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Til alla på IKO 
Liten rapport fra mitt hjemmekontor 

 
 
De märkligaste tre arbetsveckorna i mitt yrkesliv har precis avslutats, och nu väntar en till. Men även om 
det varit märkliga så har det inte varit dåliga, bara väldigt annorlunda. Att korona sprider sig över vår del 
av världen är naturligvis oroande och tragiskt, en kjempe utfordring for oss alla. Det som är imponerande, 
är all den kraft som växer ur den här situationen. Den som trodde att «universitetsfolk» var omständiga, 
rigida och inte spesiellt handlingskraftiga har definitivt bevisats fel. På UIB, och inte minst IKO, har det 
spirat av goda ideer, lösningsorienterat förhållningssätt, stort ansvarskännande, lojalitet och solidaritet. På 
oerhört kort tid har vi tillsammans kunnat komma en god bit på väg att anpassa vår kliniska aktivitet, vår 
utbildning och vår forskning till helt oväntade omständigheter, dramatiskt skilda från vår vanliga vardag. 
Jag är imponerad. Jag känner också en djup respekt och tacksamhet till er alla som bidragit. Tusen tack. 
Detta ska gå bra!    

  
Bodil Lund  
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 04 – 23.Mars 2020 
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INFORMASJON TIL ANSATTE OG STUDENTER 
 
Ansatte: Det er to hovedkilder til informasjon for ansatte i disse dager:  

1. UiB legger ut informasjon fortløpende om ulike temaer på denne siden: www.uib.no/korona  Her kan du finne 
svar på mange ulike spørsmål. 

2. UiB-mail. Vi ber alle sjekke sin UiB-mail jevnlig, da dette er fakultetets og instituttets viktigste 
informasjonskanal. Denne kan du sjekke på mobil: kalender.uib.no (vanlig pålogging). 

 
Studenter: Studentene blir også informert via UiBs korona-side. Hvis dere lurer på hvilken informasjon studentene 
får, kan dere lese der. I tillegg legges det ut løpende studieinformasjon på Mitt UiB. Se for øvrig mer informasjon i 
dette nyhetsbrevet om hva som skjer med undervisning og eksamen for studentene.  
 
 
 
 

 

Spanskesyken er årsaken til Korona-frykt 
Av KIM E. ANDREASSEN 
 

Verden har vært rammet av flere epidemier. En av de verste var Spanskesyken som herjet mellom 1918 og 1920 og 
tok sannsynligvis flere liv enn første og andre verdenskrig, til sammen. 
 

 
Spanskesyken oppsto ikke i Spania, men i USA. Her ser vi influensapasienter som pleies på Walter Reed-sykehuset i Washington, D.C. 
Foto/ill.: Harris & Ewing/WIkipedia. 

 
– Spanskesyken er hovedårsaken til at vi i dag frykter epidemier som Korona-viruset slik vi gjør i dag, sier 
førsteamanuensis Magnus Vollset ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Universitetet i Bergen 
(UiB). 
Influensasykdommen ble en verdensomspennende epidemi (pandemi) som drepte nær 100 millioner mennesker. Til 
sammenligning omkom 18 millioner i første verdenskrig og mellom 60 og 85 millioner i andre verdenskrig. 
 
Les hele artikkelen om spanskesyken og frykt for epidemier her. 
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"La oss lage bein" har blitt tildelt 9,8 millioner fra Olav 
Thons stiftelse 
 
Prosjektleder: Professor Kamal Mustafa, Klinisk odontologisk forskning, Universitetet i Bergen, Norge. 
Prosjektmedarbeider: Ass. professor Susanna Miettinen, Det medisinske fakultet, Tampere universitet, Finland 
Cecilie Gudveig Gjerde, Universitetet i Bergen 
 
Olav Thon Stiftelsens prisutdeling 2020 
For sjette år på rad ble det delt ut i overkant av 30 millioner kroner til prisvinnere av Olav Thon Stiftelsen. 
Seremonien ble holdt i Universitets Aula torsdag 5. mars. 
 
«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 over 4 år. 
 
