen av ARK-rapportene på instituttet startet på 
ledernivå. Alle seksjonslederne har fått gjennomgått resultatene på 
instituttnivået i møte med instituttleder. Resultatene på instituttnivået 
representerer gjennomsnittet av alle besvarelsene på IKO. De lokale 
rapportene for hver seksjon, administrasjonen, midlertidige forskerstillinger 
og pasientmottak/hoved resepsjon er sendt ut til lederne for disse enheter, 
dvs. seksjonslederne, administrasjonssjef, forskningsleder og klinikkleder 
for en gjennomgang og analyse i de respektive gruppene. Arbeidet med de 
lokale rapportene vil finne sted under IKO-dagene og innebærer en 
grundig gjennomgang av resultatene fra ARK, identifisering av svake og 

sterke områder og forslag til tiltak. Alle forslagene skal meldes tilbake til instituttledelsen og følges opp som del av 
det systematiske HMS-arbeidet på instituttet.  
 
ARK tar ikke opp temaet mobbing og trakassering. Derfor vil jeg minne om en forestående kartlegging som gjelder 
mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren der UiB deltar. Denne undersøkelsen vil foregå i 
tidsrommet 20.-31. mai. Undersøkelsen er anonym og alle UiB-ansatte anmodes om å delta. Informasjon om 
undersøkelsen er gått ut i e-post fra Rektors kontor til alle ansatte ved UiB. 
 
Jeg ønsker alle IKO ansatte en riktig god 17. mai! 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 

 

     
Glimt fra 17.mai 2017 

Foto: Jørgen Barth 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 09 – 16. mai 2019 

 

 
    

 
IKO-DAGENE  

18.-20. juni 
Sett av dagene 

Program kommer senere 
 

Eksamensforelesning 
Spesialisteksamen i oral kirurgi 

og oral medisin 
Fredag 24. mai 

Spesialistkandidatene  med 
Frank Jakob Sandbakk og 
Torbjørn Østvik Pedersen 

Se under STUDIE. 
 

Midtveisevaluering - 24.mai 
Øyvind Goksøyr 

Magnus Bratteberg 
Hassan Abdel-Raouf Ali 

Se under FORSKNING 
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 STUDIE 

FORSKNING 

KLINIKKNYTT 
 

OPUS-NYTT 

PERSONAL 

DRIFT 
 

HMS 

KURS 

VELFERD 
 

 
 

Velkommen til hovedprosesjonen 17.mai 
 

Alle ansatte og studenter inviteres til å feire nasjonaldagen under UiBs faner i hovedprosesjonen. 
 

 
Fra hovedprosesjonen 17.mai 2017 

 
Les mer på UiB ansattsiden 

 
 
 

UiB-ansatte kan bli tatt ut i streik 
Fra På høyden 

 
LO Stat har varslet at de tar ut rundt 4000 statsansatte i streik fra 0600 den 24. mai, dersom meklingen i 

statsoppgjøret ikke når fram. Blant disse er fagorganiserte ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT 
Norges arktiske universitet og OsloMet – storbyuniversitetet. Meklingsfristen er 23. mai ved midnatt, og hvis det 

blir streik vil den bli iverksatt fra 06.00 den 24. mai. 
 

 
 
 

Les mer i Khrono om mulig streik i staten 
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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.  
Årets tema: Hånddesinfeksjon, til rett tid og med riktig teknikk. 
Både alkoholholdig hånddesinfeksjon og håndvask med såpe og vann er gode og effektive metoder for 
håndhygiene, når det utføres riktig. Hånddesinfeksjon er likevel anbefalt som førstevalg for helsepersonell i de 
fleste situasjoner fordi det er: 

✓ Effektivt mot de aller fleste mikroorganismer 
✓ Lett å gjøre tilgjengelig der det trengs 
✓ Raskere å gjennomføre enn håndvask 

 
For at hånddesinfeksjon skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid (slik at smittekjeden brytes), 
det må gjøres med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. 
Selv om hånddesinfeksjon er en relativt enkel prosedyre ser man at det ofte ikke gjennomføres optimalt. Hendene 
rengjøres ofte ikke til rett tid, helsepersonell benytter ofte for lite hånddesinfeksjonsmiddel og man glemmer ofte å 
desinfisere deler av hendene slik som tomler, fingertupper og hendenes overside.  
 
På IKO ble dagen markert 6.mai med flotte plakater, og utdeling av hånddesinfeksjonssprit til ansatte, studenter 
og pasienter når de kom på jobb om morgenen. Det ble også sendt ut informasjon om dagen på e-post til ansatte 
og på Mitt Uib til studenter med lenker til filmer og quiz utarbeidet av Folkehelseinstituttet i anledning dagen. I 
tillegg har Folkehelseinstituttet en egen temaside om håndhygiene som er nyttig å gjøre seg kjent med. 
 

