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Det är redan sommar i Bergen men snart också ferier 
 
 

DLagom tills terminen slutade så fick vi åter öppna universitetet 
som egentligen aldrig varit stängt. Att säga att det varit stängt är 
att ge ett intryck av att vi varit «out of business» så att säga. Inget 
kunde vara mer felaktigt. Vi kanske inte varit på jobbet, men vi har 
haft jobb, hemma. Många har arbetat oerhört hårt med att få till 
undervisning, ekonomi, administration, klinikdrift, beställningar, 
kontakt med kollegor, sortera patientlistor, läsa email, svara på 
förfrågningar från patienter, lägga timeplaner för hösten, 
kommunicera med studenter, skriva forskningsartiklar och 
anslagsansökningar, för att nämna några exempel. Och så har vi alla 
de som stått och arbetet på akutkliniken och senare den utvidgade 
akutkliniken. För dom har universitetet sannerligen inte varit 
stängt. 
 

 

När jag ser tillbaks på den ovanliga vår vi har bakom oss, så blir jag så stolt över vad ni alla 
åstadkommit. Många är ni som gjort oväderliga insatser. Ingen nämnd och ingen glömd.  
Jag önskar er alla den välförtjänta ferien, som ni har framför er, blir riktigt fin. Så ses vi snart igen. lite 
mer solbrända, kanske lite tjockare, men framförallt utvilade.   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 08 – 18. juni 2020 - sommernummer 
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Korona 
 
Husk å følge med på UiB sine Korona-sider. 
 
https://www.uib.no/korona 
 
 
 

 

Odontologi taper flere millioner på koronakrisen 
Tannlegeutdanningene i Oslo og Bergen anslår å ha tapt minst 25 millioner kroner på 
koronastengt klinikker. 
Artikkel i På Høyden av Mats Arnesen og Amanda Schei 
 
Utbruddet av koronaviruset og den påfølgende nedstengningen av det norske samfunnet 12. mars har hatt store 
inngripende konsekvenser. 
Et tiltak som har fått store konsekvenser fra de tre odontologi-utdanningene i Norge, er stengte klinikker. En viktig 
inntektskilde for tannlegeutdanningene er den omfattende kliniske praksisen tannlege- og tannpleierstudenter har 
på klinikker. 
 
Tap på flere millioner 
Ved Universitetet i Bergen (UiB) viser et foreløpig estimat et tap på 11,1 millioner kroner — i stor grad knyttet til 
inntektstap fra en stengt tannklinikk, men også reduserte kostnader. 
Institutt for klinisk odontologi er underlagt Det medisinske fakultet i Bergen. Fakultetsdirektør Heidi Annette 
Espedal viser til at det også har vært en kraftig økning i priser på verneutstyr som har bidratt til den økonomiske 
situasjonen. 
— Koronaepidemien gjør at fakultetets økonomi blir mer anstrengt, sier Espedal. 
 

 
Fakultetsdirektør ved Det medisinske fakultet Heidi Anette Espedal. 

Foto: Tor Farstad 

 
Les hele artikkelen i På høyden her. 
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Info om post, transport/materiell og campusbuss 
sommeren 2020  
fra Eiendomsavdelingen, Transport- og parkseksjonen 
 
På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i 
myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer.  
Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger. 
 
Inntil videre praktiseres kun en sjåfør pr bil, og løsning av oppdrag vil derfor bli tilpasset dette. 
 
POST: (både intern og ekstern post)  
Fra og med mandag 22.juni til og med fredag 14. august vil det kun bli kjørt 1 – en - post runde per dag, grunnet 
ferieavvikling. 
 
Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen: 
Tlf kontor: 55 58 20 71           Mobil: 905 04 899      E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no 
 
CAMPUSS BUSS: 
Campusbussen er stengt inntil videre. Det vil bli gjort en vurdering etter ferien om den skal gå i rute igjen fra 
slutten av august.  
I så fall vil dette bli bekjentgjort medio august på Ansattsidene under meldinger. 
 
TRANSPORT OG MATERIELLSEKSJONEN: 
Vi avvikler ferie i juli og første halvdel av august. Det vil kun være én ansatt tilgjengelig for oppdrag i denne 
perioden. Kun enkle monteringsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført. 
 
