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Instituttleder har ordet 
Så har vi nu kommit en god bit in på hösten och ni har alla återigen imponerat i er 
förmåga att anpassa vardagen på IKO till vår föränderliga omvärld. På några veckor 
har vi upplevt ett uppblossande utbrott av covid-19 i Bergen med först en 
upptrappning, följt av nedtrappning, av kommunenes liksom UiBs smittevern regler, 
några dagars akut stängning av IKO, smittspårning, karantän, hemmakontor och 
busstrejk.  
 
IKO skulle inte fungera utan allas insatser. 
 
Stort tack till er alla som stannat hemma när ni haft förkylningssymtom, om än så 
lindriga. Tack till alla som lojalt följt våra smittevernregler. Tack till er alla som lydigt 
gått iväg och tagit covid-19 test när vi rekommenderat det och plikttroget rapporterat 
resultatet till smittevernutvalget. Tack till alla som håller 1 meters avstånd. Tack till 
alla som ställt upp och gjort andra arbetsuppgifter än i vanliga fall för att täcka upp 
för kollegor som behövt vara hemma.  
 
Tillsammans är ni IKO som tar ansvar i koronatider. 
 
Bodil  

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 10 oktober 2020 
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Kjære alle sammen, 
 
Det har vært en annerledes høst så langt. Vi har alle 
blitt utfordret til å tenke nytt, og ofte gjøre de 
vanlige oppgavene på nye måter. De strenge og 
langvarige restriksjonene oppleves ofte som 
irriterende. Men husk, dette vil gå over! Det kommer 
bedre tider om ikke så lenge. Inntil vi kommer 
dit, la oss hjelpe hverandre til å finne trygge løsninger 
på utfordringene som oppstår. 
Vi må bare innstille oss på at det unormale vil vare en 
god stund fremover. Dersom vi står sammen 
som et team med visjon og besluttsomhet, kommer vi til 
å lykkes. 

Ønsker alle et fortsatt fint Høstsemester 😊 

Beste hilsen, 
Neshe 
 
 

 
 
 

 
 

Valg av verneombud 
 
Høsten 2020 gjennomføres det valg av verneombud for funksjonsperioden 2021-2022.  
 
Ved UiB velges verneombud på alle nivå og valget foregår derfor i tre omganger: 
 

• Lokale verneombud - valget skal avholdes innen 9. oktober. 

• Hovedverneombud ved fakultet/avdeling – valget skal avholdes innen 23. oktober 

• Universitetets hovedverneombud – valget skal avholdes innen 30. oktober 
 
Først velger de ansatte sine lokal verneombud, så velger disse sine hovedverneombud, som så velger 
universitetets hovedverneombud.  
Alle ansatte innenfor et verneområde/hovedverneområde har rett til å foreslå kandidater. Verneombud skal velges 
blant ansatte som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold.  

• Oversikt verneområder og verneombud 2019-2020 ved UiB 
 

 
 
Les om valg av verneombud og foreslå kandidater her. 
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Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte 
 
For informasjon om koronasituasjonen, smitteverntiltak, endring i undervisning og annet koronarelatert ved UiB, gå 
inn på UiB sin informasjonsside: 

https://www.uib.no/korona 

Lurer du på noe? Ring UiBs servicetelefon om korona 55 58 85 55 
 
 

IT-assistenten har flyttet til Årstadveien 17 
 
Da renoveringen av ODH startet ble det besluttet at IT-assistenten skulle sitte i Årstadveien 19 frem til det nye 
bygget i Årstadveien 17 var ferdig, og IT-assistenten har derfor nå flyttet over i det nye bygget. 
 
Kontoret til IT-assistenten er sentralt plassert i 1. etg., og det er derfor kort vei bort til undervisningsrommene på 
IKO. 
 
Arbeidsoppgavene til IT-assistenten er primært å bistå med hjelp til det tekniske i undervisningsrommene, men 
kan også bistå med teknisk hjelp i møterom dersom de har ledig kapasitet – undervisningsrom skal alltid 
prioriteres av IT-assistent! 
 
IT-assistentenes telefon: 55 58 39 97 / 905 39 005 
 

Innføring av tofaktor 
pålogging 
 
Som et ledd i satsingen på identitets- og 
informasjonssikkerhet har UiB besluttet å innføre 
tofaktor-pålogging og mulighet for 
informasjonsklassifisering (med MIP, Microsoft 
Information Protection). Økt bruk av digitale løsninger 
under koronasituasjonen har ytterligere understreket 
behovet for slike verktøy, og de skal nå rulles ut til alle 
ansatte i løpet av 2020. For mer informasjon om dette; 
se også intervju med IT direktør Tore Burheim i På 
Høyden fra forrige uke.  
 
