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Akuttklinikken 

 

Akuttklinikken 
 
Vi har hatt Akutt-klinikk siden midten av mars. Tannlegene og tannhelsesekretærene på tvers av seksjonene har 
jobbet tett sammen for å hjelpe våre pasienter. Pasientene ble nøye "silt", og vi lærte oss å jobbe på en ny måte i en 
uvanlig tid. 
 
De første ukene hadde vi "morgen-briefing" sammen med vår instituttleder, slik at all informasjonen ble godt 
kalibrert. Ansatte ved Akutt –klinikken har vist usedvanlig tilpasningsdyktighet, og tok utfordringene med åpent sinn.  
 
Behandlingen blir effektivt gjennomført, og team-medlemmene løser sine oppgaver med stor profesjonalitet. Vi 
satser på å fortsette med Akutt-klinikken frem til 19.juni. Jeg vil benytte anledningen til å takke både tannlegene og 
tannhelsesekretærene for deres flotte innsats ved k Akutt-klinikken. 
 
Neshe Lie, 
Klinikkleder 
 

 
I disse korona-tider er det nye oppgaver for klinikkansatte. 

 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 06 – 24.april 2020 
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Planlegger for hvem som får lov å komme tilbake 
Jan Willie Olsen, På høyden 

 
Det vil fortsatt være strenge smittevernsregler, men dekanen ved kunst, musikk og design er 
fornøyd med at de kan gi tilgang til noen av sine ansatte og studenter.  
 
Noen studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger kan få komme tilbake til universitet og høgskoler fra 27. april. 
Det kom fram på regjeringens pressekonferanser på tirsdag før påske. Det gjelder de som er avhengig av tilgang 
til laboratorium og øvingsrom for å fullføre en grad. 
 
— Vi er veldig glade for at vi har blitt hørt. Vi har argumentert for at dette var en nødvendig prioritering dersom noe 
skulle åpnes. Så vi setter pris på at Universitetet i Bergen (UiB), Universitets- og høgskolerådet (UHR) og 
Kunnskapsdepartementet har hørt på oss, sier Frode Thorsen, dekan ved Kunst, musikk og design ved UiB. 
 
Les hele saken i «På høyden». 
 
 

Rektor Dag Rune Olsen:  
Må planlegge digital semesterstart 
 
Situasjonen kan raskt endre seg dersom smittetallene kryper oppover og tiltakene igjen må skjerpes, skriver Dag 
Rune Olsen.  

 
 

Rektor ved Universitetet i Bergen og styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen, mener at det allerede nå må planlegges for 
at semesterstarten høsten 2020 kan bli av det digitale slaget. I dette innlegget forklarer han hvorfor.  

Foto: Siri Øverland Eriksen 

 
 
Ved inngangen til en annerledes påske annonserte statsminister Erna Solberg at det lettes litt på restriksjonene 
for universiteter og høgskoler. Fra 27. april vil studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som nærmer seg 
avslutning, få tilgang til lokaler og utstyr på campus der hvor det er påkrevd av hensyn til gjennomføring. Dersom 
smittevernet kan ivaretas, vel å merke. Det er godt nytt for de det gjelder og for institusjonene. 
 
Les hele innlegget i Khrono. 
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Dekaner om hjemmekontor 
 

For mange er det rekord på antall e-post i innboksen. Noen møtes til kaffeprat gjennom 
teams. Slik har den første perioden med hjemmekontor gått for dekanene ved Universitetet 

i Bergen. 
 

 
Seks av dekane ved Universitetet i Bergen fra sitt hjemmekontor. 

Øverst fra venstre: Jørgen Magnus Sejersted, Helge K. Dahle, Karl 
Harald Søvig, Frode Thorsen, Bente Wold, Per Bakke. 

 

 
Fra Per Bakke sitt hjemmekontor 

 
På Høyden tok en ringerunde rundt til dekanene ved Universitetet i Bergen fredag. Da hadde fleste hatt en uke 

med hjemmekontor. For noen har overgangen til digitalt gått bra, mens det for andre har vært en voldsom pågang 
av avklaringer som måtte på plass. 

 
Les hele artikkelen i «På høyden» her. 

 
 

FORSKNING 
 

 

Tildeling av årets priser 2019 
Årets forskningsgruppe  
 
Det medisinske fakultet har besluttet å tildele Kamal Mustafa og 
forskningsgruppen «Tissue Engineering Research Group» pris for årets 
forskningsgruppe 2019. I år har forskningslederne ved de fem instituttene, 
sammen med prodekan for forskning og for forskerutdanning utgjort 
komiteen som har vurdert instituttenes nominasjoner til fakultetets 
forskningspriser.   
Prisen er på kr. 150 000 og kan benyttes som driftsmidler. Prispengene vil 
bli overført til Institutt for klinisk odontolog og håndteres av 
økonomipersonalet ved instituttet. 
Prisen deles ut på Fakultetets dag 21. oktober.  
 