Større flyttinger som krever mer enn 2 personer må da enten bestilles hos vår rammeavtalepartner Relokator, eller 
vente til medio august. 
Kontaktdata Relokator: Merethe.Sandvik.Hjortland@relokator.no  Mobil: 416 74 844 
 
 
 
 

Fakultetets dag 2020  

 
Blant prisene som vil bli utdelt her er: 
Årets forsknings- og innovasjonsmiljø 
 
Kamal Mustafa «Tissue Engineering Research Group» 
er tildelt pris for årets forskningsgruppe 2019 – Institutt 
for klinisk odontologi 
 
Begrunnelse: 
Forskningsgruppen «Tissue Engineering Research 
Group», ledet av Kamal Mustafa ved Institutt for klinisk 
odontologi, er tildelt prisen for årets forsknings- og 
innovasjonsmiljø 2019. Gruppen utmerker seg innen 
fagområdet regenerativ medisin, og ivaretar hele 
verdikjeden fra grunnforskning til klinisk forskning, samt  

 

innovasjon rettet mot nye behandlingsformer. I 2019 har gruppen innhentet et imponerende antall eksterne 
prosjekter fra store finansieringskilder med høy konkurranse, og kan også vise til svært aktiv publisering. Gruppen 
arbeider tett med internasjonale samarbeidspartnere, og ledelsen i gruppen legger også godt til rette for at yngre 
forskere som er knyttet til miljøet integreres og tillates utvikle seg til selvstendige forskere. 
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Parkering 
 
Parkering på universitetet 
Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. For parkering på 
reserverte plasser kreves i tillegg egen digital parkeringstillatelse som administreres av enheten som disponerer 
den reserverte plassen. Det er parkeringskontroll 24/7 på universitetets parkeringsplasser. Fra 01.01.2021 fjernes 
alle reservert plasser for enheter og det innføres betalingsparkering ved UiB. 
 
Informasjon om parkeringsordningen på UiB 
Universitetsstyret vedtok 28.november 2019, som del av Klimasaken, omlegging av parkeringsordningen ved UiB. 
Det innebærer bla. betalingsparkering, fjerning av enhetsreserverte plasser og reduksjon av antall 
parkeringsplasser. 
 
Omleggingen vil tre i kraft 01.01.2021 - nærmere informasjon vil bli lagt ut nærmere dato for iverksettelse. 
Det legges om til nytt system for elektroniske parkeringstillatelser fra 01.07.2020. Alle parkeringstillatelser for 
frie plasser for ansatte/studenter i gammelt system utgår 30.06.2020. 
 
Les mer om parkering her. 
 
Tannløst og fast følger opp med mer informasjon om parkering etter 01.07.2020 så snart mer informasjon 
foreligger. 
 
 
 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
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STUDIE 
 

Ny spesialist i oral kirurgi og oral medisin 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Mindaugas Brukas så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i oral 
kirurgi og oral medisin 5. juni 2020. Spesialisten Brukas er her flankert av, fra venstre: eksaminator og 
hovedveileder, professor Trond I. Berge, UiB, intern sensor, professor Anne Christine Johannessen, UiB og klinisk 
veileder og stipendiat Cecilie Gjerde, UiB. Ekstern sensor, professor Tore Bjørnland, UiO, deltok på eksamen via 
Zoom.  
Foto: Evelina Brukiene 

 
 
 

Nå kan du søke status som 
merittert underviser!  
 
I juni sendte fakultetet ut sin aller første utlysning av 
status som merittert underviser. Ordningen ble vedtatt 
av fakultetsstyret i desember 2019, og er et ledd i 
fakultetets og UiBs kontinuerlige studiekvalitetsarbeid.  
 
Merittert status skal tildeles vitenskapelig ansatte som 
har vist betydningsfull innsats for å sikre 
utdanningskvalitet i bred forstand. Det medisinske 
fakultet har basert ordningen sin på eksisterende 
ordninger ved andre fakultet, som allerede har gjort seg 
viktige erfaringer på feltet. 
 
