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Ny instituttleder ved IKO 

 
 

Bodil Kristina Lund er ny instituttleder ved Institutt for 
klinisk odontologi. 
 
Bodil har jobbet ved IKO, Seksjon for oral kirurgi og oral 
medisin og ved Haukeland universitetssykehus siden 
2017. Fra og med denne måneden er hun IKOs nye 
instituttleder.  
 
Før hun kom til Norge jobbet hun på Karolinska Institutet 
og Det Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hun 
var ferdig tannlege i 1994, og videreutdannet seg deretter 
til spesialist i kjevekirurgi . Hun har særlig forsket på 
antibiotika og kjeveledd, og har arbeidet mye med 
retningslinjer for antibiotikabruk. Hun var tidligere sjef for 
Enhet for kjevekirurgi ved Karolinska institutet, og har 
sittet i en rekke styrer og ledelsesgrupper.  
 
I sin tid på IKO har hun bl.a. hatt ansvar for 
smittevernundervisning og vært leder for den såkalt RAS-
gruppen.  
 
Bodil sier at hun gleder seg til å ta fatt på jobben som 
leder ved IKO, og at hun ser et stort potensiale for 
instituttet vårt, med alle sine gode medarbeidere. 
 
Vi ønsker Bodil hjertelig velkommen i sin nye rolle, og 
ønsker henne lykke til! 

 
Instituttleder Bodil Kristina Lund 

Foto Signe Solberg 

 
 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 01 – 24.januar 2020 
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"La oss lage bein" får 9,8 millioner fra Olav Thons stiftelse 
 
Prosjektet «La oss lage bein – 3D-printing som et verktøy for beinregenerering» har mottatt 9,8 millioner kroner fra 
Olav Thon stiftelsen  
 
Prosjektleder: Professor Kamal Mustafa, Klinisk odontologisk forskning, Universitetet i Bergen, Norge. 
 
Prosjektmedarbeider: Ass. professor Susanna Miettinen, Det medisinske fakultet, Tampere universitet, Finland 
 
Dette er et fremragende prosjekt som er svært lydhørt overfor de fleste kravene i Olav Thon Stiftelsen utlysning 
om å utnytte vevsbygging, bioteknologi, stamceller og regenerativ medisin til å reparere og regenerere 
beindefekter. Teamet består av forskere som har de mangfoldige ferdighetene som kreves for å oppnå målene. 
Rollene deres og ressursene ved de ulike institusjonene er tydelig beskrevet, og leveransene er tydelig skissert. 
Tildelt beløp er NOK 9,8 millioner. 
 
Begivenheten ble feiret med kake til alle ansatte og studenter ved IKO. 
 

 
Kamal snakker til publikum 

 
Kamal Mustafa, Cecilie Gjerde og Marit Bakke (prodekan 

for forsking) ved 3-D printeren 
 

 
Kamal Mustafa og Marit Bakke 

 
 

 
 

 
Se: www.uib.no/odontoliogi  
Se også artikkel i På høyden 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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Day Zero 
 
Det nærmer seg tiden for UiBs store nasjonale 
bærekraftskonferanse 6. og 7. februar. Som i fjor holder 
vi en arrangementsdag den 5. februar som vi kaller Day 
Zero. Her finnes det noe for enhver smak, og godt 
faglig påfyll. 
 
Du kan delta på en rekke svært interessante seminarer 
og workshops med ulike tilnærminger til bærekraft. Har 
du studenter i undervisning kan kanskje noen av 
arrangementene være relevant å ta med studentene 
på. Day Zero er selvfølgelig gratis og et virkelig unikt 
tilbud. 
 
Det er mer enn 30 arrangement å velge mellom, og 
temaene spenner bredt. Ta en titt på listen av 
arrangement ved å følge lenken: 
https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-
wednesday-5-february-2020 
 
 
 

Day Zero 
 
We are approaching the time for UiB s great conference 
on UN s Sustainable Development Goals on the 6th and 
7th of February. Like last year we have a day of events in 
advance of the conference, on the 5th, called Day Zero.  
 
You can attend a number of very interesting seminars and 
workshops, all with different approaches to sustainability. 
If you teach students, perhaps it could be relevant to bring 
them to one of the events. Day Zero is of course free and 
a truly unique offer. 
 