 
Plakater i anledning markeringen 

 

  

Sisel Vågenes er takknemlig for hånddesinfeksjonssprit delt 
ut av Elisabeth Håland og Karine Røttingen 

Ulike typer hånddesenfeksjonssprit 

 
Takk til Jørgen Barth for hjelp med plakater, Mona Lysfjord for fotografering og Marit Stubdal for hjelp med 
informasjonsskjermer. Takk til seksjonstannhelsesekretærene Linda Yndestad, Elisabeth Håland, Mona 
Johannessen, Birthe Therkelsen og Karine Røttingen som trofast stiller opp og er med på utdeling og markering 
av dagen. 
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Nasjonal kartlegging av 
mobbing og trakassering 
 
Til alle ansatte 
  
I perioden 20.mai til 31. mai 2019 skal det 
gjennomføres en nasjonal kartlegging av mobbing og 
trakassering blant ansatte i universitets- og 
høgskolesektoren og vår institusjon er med på 
kartleggingen.   
  
Hvorfor gjør vi dette? 
Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av 
mobbing og trakassering i vår sektor. ARK-
undersøkelsen har spørsmål om arbeidsmiljøet, men 
stiller ikke direkte spørsmål om mobbing og 
trakassering  
  
UiBs rutiner for varsling: 
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-
HMS/3.1-Personalforvaltning/3.1.6-
Varsling/Retningslinjer-for-varsling-ved-Universitetet-i-
Bergen 
  
Vi ber deg om å delta 
Din deltakelse er viktig for å oppnå kvalitet på 
kartleggingens resultat.  
 
Lese hele brevet fra Dag Rune Olsen her. 
 

A national survey of bullying 
and harassment 
 
Letter to all staff  
  
In the period from 20 May to 31 May 2019, a 
comprehensive national survey of bullying and 
harassment among staff in universities and colleges will 
be carried out, and our institution is part of the survey. 
  
Why are we doing this? 
Until now there has been little knowledge about the extent 
of bullying and harassment in the higher education sector. 
The ARK intervention program asks questions concerning 
the work environment but does not ask explicitly about 
bullying and harassment.  
 
Our reporting procedures: 
https://regler.app.uib.no/regler_en/Part-3-Human-
Resources-and-HSE/3.1-Human-Resources/3.1.6-
Notification-Whistleblowing/Guidelines-for-notification-
Whistleblowing-at-the-University-of-Bergen 
  
We are asking you to participate 
Your participation is important to ensure that the 
information collected by the survey is as reliable and 
accurate as possible.  
 
Read the whole letter from Dag Rune Olsen here. 
 

 

STUDIE 
 

EKSAMENSFORELESNING 
 
Spesialisteksamen 
 
Spesialistkandidatene Frank Jakob Sandbakk og Torbjørn Østvik Pedersen avholder 
eksamensforelesning i oral kirurgi og oral medisin 
 
13:00-13:45 Sandbakk: «Mellomansiktsfrakturer» 
14:00-14:45: Østvik Pedersen: «Beinaugmentasjon ved implantatbehandling» 
 
Sted: Cavum 
Tid: fredag 24. mai kl. 13:00 – 14:45 
 
Forelesningen er åpen for alle interesserte 
 
 

Velkommen 
 

 
Frank Jakob Sandbakk 

 

 
Torbjørn Østvik Pedersen 
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FORSKNING 
 

Disputas – Tine Birkeland Sivertsen – 9. mai 

 

Torsdag 9. mai disputerte Tine Birkeland Sivertsen for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med av handlingen “Oral 

Health in Children with Congenital Heart Defects - Current Status and Experiences from an Intervention Program” 
 
Hovedveileder: professor Marit Slåttelid Skeie 
Medveiledere: professor Anne Nordrehaug Åstrøm og professor Gottfrid Greve 
 
Komiteen: 
1. opponent:     professor Peter Lingström, Göteborgs Universitet, Sverige 
2. opponent:                    Ph.D. Helén Isaksson, Odontologiska Institutionen, Jönköping, Sverige 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Harald Gjengedal, Universitetet i Bergen 
 
Custos professor Asgeir Bårdsen. 
 

 
Kandidaten sammen med komiteen. 

Foto: Signe Solberg 

 
 

MIDWAY PRESENTATION FRIDAY 24th of MAY 09:00 
 
09:00 -  Ph.D. candidate ØYVIND GOKSØYR 
  In the comity: professor Anne Isine Bolstad and professor Asgeir Bårdsen 
11:00 -  Ph.D. candidate MAGNUS BRATTEBERG 
  In the comity: professor Kamal Mustafa and professor Stein Atle Lie 
13:00 -  Ph.D. candidate HASSAN ABDEL-RAOUF ALI 
  In the comity: professor Torgils Lægreid and professor Keijo A. Luukko 
 
The candidates will present their work so far and the preliminary results of his research.  
 
The event will take place at the meeting room N (4th floor). 
 
All interested are welcome! 
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Podcast for forskere 
 
UiB har lansert podkasten «popviten»  (https://uibpopviten.podbean.com/) (https://pahoyden.no/formidling-fysikk-
kommunikasjon/lanserer-ny-podcastserie-for-den-som-vil-briljera-i-selskapslivet/280343). 
Kommunikasjonsavdelingen (ved Tor Godal) søker nå forskere som har lyst til å delta og fortelle om sin forskning. 
Simon Dankel på K2 har allerede vært med å lage en episode. Dette er en god måte å profilere fakultetet og spre 
det vi holder på med til folket. Alle forskere oppfordres til å delta, -gjerne de unge på PhD- og postdoc-nivå. De 
som vil være med kan kontakte Tor Godal (Tor.Godal@uib.no). 
 