 

 
 

 
Kamal Mustafa 
Foto: Jørgen Barth 

Nytt opplæringsprogram for postdoktorer 
 
Høsten 2020 lanseres nytt opplæringsprogram for postdoktorer. Det nye programmet er omarbeidet basert på 
evaluering og tilbakemeldinger samlet inn etter pilotfasen 2018-9.  
Kan dere være så snill å informere om dette i nyhetsbrevet deres, og lenke til denne siden 
https://www.uib.no/en/med/117696/med-postdoc-training-program 
Søknadsfrist er 25. mai. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Peder Sather Program 
‘ 

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC 
Berkeley in collaboration with researchers from nine Norwegian universities. The Center offers grants of 
between $10K and $25K. Funds are made available for two academic years.  Grants can support 
activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of 
exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal 
Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities. 
 

All application materials must be submitted by May 1, 2020 
 
Read more her:  https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-grant/ 

 
 
 

PERSONAL 
 
 

Arbeid, permisjon, fravær og ferie 
 
Det dukker jevnlig opp spørsmål om rettigheter og plikter ifm. arbeid, permisjon, fravær og ferie i dagens 
situasjon. På denne nettsiden finnes det svar på mange av disse spørsmålene: https://www.uib.no/hr/134960/ditt-
ansattforhold#utvidet-egenmelding (Se enkeltutdrag fra denne siden nederst.) 
I tillegg har IKO noen mer lokale problemstillinger knyttet til arbeid i Akuttklinikken og på ferdighetskurs: 

• Ansatte som er i risikogruppen for komplikasjoner vid koronainfeksjon og derfor mener at de ikke kan 
være i klinikken, bør ha legeerklæring på dette. 

• De dagene en ansatt normalt skal ha tjeneste ved IKO, forventes de kunne å kunne stille på jobb. 

• Under koronaperioden kan det bli aktuelt å utføre andre arbeidsoppgaver enn hva man normalt gjør. 

• Myndighetene har uttalt seg om helsepersonell og arbeids ved flere helseinstitusjoner parallelt. Dette er 
ikke formulert som et forbud, men en anbefaling. Ved IKO har vi lagt oss på svært strenge regler ift. 
smittevern for å unngå smittespredning. Det er hver ansatts ansvar å følge disse reglene for å beskytte 
seg selv, sine medarbeidere, og våre pasienter. Med en streng smittevernpraksis anser vi risikoen for 
smittespredning som liten innenfor IKOs vegger. Instituttledelsen går derfor inn for at arbeid utenfor IKO 
ikke er til hinder for tjeneste i IKOs klinikk. 

 
Her er korte utdrag om aktuelle temaer fra nettsiden over: 
 

• FERIE: Merk denne formuleringen om ferie nå: «Etter påske tar UiB som utgangspunkt at fastsatt ferie 
avvikles som planlagt og at hovedferien tas ut i perioden mellom semestrene. Avvik fra dette må avklares 
med leder.» Søknadsfrist for hovedferie er 1. mai. Fra IKOs side må vi søke å ikke havne i en situasjon 
der våre ansatte har mye uavviklet ferie ved høstsemesterets start. Det er også et mål å minimalisere 
overføring av ferie til 2021, da uavviklet ferie føres som kostnad i IKOs regnskap ved årsskiftet.  

• OMSORGSDAGER OG VELFERDSPERMISJON: Selv om barnehager og småskolen nå åpner opp, kan 
det fremdeles oppstå situasjoner der våre ansatte ikke kan jobbe pga ansvar for barn. Stortinget har økt 
antall dager ansatte kan være hjemme med barn, og ansatte som av omsorgsgrunner ikke kan utføre 
pålagt arbeid, skal benytte denne kvoten (føres som vanlig i PAGA). (Se mer utførlig info  på nettsiden.) 

• EGENMELDINGER: «Det totale antall egenmeldingsdager i året vil fortsatt være 24.» Det har kommet en 
egen fraværskode for koronarelatert fravær (kode 129).  

• Lykke til videre i alt arbeidet som utføres! 

