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Till alla på IKO 
Betraktningar från Stoltzekleiven 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Det blir en annorlunda påsk för många av oss med resor som inte blir av och vänner 
och släktingar vi inte träffar. Jag hade önskat er en annan påsk, det har ni alla 
verkligen gjort er förtjänta av. Glöm inte att njuta av det som trots allt är, ta vara på 
varandra och tänk på hur bra vi på många sätt ändå har det.  
Ibland får jag frågan, Bodil, är du svensk eller är du norsk? Mitt självklara svar är att 
jag är Skandinav. Och det är fantastiskt att vara Skandinav. Efter lite research på 
nätet får jag bekräftat att Skandinaviska människor är bland dom topp tio lyckligaste, 
starkaste och mest kaffedrickande i hela världen. I en klass för sig står dock Norge. 
Norge är inte bara världens rikaste land det är ett av världens vackraste länder med 
näst längst kustlinje, det tredje högsta vattenfallet och anses dessutom vara den 
lyckligaste och säkraste platsen i världen. Norge har också en av Europas vackraste 
städer, nämligen Bergen. På åttonde plats faktiskt. Jag kan bara hålla med. Förra 
helgen när jag var på tur och kämpat mig upp för Stoltzekleiven och blickade ut över 
Bergen så tänkte jag: Det finns nog inget bättre ställe att ha reseförbud på. 😊 
Jag vill önska er alla en riktig Glad Påsk och tusen tack för alla fina insatser!    
 
Bodil Lund 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 05 – 06. april 2020 - Påskenummer 
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Informasjon etter regjeringens vedtak 
om fortsatt tiltak mot korona 
 
Regjeringen har altså bestemt å videreføre tiltakene mot Corona-
utbruddet fram til 13/4. UiB sin stenging forsetter dermed.  
 
Mer info: https://uib.no/korona 
 
Vi vil ellers minne om følgende regler for MED-ansatte som blir bedt om å 
avhjelpe sykehus og kommuners behov for helsepersonell 
 
Les informasjonen fra dekanus her. 
 
 

Information after the 
government's 
decision to continue 
the corona 
measures 
 
The government has decided to 
continue the measures against the 
Corona epidemic until April 13th. The 
University of Bergen will continue to be 
locked down.  
 
More information: 
https://uib.no/en/korona 
 
We would also like to remind you about 
the following rules that apply to MED 
employees who are asked to help out in 
the health care system. 
 
Read the information from the -Dean 
here. 
 
 

Spørsmål og svar: UiB-ledelsens nettmøte om 
konsekvenser av korona-krisen 
 
UiB-ledelsen arrangerte nylig et nettmøte med både studenter og ansatte der de forsøkte å besvare spørsmål 
relatert til korona-krisen. Her kan man gå gjennom alle innkomne spørsmål og svar: 
https://www.uib.no/korona/134880/studenter-og-ansatte-sp%C3%B8r-ledelsen-svarer 
 
 

Enkel innføring i Teams 
 
Teams har nå blitt et viktig redskap i arbeidet vårt! Vi oppfordrer alle som ikke føler seg helt sikker på hvordan 
Teams funger og hvordan dette kan brukes på en god måte, til å se denne introduksjonssiden: 
https://support.office.com/nb-no/article/video-hva-er-microsoft-teams-422bf3aa-9ae8-46f1-83a2-e65720e1a34d  
 

Video: Hva er Microsoft Teams? - Støtte for Office 
support.office.com 
 
Opplæring: Lær hvordan du kommer i gang og blir produktiv med denne hurtigstarten for Microsoft 
Teams. Logg deg på Teams, velg Team og kanaler, svar på samtaletråder, @omtal noen, bruk emojier 
og klistremerker, og spør T-Bot om noe.  
Når du (etter å ha gått gjennom introduksjonen) logger deg på Teams, er det nyttig å følge dialogene/trådene der 
kollegaer har lagt inn sine erfaringer og tips! 
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Hilsen til alle ansatte fra 
vernetjenesten og UiBs 
Hovedverneombud 
 
https://www.uib.no/foransatte/135003/hilsen-fra-vernetjenesten 
 
 

 
 

 

Musikalsk korona-stunt 
 

Medisinstudentene ved Universitetet i Bergen (UiB) er blant dem som har laget sin egen koronalåt. 

Deres potensielle Youtube-hit har fått tittelen «Vask, vask, sprit, sprit!». 