Les mer her 
 

Introduction of Multi-factor 
authentication 
 
The University of Bergen will implement Multi-factor 
authentication, and information classification (with MIP, 
Microsoft Information Protection), as part of UiB’s 
commitment to secure employees’ identities and 
information. The requirement for such tools has been 
emphasized during the Covid-19 pandemic, due to the 
increased digitalization during this period. The tools will be 
rolled out to all employees during 2020. For more 
information, see the interview with IT director Tore 
Burheim last week in “På Høyden”. 
 
Read more here 
 
 

Nye På Høyden 
 
Mandag 21. september lanserte UiB en helt ny kanal for internkommunikasjon; nye På Høyden. Det er en god 
nyhet for deg, fordi du som ansatt eller student her skal finne engasjerende nyheter, viktig informasjon og nyttige 
lenker du trenger i hverdagen. Ikke minst legger vi også til rette for at dette skal være en god og trygg debattarena 
og et sted for frisk meningsutveksling. 
 
Når På Høyden  nå gjenoppstår som intern kommunikasjonskanal, er det i ny drakt og med klare ambisjoner om at 
folk skal bli både informert og engasjert. Vi håper også alle blir litt bedre kjent på kryss og tvers av hele det flotte 
fellesskapet som til sammen utgjør Universitetet i Bergen! 
 
God lesning! 
 
Meld deg på nyhetsbrevet På Høyden. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Vedheng/TOFAKTOR%20PÅLOGGING.docx
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https://pahoyden.no/
https://universitetetibergen.mailmojo.no/forms/subscribe/10984/?legacy=1
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Årets influensavaksine 
NB: Vanlig influensa, ikke korona 
 
Årets influensavaksine ventes i midten av oktober, og IKO vil dekke influensavaksine for alle ansatte som har 
økter i klinikken, dvs.  har pasientkontakt. Hver og en som ønsker det, ordner vaksinering selv. NB! I år er det 
mulig å få satt influensavaksine på apotek UTEN resept. Alle som vaksinerer seg, kan få kostnaden refundert – 
bruk refusjonsskjema i HR-portalen/PAGA. Ved spørsmål om bruk av refusjonsskjemaet, ta kontakt med Randi 
Hansen, Elin Myhrvold eller Signe Solberg. (Til orientering: IKO har forsøkt å få til en ordning med vaksinering her 
på huset, men dette var dessverre ikke mulig å få til.) 
 
 

Parkering 
 
All informasjon om parkering finner dere på EIA sine sider. 
 
Parkering på universitetet 
 
  

Kantinen åpner igjen 
 
Kantinen gjenåpner torsdag 1. oktober med noe redusert åpningstid, dvs. kl. 10-13.30.  
Fra fredag vil det igjen være vanlig åpningstid. 
 

STUDIE 
 

Digital studentmobilitet vil aldri erstatte utveksling 
 
Norsk studentorganisasjon mener at internasjonaliseringen best oppnås hvis vi som studenter får dratt ut, slik at vi 
kan lære å leve i et annet land, med en annen kultur, levemåte og språk.  
Er det én ting vi har erfart av dagens digitale studiehverdag, er det at vi aldri kan erstatte fysiske møteplasser og 
relasjoner med digitale erstatninger. Denne erfaringen må vi ta med oss inn i debatten om digital studentmobilitet. 
 

 
Andreas Trohjell er leder og Joachim Børlie er internasjonalt ansvarlig i Norsk studentorganisasjon.  
Foto: Skjalg Bøhmer Vold/NSO 

 
Les hele artikkelen i Khrono her. 
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Førstelinjekontakt ved IKO vedr. digital undervisning: 
 
MED er ikke lenger deltaker ved det såkalte frontrunner-programmet ved UiB. Instituttene og MED skal 
likevel påse at underviserne skal få den oppfølging til digital undervisning som de trenger også 
fremover. Som et utgangspunkt for «hjelp til selvhjelp», ber vi dere om å orientere dere på følgende 
nettside: https://www.uib.no/med/136919/undervisning-h%C3%B8sten-2020-ved-det-medisinske-
fakultet.  
 