There are more than 30 events to choose from, and the 
themes range widely. Take a look at the list of events by 
following the link: 
https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-
wednesday-5-february-2020 
 
 

Ny organisering for Bedriftshelsetjenesten 
 
Fra første januar 2020 vil Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved UiB være organisert som en egen enhet under HR-
avdelingen.  
 
Formål med ny organisering: 

 
Formålet med den nye organiseringen er å synliggjøre BHTs tjenester for universitetets ansatte i større grad, 
samtidig som bedriftshelsetjenestens frie og uavhengige rolle i arbeidsmiljøspørsmål tydeliggjøres. 
 
Endringen er et resultat av en utredning som ble gjennomført på vegne av universitetsledelsen og 
arbeidsmiljøutvalget ved UiB i 2019.   
 
BHTs tjenestetilbud: 

 
Som tidligere finnes utfyllende informasjon om de ulike BHT-tjenestene på HMS-portalen, og alle universitetets 
ansatte og ledere er velkommen til å ta kontakt ved behov. 
 
Leder for Bedriftshelsetjenesten er Bente Nilsen Hordvik. 
 

 
Foto/ill.: Eiendomsavdelingen, UiB 
 

Kontaktinformasjon: 
 
E-post: bht@uib.no (ikke send konfidensielle 
personopplysninger per epost) 
 
Besøksadresse: Christiesgate 20, inngang mot Museplass 
 
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020
https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020
https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020
https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020
http://www.uib.no/hms-portalen
mailto:bht@uib.no


Side 4 av 10 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  

Po. boks 7804, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 

Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

STUDIE 
 

Kvalifiseringsprogrammet - 6 nye tannleger 
 

 
Foto/ill.: Jørgen Barth 

 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer 6 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med 
utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2018-2019 så mye med fullført og bestått program og 
avsluttende kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Ognjen Njamculovic, Pernille Go,  
Anas M. Alsaadi, Sazan F. Fake, Ardita Aliko og Redor F. Askan. 
 
 

FORSKNING 
 
 

Invitasjon til å søke om 2 tverrfaglige PhD-stillinger innen 
satsningsfeltet Globale samfunnsutfordringer  

 

Det inviteres til korte prosjektskisser for to fireårige stipendiatstillinger innen det strategiske 
satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer.  
Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB.  
Frist for å sende inn skisser er 15. februar 2020.  
Stillingene skal lyses ut ved de fakultet som får tildelt stillingene.  

Prosjektforslaget skal fylles inn i søknadsskjemaet og sendes i ePhorte under sak: 2020/630 
Invitasjon til å søke om to tverrfaglige ph.d.-stillinger skisser for innen satsingsfeltet 
Globale samfunnsutfordringer.  
 
Link til retningslinjer og søknadsskjema. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
Vedheng/Retningslinjer%20og%20søknadsskjema.pdf
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Felles søknadsskjema for helsedata 
 
For første gang lanseres felles søknadsskjema for tilgang til helsedata fra ulike aktører. Forskere og andre som 
søker tilgang til helsedata finner nå 47 datakilder i samme skjema på helsedata.no. Dette er et viktig steg mot å 
gjøre tilgangen til helsedata enklere, raskere og sikrere.  
 
- De gode intensjonene og samfunnsmålene i Helsedataprogrammet må realiseres i praksis, steg for steg. Felles 
søknadsskjema er en konkret forbedring som vi håper vil gjøre hverdagen enklere for søkere og brukere av 
helsedata, særlig de som trenger data fra flere kilder samtidig, sier områdedirektør Gun Peggy Strømstad 
Knudsen i Folkehelseinstituttet. 
 
Les mer om felles søknadsskjema for helsedata. 
 
 

UTLYSNING - SMÅFORSK 2020 
 
HVEM KAN SØKE? Enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede. Mottakere må 
være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II og 1.am. II.  
 
HVOR MYE KAN MAN SØKE? Størrelsen på prosjektsøknader er satt til 15.000 - 80.000 kr. Bevilgningene må 
brukes innen 2020 og midlene er ikke overførbare til neste år.  
 
HVA KAN MIDLENE BRUKES TIL?  
Reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Tildeling av midlene 
skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer. HVORDAN KAN MAN SØKE?  
Søker må send en prosjektbeskrivelse (max 2 sider), budsjett (1/2 side) og CV til elina.troscenko@uib.no med 
kopi til lederen av forskningsgruppen søkeren hører til.  
 