 
 

Korona-tiltakene videreføres 
 

 Foto/ill.: Marianne Røsvik, UiB 
 
Fra og med 12. mars ble universitets bygg stengt, og all undervisning og eksamen er flyttet til digitale flater.  Det er 
gjort en stor innsats i hele organisasjonen for å videreføre universitets aktivitet under nye og krevende 
rammebetingelser. 24. mars besluttet Regjeringen å videreføre de ekstraordinære tiltakene til 13. april. Det vil 
derfor fortsatt bare være virksomhetskritiske funksjoner som vil bli gitt tilgang til universitetets bygninger. Disse 
personene ivaretar viktige funksjoner knyttet til liv og helse, laboratorier og for å sikre kontinuitetsprinsippet for 
beredskap på ulike nivåer. 
Universitetsledelsen har stor forståelse for at det er krevende for ledere og ansatte når restriksjonene som 
innføres medfører at alle arbeidsoppgaver knyttet til undervisning, veiledning og eksamen utelukkende må 
håndteres digitalt utenfor campus. Det er viktig at ledere på alle nivå har tett dialog med medarbeidere og viser 
smidighet i oppfølging av den enkeltes arbeidssituasjon så lenge denne unntakstilstanden vedvarer. 
Hensikten med lukkingen av campus er å begrense risiko for smitte. Universitetsledelsen har forståelse for at 
stengingen av campus på sikt kan få nye og utilsiktede virkninger. Det kan derfor søkes om tilgang for ytterligere 
personer som skal ivareta virksomhetskritiske funksjoner. Søknaden sendes til HR-avdelingen ved 
sonja.dyrkorn@uib.no 
UiB oppdaterer fortløpende informasjon til studenter og ansatte på: https://www.uib.no/korona 
 
 

Vi må bruke det vi lærer nå 
Tekst:Cora Gabrielle Møller Jensen og Gard Aasmund Skulstad Johanson, UiB-studenter og kandidater til Universitetsstyret. 

 
Når vi en gang returnerer til normalen er det viktig at vi ikke lar disse erfaringene og denne kunnskapen gå til 
spille. 
I løpet av de siste dagene har sektoren blitt snudd på hodet. Alle universiteter og høyskoler er stengt og gjennom 
den siste uken har flere jobbet med å omstille sin undervisning. Når vi en gang går tilbake til normalen er det viktig 
at vi høster erfaringer fra det vi nå går gjennom. 
Koronaviruset har på mange måter endret sektoren vi er i.  

mailto:POST@UIB.NO
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Vi kommer i alle fall på sikt til å be Universitetet i Bergen om å utarbeide en rapport om tiltakene som ble gjort og 
vi oppfordrer de andre institusjonene til å gjøre det samme når den tid kommer. På den måten kan universitetene 
og høyskolene bruke den kunnskapen vi nå opparbeider oss til å bedre undervisning og vurdering i mange år 
fremover. 
Akkurat nå er det imidlertid viktigst at vi tar vare på hverandre og støtter hverandre der vi kan. 
Les artikkelen i Khrono 
 

 

STUDIE 
 
 

Undervisning i koronaens tid 
 
Undervisning og eksamener skal foregå digitalt ut vårsemesteret. Vi har vel til en viss grad tatt inn over oss det 

harde faktum. Nye undervisningsformer skal over en lengre periode gjennomføres både strukturert og pedagogisk. 

Vi sitter krumbøyde over nye digitale plattformer og mange kollegaer imponerer allerede stort og viser vei for oss 

andre. Dette er jo faktisk en unik mulighet til å sette seg inn i undervisningsmetoder som vi uansett måtte lære 

oss. Vår største uro er likevel tap av praktisk undervisning og oppfølging av pasienter. Tilpasninger vil måtte 

gjøres over flere semester for å kompensere for tapt klinisk trening. Her finnes det mange løsninger så lenge vi tar 

vare på studenter og pasienter. Enkelte studenter pustet også lettet ut da det ble besluttet at teoretisk eksamen 

innvilges selv om klinikken i emnet ikke kunne godkjennes. Disse studentene skal over en begrenset periode 

senere gis anledning til ekstra klinisk undervisning.  