Etter utdelingen ble det holdt en festmiddag for prisvinnere og gjester på ærverdige Hotel Bristol. 
 
Les mer her: https://olavthonstiftelsen.no/forskningsstotte/ 
 

 

  
Fra venstre: Cecilie Gjerde, professor 
Susanna Miettinen, prosjektleder Kamal 
Mustafa, Olav Thon og Jan-Erling 
Bäckvall, professor og medlem i Thon-
stiftelsens fagnemnd 

Fra venstre: Kikke Flesche Kleven som 
mottok pris for ny undervisning, rektor 
Dag Rune Olsen ved UiB, Prosjektleder 
Kamal Mustafa – Bodil - Lise Øverås, 
professor og medlem i Thon stiftelsens 
fagnemnd 

Kamal Mustafa mottar prisen fra Olav 
Thon 
 

   

Prosjektleder Kamal Mustafa og 
Instituttleder Bodil Lund 
 

Prosjektleder Kamal Mustafa og Olav 
Thon 
 

Prosjektleder Kamal Mustafa 
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Litt informasjon 
 
1. Våra pasienter: Alla våre pasienter er nå avbestilte fram til Påske. Alle henvendelser fra studenter og 

spesialist-utdanningskandidater vedr. deres pasienter som ellers har kommet til klinikklederen, vil bli tatt hånd 
om av våre tannleger i akutt-klinikken. Takk til de som har informert oss. 
 

2. Akuttklinikk på IKO. Vi har etablert en akuttklinikk for att ta vare på våra akutte pasienter. Neshe er leder for 
den klinikken som drivs i samråd med Bodil Lund. De som skal bemanna denne klinikk har fått mail og 
melding på mobil om det. Etterhvert kan de bli aktuelt att ytterligere personer kallas in til dette. Ni får i så fall 
beskjed. Vi vill i størst mulig grad minimere antallet personer på klinikken i fall vi havner i en situasjon der vi 
behøver setta folk i karantene. For de som skal jobbe på akuttklinikken har vi en «morgen-briefing» kl 8.30 
med informasjon om arbeidsrutiner og tid for spørsmål og diskusjon. Pasienter kommer først kl 9 og 
behandling pågår til kl. 12.00. Denne første uken har det vært veldig rolig på akuttklinikken. Derfor har vi 
besluttet å redusere antall ukedager vi har åpent i kommende Det finns, ved behov personell i beredskap 
hjemme hver dag så att det ved behov kan vi motta pasienter alla hverdager. Vi forventer at antallet 
akuttpasienter kan komme til å øke etter hvert. Derfor planlegger vi beredskap for dette. Fortsatt gjelder de at 
ingen med forkjølelsessymptomer får arbeide i klinikken. Meddel Neshe om det er noe som hindrer dere fra å 
komme. 
 

3. Tannklinikk for akutte pasienter med covid-19. Fra og med med 23/3 så har fylket en tannklinikk som er 
klar til å ta imot pasienter med akutte symptomer, selv om de samtidig har covid-19. 
 

4. Stengte dører og tilgang med kort. Ettersom universitetet er stengt av regjeringen og vi bara får ha åpent for 
virksomhetskritiske aktiviteter (som vår akuttklinikk), er det bare de som arbeider på akuttklinikken som 
kommer til å ha mulighet at komma in på IKO. Dersom noen av dere har personlige eiendeler, eller behøver 
noe for at kunne forsetta sitt hjemmekontor, ta kontakt med Bodil eller Signe. 
 

5. Parkering på IKO. Garasjen i U2 er åpen for de som kommer og jobber på akuttklinikken. Vanlige regler for 
«hvitelisting» gjelder. Hvis din bil ikke er hvitelistet allerede, gjør det snarest, se her:  
https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet Skulle noen mot formodning bli ilagt 
kontrollavgift, si fra til Signe. 
 

6. Fortsatt undervisning. Den teoretiske undervisningen og eksamener skal fortsette som planlagt men nå gå 
over til digital form. Det har kommet forslag på ulike digitale løsninger og mange er nå i gang med de nye 
undervisningsmetodene.  
 