Klikk her for å lese mer om å søke status som meritert 
underviser. 
 
 
 

 
 

Dekan Per Bakke understreker at meritteringsordningen både 
skal hedre den meritterte, og inspirere kolleger 

Foto/ill.: 
Kim Andreassen, Det medisinske fakultet 

 

mailto:POST@UIB.NO
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AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE 
BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE 
FREDAG 19. JUNI 2020  
 
Det medisinske fakultet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannpleierstudentene, kull 17-20, i 
fakultetets auditorium i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, fredag 19. juni, kl. 13.00. 
 
Avgangsstudentene med familie er invitert.  Arrangementet varer ca. 1 time. 
 
Det blir dessverre ikke mulig for andre enn inviterte personer å overvære høytideligheten i år på grunn av 
begrensning i kapasitet i auditoriet, jf. gjeldende smittevernskrav. 
 
Avgangskullet i odontologi har valgt å arrangere en privat sammenkomst på kveldstid denne dagen. Noen av våre 
ansatte skal delta under den formelle delen av arrangementet. 
 
Vennlig hilsen  
Studieseksjonen  
Det medisinske fakultet 
 
 

Planlegging av undervisningsaktiviteter ved fakultetet 
høsten 2020 
 

Fakultetet har fått fullmakt fra UiB til selv å tilrettelegge for, og å ta ansvar for, planlagte 
undervisningsaktiviteter for høstsemesteret og til å foreta egne smittevernfaglige vurderinger. 
Studenter på våre helsefaglige studieprogram er i mange undervisningssituasjoner å betrakte 
som helsepersonell, med de smittevernregler som gjelder for helsepersonell. Ved aktiviteter 
som foregår i helseforetak/helseinstitusjoner, vil det derfor være smittevernreglene her som blir 
bestemmende for studentene våre. 
 
Fakultetet legger opp til at vurderinger av smittefare ved planlagte undervisningsaktiviteter skal 
differensieres avhengig av type undervisning, type undervisningsarena og behov for 
utstyr/infrastruktur. 
 
Veileder til vurdering av planlagte undervisningsaktiviteter høsten 2020  
 
 
 

 

FORSKNING 
 
 

External Funding Opportunities 
Current funding opportunities for researchers at the Faculty of Medicine  
 
Link til fakultetts side External Funding Opportunities 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://k1nytt.w.uib.no/2020/06/05/veileder-for-planlegging-av-undervisningsaktiviteter-ved-fakultetet-hosten-2020-ros-analyse/
https://k1nytt.w.uib.no/2020/06/05/veileder-for-planlegging-av-undervisningsaktiviteter-ved-fakultetet-hosten-2020-ros-analyse/
https://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=0dd246aa9da6cbb216029b184785e862
https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities
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KURS 
 

Pedagogisk kompetansehevingstilbud ved MED-fak 
 
Fakultetet forbereder nå høstsemesteret og Enhet for læring har et variert tilbud for våre ansatte som ønsker å 
lære mer om undervisning, veiledning og pedagogikk.  
  
Kurset PHDPED – Introduction to teaching and learning in Higher Education Health Sciences for Phd and 
Post doctors (5 ects) 
https://www.uib.no/en/course/PHDPED900  
 
Seminarrekken Pedagogisk Påfyll vil i høst ha fokus på digital undervisning og vil være i et digitalt format: 
  

- 23/9 TBL goes digital v/Olav Tenstad  
- 14/10 Downsize and digitalize your lecture  
- 11/11 Flipp your classroom – kombinasjoner av synkron og asynkron undervisning  
- 9/12 Læringsstier i MittUiB v/Harald Wiker 

Alle dager fra kl 15-16. Mer info og påmelding via nettsiden: 
https://www.uib.no/med/enhetforlæring/136678/pedagogisk-påfyll-høsten-2020  
 

Workshop i pedagogiske mapper (Zoom): 6/8 (kl. 09:15-12:00) 
Det vil settes opp flere workshops ila høsten. Følg med på våre nettsider https://www.uib.no/med/enhetforlæring  
 