 

Fremover blir den viktigste jobben vår å støtte studentene i vår roller som lærere og medmennesker. Med en solid 

administrasjon som drahjelp, kommer vi gjennom dette mer sammensveiset og med helsen i behold ☺ 

 

Hilsen Dagmar, 

Nyutnevnt studieleder ved IKO 

 
 

 

FORSKNING 
 
 

Forskningsnytt 
 
Forskningen ved IKO fortsetter, men er selvsagt også rammet av Korona. 
All labvirksomhet er stanset, og alle prosjekt der det er innhenting av kliniske data er også stanset. 
Situasjonen påvirker alt fra forskerlinjestudenter til spesialistkandidater og PhD-kandidater, og til større prosjekt 
som er i gang eller skulle startes nå. 
De som er «heldige» er i en situasjon der datainnsamlingen er ferdig og de kan konsentrere seg om skriving (da er 
ikke eventuelle utfordringer med hjemmesituasjon, barnepass og annet, tatt med i betraktningen). 
Det er ikke berammet noen disputaser ved IKO i nærmeste framtid, men ved fakultetet går alle disputaser som 
planlagt via Skype eller lignende. Disputasene er åpne for alle og det er en fin mulighet for å få med seg forskning 
man kanskje ikke får anledning til. 
 
Stein Atle 
 

Another new EU projected has been approved 

mailto:POST@UIB.NO
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In these difficult days there is great news that Kamal Mustafa and his team obtained a new grant under the 
H2020 Future and Emerging Technologies (FET). The project is titled BoneFix and will be coordinated by Royal 
Institute of Technology, Sweden (KTH). Kamal is a Work Pakage (WP) leader with a budget close to 8 million 
NOK. The aim of the project is to develop new approach to fix broken bones using novel polymers. UiB’s role in 
the project is to design and improve the regenerative capacity of these polymers, especially the hydrogel form, and 
decorate them with bone healing growth factors, nanoparticles and stem cells. Finally, the functionalized hydrogels 
will be 3D printed and tested in animals. 
 
FET programme is under the EXCELENT pillar in H2020, there for this is a very solid statement for Kamal and his 
group towards the coming SFF call. 
 

 
Kamal Mustafa and -Cecilie Gjerde with the 3D-printer 

Foto: Jørgen Barth 
 
 
TIDSSKRIFTFORHANDLINGER: 

Tre nye publiseringsavtaler på plass 
Hilde Kristin Strandhilde.strand@khrono.no 

 
En avtale med det store forlaget Sage er blant dem Unit nå har inngått på vegne av norske forskningsinstitusjoner. 

 

 Foto: Mina Ræge 
 
Norske forskningsresultat skal bli tilgjengelig for alle. Fra før har Norge hatt avtale med fem store forlag om åpen 
publisering, såkalte publiser og les-avtaler. 
 
Nå har Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, fått på plass tre nye avtaler. 
Det kommer frem i en pressemelding fra Unit. Med dette er en slik publiser og les-avtale klar for åtte forlag 
nesten 1500 nye tidsskrifter. 
 
De tre nye forlagene er: 

• Sage Publishing. Det store forlaget har 1083 tidsskrift, hovedsaklig innen samfunnsvitenskap og humaniora. 

• Cambridge University Press: 360 tidsskrift innen de fleste fagområder 

• American Chemical Society: 63 tidssskrift, hovedsaklig innen kjemi 
 
Les hele artikkelen i Khrono 
 
 

NFR-søknadsfrist har blitt utvidet til 20. mai 
 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:hilde.strand@khrono.no
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Som følge av koronautbruddet utsetter NFR søknadsfristen for forskerprosjekter til 20. mai 2020. 
 

Les hele pressemeldingen her. 
 
Du kan finne mer om utlysningene og om å søke her. 
 
 

 

PERSONAL 
 

Foreløpige retningslinjer for ferien 

 
PÅSKE: UiB sentralt har meldt at ferie frem til og med påske kan slettes hvis den aktuelle ferien ikke skal avvikles. 
Ved sletting går feriedagene tilbake til den enkeltes «feriekonto». Slettede feriedager betyr at man er tilgjengelig 
for arbeid. Dersom man ønsker å ha fri og være utilgjengelig for arbeid de aktuelle dagene, skal man opprettholde 
feriedagene/legge inn ferie. 
 
VÅR: Når det gjelder feriedager etter påske, venter vi på klarere retningslinjer om dette fra HR-avdelingen på UiB 
sentralt. 
 
SOMMER: Frist for å registrere hovedferie i sommer er utsatt til 1. mai (opprinnelig frist var i dag, 1. april). Mange 
har lagt inn sommerens ferieplaner i PAGA allerede, og det er flott! Slik det er nå, planlegger vi ferieavvikling i 
sommer som normalt. Vi regner med at det kommer retningslinjer fra UiB også her, og håper det beste for 
sommeren! 
 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2020 
 
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)  
 
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 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/pressekontakt/pressemeldinger/?id=17881861&utm_campaign=25-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/forskningsorganisasjoner/forskerprosjekt/?utm_campaign=25-03-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
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/
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/med.uib


Side 7 av 7 
 

 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 

 
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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