7. Disputaser og halvtidskontroller. Disse skal i størst mulig grad foregå som planlagt plan men i form tilpasset 
til koronasituasjonen (minimalt personer tilstede, eventuell med opponent via Skype). En oppskrift er laget på 
fakultetet og den første disputasen på Det medisinske fakultet ble holdt i slutten av forrige uke. De som dette 
gjelder på IKO kan kontakta Elina Troschenko, som sammen med forskningsleder (Stein Atle Lie) og 
instituttleder (Bodil Lund) skal arbeide for å tilrettelegge dette på beste måte. 

 
 
 
 

STUDIE 
 
 

Webinar for undervisere: 
 
Denne linken går til et webinar om programmet Kaltura, som handler om bruk av video i undervisningen. Webinar 
går hver dag kl. 12 denne uken: https://mitt.uib.no/courses/25566#Webinar 
 
Jeg håper dette kan være lærerikt i inspirerende i en digital tid! 
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Til studenter og ansatte ved Institutt for klinisk odontologi 
 
Klinisk undervisning 
Klinikken er nå stengt til over påske. I denne situasjoner må vi gi dispensasjon for obligatorisk klinisk trening. Vi vil 
i størst mulig grad legge til rette for normal undervisningsprogresjon og håper at situasjonen ikke blir langvarig.  
 
Teoretisk undervisning 
Teoretisk undervisning vil endre karakter fra skole- til hjemmeundervisning. Undervisning i emnene vil bli lagt ut i 
Mitt UiB og følge ordinær undervisningsplan. Ulike digitale verktøy vil bli tatt i bruk. Konkrete spørsmål som gjelder 
enkeltemner, kan rettes til emneansvarlige.  
 
Eksamensform 
Universitetsledelsen ved UiB har besluttet at alle eksamener våren 2020 skal planlegges som hjemmeeksamen. 
For hvert enkelt emne, vil beslutningen avhenge av tidspunktet for gjenåpning av UiB. Informasjon om dette vil bli 
gitt av emneansvarlig for hvert enkelt emne. 
 
Karaktersetting 
Ved hjemmeeksamen kan det bli aktuelt å endre karakterskala fra gradert til bestått/ikke-bestått. Dette vil vi fatte 
endelig beslutning om i samråd med fakultetet. Argumentene for denne type vurderingsuttrykk er flere: 

• Endring av undervisning- og eksamensform kan gjøre det vanskelig å sammenligne eksamensresultater 
mot tidligere 

• Det kan diskuteres om alle kandidatene konkurrerer på så like vilkår som man bør ha før karaktersetting 

• Å redusere stressnivået blant studentene i den situasjonen vi nå er i 

• Hjemmeeksamen kan ikke gjennomføres under like kontrollerte forhold som man har på en skoleeksamen 
“Strykgrensen” vil for øvrig være den samme som før, jf. Læringsutbyttebeskrivelsen og de kvalitative 
karakterbeskrivelsene.  
 
Bodil Lund     Inge Fristad 
Instituttleder    PU-leder 
 
 
 

UiB er i gang 
 
Ved Universitetet i Bergen (UiB) er læringslaben i gang med å lage et opplegg for å veilede dem som nå må lage 
nye eksamensoppgaver. Det opplyser Oddrun Samdal, som er viserektor for utdanning. 
 

 
 
Hjemmeeksamen trenger ikke å bety at man har lang tid, sier viserektor Oddrun Samdal UiB Siri Ø. Eriksen 
— Eksamensperioden hos oss strekker seg helt til juni. Det er mulig at noen av de siste eksamenene vil kunne 
gjennomføres som skoleeksamen, men nå planlegger vi for at byggene er stengt, sier Samdal. 
— Er det alle emner som er like lette å gjøre om til hjemmeeksamen? 
— Hjemmeeksamen trenger ikke å bety at man har lang tid, sier Samdal. 
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Utlysning av insentivmidler for utdanning 2020 
 
Universitetet i Bergen lyser ut til sammen 2,1 millioner kroner i søkbare insentivmidler for kvalitetshevende tiltak i 
utdanningene. Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt 
studiekvalitet og til økt gjennomføring av utdanning. 
 