 

Regjeringen vurderer å endre systemet for å telle forskning 
 
Tellekanter. Regjeringen har sendt på høring sak om dagens tellekanter. Du kan svare på tre ulike forslag, der det 
ene er å beholde dagens ordning. De to andre forslagene handler om at åpen publisering skal belønnes i tillegg. 
 

 
Iselin Nybø vil ha inn meninger om systemet for å telle forsking skal endres.  
Foto: Siri Øverlamd Eriksem 

 
Les saken i Khrono 
 
 

Broegelmann Research Laboratory 
Department of Clinical Science, Faculty of Medicine 
 

Wednesday, May 15th, at 11:15 – ca.13:00, Aditorium AHH 
The 21st Broegelmann Lectures 
• Yenan Bryceson, Karolinska Instituttet and University of Bergen 

 “Lymphocyte cytotoxicity in health and disease” 

• Silke Appel, University of Bergen 
 “Towards personalized therapy for inflammatory diseases” 

• Bjørn-Tore Gjertsen, University of Bergen and Haukeland University Hospital 
 “Single cell immune profiling in personalized therapy: early response evaluation in myeloid leukemia using 
mass cytometry” 

 

Thursday, June 6th, at 14:15 – ca.16:00, Birkhaugsalen, HUS 
Gueas Lectures 

• Scott Lieberman, MD, PhD, Division of Rheumatology, Carver College of Medicine, University of Iowa, 
IA, USA 
“Sjögren’s syndrome in children and mice” 

• Peter Gergely, MD, PhD, Novartis Institutes for Biomedical Research, Basel Switzerland 
“Anti-CD40 therapy in immune-mediated diseases” 

 

mailto:POST@UIB.NO
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Forskerforbundets hjernekraftpris 2019 
 
Forskerforbundet kunngjør med dette «Hjernekraftprisen 2019». Send inn din fortelling om betydningen av 
forskning og utviklingsarbeid og bidra til å synliggjøre viktig-heten av hjernekraften til våre medlemmer! Frist for 
innsending er 2. september 2019.  
 
Information in English  
 
Les hele utlysningen her. 
 
 
 

VELFERD 
 
 

Ny søknadsperiode for hyttene 

på Ustaoset og Tingviken i 

Utne - høsten 2019 
 

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  

Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og Tingviken i 

Utne for høst 2019, i perioden 18. august-13. 

oktober 2019. 

 

Det er 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.  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 14. juni, trekningen foretas 17. 

New application period for the 

cottages at Ustaoset and 

Tingviken, Utne - autumn 2019  
 

It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen 

and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the 

autumn period from 18 August until 13 October 2019 

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. 

 

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 14 June and drawing will be 

done 17 June 2019. 
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juni 2019. 

 

 

     
Tingviken                         U-heimen 

 

 

 

 

 

   
Butten                     Ottesheimen 

NATTJAZZ 2019 
VELFERDSTILBUD 

 
Som ansatt ved UIB får du studentpris på alle ordinære 
billetter til Nattjazz 2019. Begrenset antall - max to per 

ansatt pr festivaldag. Første mann til mølla. 
Billettene kjøper du på nattjazz.no  

Bruk promokoden nj2019edu 
 

NOEN AV ÅRETS ARTISTER 
NENEH CHERRY // MARI BOINE // THEA 

HJELMELAND // GURLS // RICHARD BONA & 
MANDEKAN CUBANO // KOMMODE // ORIONS 

BELTE // FLIFLET-HAMRE-REIERSRUD // HEDVIG 
MOLLESTAD // 47SOUL // ADHD // AMGALA 

TEMPLE// UTAKK // ANGOLA 70 // ARVE HENRIKSEN 
"TOWARDS LANGUAGE» // STÅLE STORLØKKEN 
TWILIGHT SALOON // MARIUS NESET QUINTET // 

HELGE LIEN TRIO // SUSANNA 
 

HYLLEST TIL JONI MITCHELL  
(vokalister: Rohey Taalah, Susanna, Sondre Lerche, 

Frida Ånnevik) 
 

POESIDIGG PÅ NATTJAZZ: FRODE GRYTTEN & 
MORTEN QVENILD m.fl... 

 
SE HELE PROGRAMMET OG LES MER PÅ  

NATTJAZZ.NO 
 

 

 
 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 19. juni Onsdag 12. juni 

 
Forskningsutvalget 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget 
Fredag 14. juni 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 6. mars 
 

HMS-utvalget 
Onsdag 22. juni 
 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
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NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinske fakultet på Facebook 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
Pubmed 
 
På Høyden nettavis 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. Herunder også PAGA 
 
PAGA - personalportalen 
 
IT-hjelp -  Hjelpeside for IT hvor studenter og ansatte kan finne informasjon og bidra 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne UiB sine profilmaler 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 

 
 

 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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