Som del av vår satsing på ansatte i bistilling har vi tre nye kurstilbud denne høsten, alle tellende som del av 
utdanningsfaglig kompetanse: 
 

1. Journal Club - medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning Oppstart 18/9 (kl. 12-15)  
2. Praksisveiledning: 31/8 (kl. 09:15-16:00) + 21/9 (kl. 09:15-12:30) 
3. Kurs i formidling og presentasjonsteknikk: 20/10 (kl. 09:15-16:00)   

Mer info finnes her: https://www.uib.no/med/enhetforlæring/135895/aktiviteter-ved-enhet-læring-høsten-2020  
 
 

 

VELFERD 
 

Hei velferdsgruppen på UiB 

 

Det har vært og er en spesiell tid vi er inne i.  
Teateret har åpnet igjen og det er vi veldig glade for!  

 

Arv og Miljø og Namnet er gjenåpningsforestillinger,  
og de spilles frem til 20.juni og fra 5.august.  

Gjenåpningspriser: kun kr 150 pr billett (barn/ung kr 50). 
 

NB! Det er ledige billetter på begge forestillingene fra 15.juni,  
men pga begrenset antall plasser i salen kan de raskt bli utsolgt.  

 
Vi har gode smittevernsrutiner både ved innslipp av publikum, plassering med avstand i 

salen og ekstra renhold. 
 

Velkommen på teateret! 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/en/course/PHDPED900
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https://www.uib.no/med/enhetforlæring/135895/aktiviteter-ved-enhet-læring-høsten-2020
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ENESTÅENDE OM FAMILIÆRE FORTIELSER 
 

NAMNET 
Nå kan du se det innsiktsfulle familieportrettet til Jon Fosse på Store Scene! 

En tankevekkende, vemodig og humoristisk skildring av hvor stor distansen kan være i våre 
nære relasjoner. 

 
Av: Jon Fosse 

Regi: Trine Viggen 
Musikk: Lars Vaular 

 

 
 

Klikk her for å lese mer og kjøpe billetter til forestillingen 
 
 

STERK FORESTILLING BASERT PÅ VIGDIS HJORTS OMDISKUTERTE ROMAN 
 

ARV OG MILJØ 
 

Gjensyn med forestillingen som sterkt berørte publikum og kritikere i 2018. 
Vi følger en voksen kvinnes hjerteskjærende kamp for retten til å eie sin egen historie, koste 

hva det koste vil. 
 

Av: Vigdis Hjort 
Regi: Kjersti Holm 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://dns.no/forestillinger/namnet/
https://dns.no/forestillinger/namnet/
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Klikk her for å lese mer og kjøpe billetter til forestillingen  
 
 

DE UROLIGE 
 

Opplev Linn Ullmanns gripende romansuksess gjenskapt for scenen! 
 

Teateret har åpnet dørene igjen og endelig blir det premiere på De utrolige. 
Ta med venner, familie og kollegaer på teateret’ 

UiB velferd har reservert billetter i august til rabatterte priser. 
 

 
 

Endelig premiere på De Utrolige! Spilles fra lørdag 15. august. 
 

Hvordan husker man oppveksten sin?  
Hvilke øyeblikk med mor og far har brent seg fast og preget oss?  

Linn Ullmanns roman «De urolige» er en hudløs fortelling om et barns kjærlighet til sine 
foreldre,  

om uendelig lengsel og en oppsplittet familie. Nå blir den for første gang iscenesatt i Norge.  

 
Klikk her for å lese med om forestillingen og de medvirkende. 

 
UiB-velferdspris kr 245,-  ---  

 
Tirsdag 25.august kl 19.30, Teaterkjelleren  

UiBpris: kun kr 245 (ord kr 390): 

mailto:POST@UIB.NO
https://dns.no/forestillinger/arv-og-miljo-2020/
https://dns.no/forestillinger/arv-og-miljo-2020/
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Alle forestillinger spilles med begrenset antall publikum i salen og billettene er unummererte.  
Det gjøres for å ha et trygt innslipp og sikre god avstand mellom publikum. 

 

 
 

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 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/korona
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
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
http://pahoyden.no/
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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 

 
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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