Fokusområdet for 2020 er: 
«Utvikling av studieprogram og emnepakker i tråd med metodikken beskrevet i UiBs kvalitetssystem for 
utdanning. I denne sammenheng skal det være et retningsgivende og meningsfylt samsvar mellom 
vurderingsform, læringsaktiviteter og undervisning, planlagt med utgangspunkt i læringsutbyttet for det 
aktuelle emnet og programmet. Tiltaket skal kunne vise til en systematisk og gjennomtenkt utvikling.» 
 
For å få tildelt midler kreves det at prosjektene vurderes å være klart i målgruppen og at de har den nødvendige 
kvaliteten. Prosjektene det søkes til må være tidsavgrenset. 
 
For retningslinjer og søknadsskjema, se linker nedenfor. 
Søknader sendes fakultetet innen fredag 3. april. Fakultetet vil videreformidle søknadene til UiB. 
 
Retningslinjer 
 
Søknadsskjema insentivmidler 
 
 

 

FORSKNING 
 
 

Utlysning 2020 - Familien Blix` fond til fremme av 
medisinsk forskning 
 
Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Formålet med fondet er å 
støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk 
innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk 
forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat 
Erik Keiserud, BA2 Center, Bygdøy alle 2, 0257 Oslo, enten ved vanlig post eller vedlagt e-post til 
erik.keiserud@outlook.com. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2020. Den må skrives på fastsatt skjema 
som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no. 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Pasientbehandling 
 
Timeavtalene for alle IKOs pasienter er avbestilt fram til påske. Pasientene har fått en felles sms. 
 
Det er lagt inn en tale-melding på IKO sitt hovednummer, slik at de som ringer inn får beskjed om åpningstidene 
for vår akutt-klinikk. Vi har også lagt ut informasjon på vår hjemmeside: 
https://www.uib.no/odontologi/67370/pasientbehandling 
 
Pasienter med gjenstående behandling er kontaktet. 
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DRIFT 
 
Våre lokaler kontrolleres hver dag og forskningslaboratoriet sjekkes et par ganger i uka. Vareleveranser mottas og 
lagras på riktig måte. 
 
Husøkonom-kontoret har redusert drift, men har p.t. tøyleveranser to ganger i uka, til IKOs akuttklinikk og til TKVest.  
Renhold av lokalene er tilpasset aktivitetsnivået. I tillegg blir det utført renholdsoppgaver som det er praktisk å 
gjennomføre når driften er på et minimum, slik som nå.  
 
 

HMS 
 
 
Selv om universitetets dører er stengt, er vi alle fortsatt i jobb og vi mottar lønn. Derfor kan alle bli bedt om å utføre 
arbeidsoppgaver hjemmefra, også oppgaver man normalt ikke har, men som kan utføres hjemme. 
Det er viktig at alle leser mail daglig. UiB-mail kan lese både på datamaskin, nettbrett og mobil, via denne 
adressen: kalender.uib.no – med vanlig pålogging.  
 
Det kan være utfordrende for å ikke ha en daglig arbeidsplass å reise til, og å være kollegaer på avstand, slik vi er 
nå. Vi oppfordrer alle sterkt til å holde kontakt med hverandre, enten samtalen handler om arbeid eller ikke! Hold 
kontakten!  
 
Regler om sykefravær og ferier skal komme fra HR-avdelingen sentralt. Da vil de bli lagt ut på UiBs korona-side, 
og instituttledelsen vil også formidle disse, så snart de er klare. De som er hjemme med barn på grunn av stengt 
barnehage og/eller skole har full lønn, selv om arbeidskapasiteten er nedsatt. Om man i denne perioden blir syk, 
slik at man ikke kan arbeide, skal man sykmelde seg på vanlig måte. 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 
Oppdatert møteplan kommer når situasjonen er mer normal igjen. 
Fakultetsstyremøtet 1. april utgår. Deretter planlegges det at neste Fakultetsstyremøtet avvikles digitalt.  
 
 
 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 

Koronavirus: Informasjon til ansatte og studenter 
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 
IKO på Facebook 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/korona
http://www.uib.no/odontologi
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https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
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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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