SØKNADSFRIST – MANDAG 3.FEBRUAR 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://ehelse.no/aktuelt/felles-soknadsskjema-for-helsedata
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Forskningsenhet for helseundersøkelser – en 
videopresentasjon  
 

https://www.uib.no/fhu/130871/video 
 
 

KURS 
 

UTLYSNING AV KURS- OG UTVIKLINGSMIDLER 
 
På tross av at et stramt økonomisk år også i 2020, er det satt av 120.000 kroner i budsjettet til kurs- og 
utviklingsmidler for IKO. Disse midlene vil bli lyst ut i 2 omganger med kr. 60.000 i hver runde. 
 
- Frister: 1. februar og 1. september 
- Maks søknadsbeløp kr. 10.000 
- Ansatte som ikke har egne øremerkede midler kan søke 
- Ansatte som ikke har tilgang på eksterne midler vil bli prioritert 
- Kurs og faglige reiser som kan komme fagmiljø ved instituttet til gode, vil bli prioritert 
- Søknad må inneholde navn, stilling, hensikt (hvilket kurs/seminar el.l.), motivasjon og et foreløpig budsjett 
- Søknad sendes på epost til signe.solberg@uib.no 
- Rask behandling av søknader etter fristens utløp 
 
 

Biblioteket tilbyr følgende kurs våren 2020 for ansatte og 
stipendiater ved Det medisinske fakultet og i Helse Bergen 

 
- Introduksjon til EndNote 
- Workshop for viderekomne i EndNote 
- Søkekurs i PubMed og Embase 
- Introduksjon til systematiske oversikter 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:signe.solberg@uib.no
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Introduksjon til EndNote: I kursene gjennomgås hvordan å bygge opp en egen EndNote-database med 
referanser man trenger til forskningen. I tillegg vises hvordan å enkelt bruke EndNote i skriveprosessen i Word slik 
at man får formaterte referanser og en automatisk generert litteraturliste. EndNote har dessuten mer funksjonalitet 
, f.eks. å gruppere referansene i EndNote, og å laste inn fulltekst til artiklene og dermed lage sitt eget elektroniske 
bibliotek.  
 
Workshop for viderekomne i EndNote: Kurset er for alle som har brukt programvaren en stund og vil vite mer 
om spesifikke funksjoner. Innhold i kurset baserer seg på innspill fra deltakerne. Spørsmålene noteres ved 
påmelding, slik at biblioteket kan forberede denne workshopen best mulig. Spørsmål biblioteket har fått tidligere 
handlet om å legge til fulltekst, tilpassing av referansestiler, synkronisering av EndNote mellom jobb og hjemme. 
 
Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive 
søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. 
Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn 
PubMed/Medline. Den er derfor et viktig supplement til Medline, for å få et bedre overblikk over fagets litteratur. 
 
Introduksjon til systematiske oversikter: Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi 
gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk 
oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, 
og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske 
oversikter.  
 
Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin 
studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. 
 
Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-
p-melding 
 
 

VELFERD 
 
 

NAMNET 
 

Det nærmer seg premiere på Namnet, som er teatersjef Stefan Larsson sin 
først premiere på DNS. 

 
Hva får familien til å oppføre seg som fjerne bekjente? Hva er det de 

ikke våger å snakke om? 
Et ungt par er blitt gravid, og jenta drar hjem til foreldrene sine etter lang tid 

vorte. Hun er spent på fremtiden, usikker på kjæresten og hvordan de to skal 
klare foreldrerollen. Møtet med barndomshjemmet gjør ikke usikkerheten 

mindre. 
 

Namnet av Jon Fosse er blitt en moderne klassiker som spilles over hele 
verden. Humoren og den gjenkjennelige tematikken gjør stykker til en god 
inngang til Fosses dramatikk. Stykket får følge av Lars Vaulars nyskrevne 

musikk. Anbefales også for ungdommer. 
 

---  UiB-velferdspris  ---  
Kjøp ved å kikke på lenken under innen 23.januar: 

Namnet, Teaterkjelleren 
UiB pris: kun kr 245,- (ord kr 390): 

Torsdag 6.februar kl 19.30,  
lørdag 8.februar kl 18.00, 

Du kan også ringe oss 55 60 70 80 for å bestille billetter. 