• Vennlig hilsen instituttledelsen  
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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HMS 
 

Til alle ansatte ved IKO 
 
Selv om vi ikke er fysisk på jobb for tiden, ønsker vernetjenesten å være til stede for de ansatte. Tiden vi er inn i 
kan være utfordrende for mange. Vi ønsker derfor å minne om at vi er her, og at alle har sitt lokale verneombud, i 
tillegg til hovedverneombudet på fakultetet og hovedverneombudet på UiB sentralt. Sistnevnte har laget en 
påskehilsen som inneholder nyttig og viktig informasjon, se link helt nederst i denne mailen. 
Her er oversikten over våre verneombud, og alle står fritt til å kontakte vernetjenesten: 
 

 
 
 https://www.uib.no/foransatte/135003/hilsen-fra-vernetjenesten 
 
 

Det gode arbeidsmiljø  
Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? 
Frokostseminar torsdag 14.mai 0830-1000 (går digitalt) 
 
Arbeidsmiljø – trakassering – håndtering  
 
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske 
rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Noen 
ganger er det imidlertid ikke slik og det oppstår situasjoner på arbeidsplassen om fører til mobbing og 
trakassering. 
 
Vernetjenesten ved UiB ønsker å sette fokus på betydningen av godt arbeidsmiljø gjennom frokostseminarserien 
Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet. Serien setter søkelys på arbeidslivs- og arbeidsmiljøfaktorer under 
endring og omstilling. Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet vårt og hverandre i en verden som stadig er i endring? 
Hvordan ha fokus på arbeidsmiljø med stadig nye krav til effektivitet, kompetansebygging, fleksibilitet, bærekraft 
og nye digitale løsninger i arbeidslivet? Målgruppen er alle ansatte og ledere. 
 
I dette frokostseminaret, som er det andre av fire i 2020, setter vi altså søkelys på hva forskningen sier om 
mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet, om årsaker og håndtering. Vi har fått med oss professor Ståle Einarsen 
fra UiB og forskningsgruppen FALK. 
 
Dette seminaret, arrangeres pga. koronasituasjonen digitalt torsdag 14.mai kl. 0830-1000 på Zoom.  
Meld deg på seminaret her. 
 
Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/foransatte/135003/hilsen-fra-vernetjenesten
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Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara 
UHVO UiB. 
 
Program 
  
0830 - Velkommen, universitetets hovedverneombud June-Vibecke K Indrevik 
0835 - Kort om korona, frokostseminarserien og vernetjenesten ved June-Vibecke K Indrevik 
0845 - Mobbing og trakassering i arbeidsmiljøet; siste nytt fra forskningen ved UiB om årsaker og håndtering ved 
professor Ståle Einarsen Spørsmål via chat underveis 
0945 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar. Legg inn spørsmål eller be om ordet i chat. 
 
 

KURS 
 
 

Kurs i Teams 
 
I en ny digital arbeidshverdag har Teams blitt et viktig og mye brukt arbeidsverktøy. Mange føler seg litt usikre, 
men dette er ikke så vanskelig, heldigvis! 
 
Klikk på linken under, meld deg på ett av de oppsatte halvtimes-kursene i neste uke: 
https://www.uib.no/foransatte/135231/teams-p%C3%A5-30-minutter  
 
 
 

Kurs i Teams, Zoom og Kaltura 
 
Det holdes nå jevnlig korte kurs i bruk av Teams, Zoom og Kaltura. 
Se informasjon om tidspunkter o.l. på https://www.uib.no/foransatte/kalender" 
 
 
 

E-læringskurs i smittevern for ansatte og studenter 
 
Har du fått tilgang til UiBs bygg? Da må du ta dette e-kurset i smittevern.  
I forbindelse med den gradvise åpningen av universitetet lanserer UiB nå e-læringskurs i smittevern for studenter 
og ansatte ved UiB. Kurset er obligatorisk for dem som kommer tilbake til arbeidsplassen fra og med 27. april, 
men kan tas av alle. Kursplattformen er Mitt UiB, og du klogger deg på med UiB-brukernavn og passord.  
Ta kurset her! 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Teaching portifolio workshops – spring 2020 
 
Are you planning to apply for an academic position, a prolonged fixed-term contract or promotion to full professor? 
Or perhaps you are considering applying for the status as an excellent teaching practitioner? In all cases, you 
need to be able to document your educational qualifications in a teaching portfolio. 
Teaching portfolios are used worldwide to document teaching competence. Center for Medical Education now 
offers workshops to get faculty members started on compiling their own teaching portfolio 
 
Thursday 28th of May. 09:15. 14;00: Digital workshop held I English 
 
We expect all participants to do approximately 2 hours of preparation prior to the workshop. Instructions will be 
given in advance. Those who have completed the workshop will be offered individual feedback on his/her portfolio 
upon request 
 
Read about it here 
 
Sign up here 
 
 
 

 

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)  
 
KORONA – INFORMASJON TIL ANSATTE OG STUDDNETER 
 
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 

mailto:POST@UIB.NO
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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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