 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding
https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding
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Cabaret 
 

Wilkommen! Bienvenue! Welcome! 
Du er herved invitert til en underholdende og grenseløs kveld i 30-talets 

Berlin. 
Berlin er en sydende metropol ved inngangen til 30-årene. Den fascinerende 
og fordomsfrie byen til trekker seg kunstnere i alle sjangre. Nattklubbene er 

fristed for utsvevelser, fristelser og nytelser, dampende oaser som står i sterk 
kontrast til de ulmende politiske kreftene som begynner å få fotfeste. For i 
sidegatene har nazismen begynt å spire. Motsetningene spisser seg og får 

store konsekvenser for menneskene vi møter i forestillingen. 
 

Suksessmusikalen Cabaret rommer glitrende shownummer med kjent 
musikk. Mange har rett og slett kalt den verdens beste musikal 

 
---  UiB-velferdspris  ---  

 
Cabaret, , Store Scene  

UiB pris: kun kr 390 (ord kr 590): 
onsdag 4.mars kl 20.00, 
lørdag 7.mars kl 18.30 

torsdag 30.april kl 20.00 
 

Det er begrenset antall UiB-billetter!  
Du kan også ringe oss 55 60 70 80 for å bestille billetter. 

 
 

 

 
 
 

TURANDOT I GRIEGHALLEN  
16., 18. og 23. FEBRUAR KL 1930  
 
OPERA BERGEN presenterer en helt ny produksjon av Puccinis mest dramatiske opera - Turandot - i Grieghallen 
i februar. Kongemakt, byråkrati, undertrykkelse, mot og kjærlighet er sterke elementer i dette dramaet, som også 
byr på en av operalitteraturens store «svisker» – Nessun dorma.  
 
OPERA BERGEN har gleden av å kunne tilby et begrenset antall gode rabatterte billetter til UiBs ansatte og 
studenter:  
Billetter t.o.m. rad 27 kr 570,- (ord. pris 670,-) 
Billetter f.o.m. rad 28: Kr. 370,- (ord. pris 470,-) 
Studentbilletter f.o.m. rad 28: kr 250,- 
 
Varighet: 2:30 inkl. pause  
 
Hvis du ønsker å kjøpe billetter, sender du en e-post til post@operabergen.no der du oppgir 

▪ Navn og din adresse 
▪ Ønsket billettype  
▪ Antall billetter 
▪ Om du vil ha billettene tilsendt i posten eller hente dem ved inngang før forestilling.  

 
Ved bestilling før 10. februar kan billettene med faktura sendes hjem til deg med vanlig post, eventuelt hentes og 
betales ved inngangen i Grieghallen. Ved bestilling etter 10. februar må billettene hentes og betales ved 
inngangen i Grieghallen. Merk at det kan ta noe tid før du får svar fra Opera Bergen, fordi kundekontakten er 
manuell og pågangen til tider stor.   
 
Les mer om Opera Bergen og oppsetningen her: https://operabergen.no/portfolio-item/turandot-2019/ 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Ny søknadsperiode for 

hyttene på Ustaoset og 

Tingviken i Utne våren 2020 

inkl. påsken.  

 

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

Ottesheimen og Butte på Ustaoset og Tingviken i 

Utne for våren 2020, i perioden 5. april -21. juni 

2020.  

Inkl. påsken som deles i to perioder. Studenter har 

fortrinnsrett i Ottesheimen i påsken. 

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». 

Søknadsfristen er 14. februar, trekningen foretas 

18. februar 2020. 

 

           
Tingviken                         U-heimen 

 

New application period for 

the cottages at Ustaoset 

and Tingviken- spring 2020 

incl. Easter.  
 

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

and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the 

spring period from 5th April until 21th June 2020. 

 

Cancellation deadline is 30 days before rental period 

start to avoid penalty for cancellation 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. 

 

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)" 

 

The application deadline is 14th February, drawing will 

be done 18th February 2020. 

 

 

 

 

 

   
        Butten                     Ottesheimen 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 12. februar 
Onsdag 17. juni 

Onsdag 22. januar 
Onsdag 1. april 
Onsdag 20. mai 
Onsdag 17. juni 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Forskningsutvalget 
Torsdag  
 

Programutvalget 
Fredag 21. februar 
Fredag 20. mars 
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag  
 

 

 

 

 
 

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 
 
PAGA – personalportalen 
 
UiBhjelp - Tjenesteportalen 
 
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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