Ved IKO vil studiekoordinator Christine Kronenberger, christine.kronenberger@uib.no være en 
«førstelinjekontakt» ved behov for digital støtte utover det som er å finne på nettsiden over. 
 
 

Korona og undervisning 
 
Studenter - All undervisning digital til og med 29. september (med enkelte unntak) 
Har du spørsmål om smittevern og skriftlig skoleeksamen? Her finner du mer informasjon. 
Lurer du på noe? Ring UiBs servicetelefon om korona 55 58 85 55 eller sjekk spørsmål og svar for studenter. 
 
 

FORSKNING 
 
 

Forskningsseminar for IKO og IGS  
 
Fredag 23. oktober 2020 
Kl. 12:30–15:30  
Sted: Molar 1 og 2, IKO 
 
Vi vil herved invitere til forskningsseminar! 
Det serveres lunsj fra 12:30, deretter får vi presentert en rekke spennende prosjekter fra forskere ved IKO og IGS. 
Arrangementet åpner for inntil 33 forhåndspåmeldte deltakere. Først til mølla :) 
 
Påmelding via denne lenken innen 20. oktober 2020 kl. 11:00 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8730905  
 
Program 
12:30 Lunsj & mingling 

 
12:55 Forskningsleder Stein Atle Lie (IKO) ønsker velkommen 
13:00 Gunhild Strand (IKO): «Eldre skal kunne bite fra seg» 
13:15 Esperanza Diaz, Daniela Costea og Manal Mustafa (IGS): «Migrasjon og (tann)helse» 
13:30 Stipendiat Ulrik Opsahl (IKO): «Pustestopp, volum i øvre luftveier og søvn» 
13:45 Anne Åstrøm (IKO) og Siv-Elin Carlsen (Helse Bergen): «TANNKLAR: Tannhelsekartlegging i LAR. 
En kvantitativ og kvalitativ studie» 

 
14:00 Kaffepause & mingling 
 

14:15 Grethe Tell (IGS): "Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) 1992-2020" 
14:30 Postdok Nancy Birungi (IKO): “HIV, breast feeding and caries (in Africa)"  
14:45 Ane Erdal SEFAS (IGS): "Eldre, tannhelse og funksjon"  
15:00 Kamal Mustafa (IKO): “SFF and stem-cell research” 
15:15 Forskningsleder Bjarne Robberstad (IGS) oppsummerer dagen  
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Disputas – Cecilie Gjerde fredag 28. august 
 
Fredag 28. august disputerte Cecilie Gjerde Berge for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
“Autologous stem cells as a promising therapeutic approach for augmentation of alveolar bone” 
 
Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Sverige og Finland. Dette var IKOs 
første digitale disputas, og alt det tekniske fungerte flott! Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via 
egen skjerm. 
 
Hovedveileder: professor Kamal Mustafa 
Medveiledere: professor Trond Inge Berge, professor Annika Rosén  
 
Komiteen: 
1. opponent:   Professor Em. Tomas Albrektsson, Göteborgs Universitet, Sverige 
2. opponent:                  Professor Riitta Seppänen-Kaijansinkka, Helsingfors Universitet, Finland 
3. medlem av komiteen: Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen 
 
Custos: professor Bodil Kristina Lund 
 

 
 

Doktoranden sammen med komiteen og veiledere. 
Foto: Jørgen Barth 

 
 

Fakultetets dag 2020 – Møt 
våre beste 
Fakultetets dag blir heldigital. Følg prisutdelingen 
på Zoom! 
 
Klikk her for program og informasjon. 
 
Årets Fakultetets dag blir heldigital! Vi håper mange vil 
følge med på taler og prisutdeling via Zoom. 
Arrangementet vil bli oppdatert med møtelenke når det 
nærmer seg.  
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NTF-pris til Terje Sæthre. Dagmar F. Bunæs og Knut N. 
Leknes 
 
NTFs redaksjonskomité har vurdert kasuspresentasjonene som er publisert i NTFs Tidende i toårsperioden august 
2018 - juni 2020, og kåret artikkelen:  
 
Komplikasjon etter frenektomi av Terje Sæthre, Dagmar F. Bunæs og Knut N. Leknes, publisert i Tidende Nr. 9, 
2019, til den beste som er publisert i toårsperioden.   
 
Prisen deles ut under åpningen av NTFs landsmøte torsdag 29. oktober kl. 10.00.  
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Reduksjon av det korona-relaterte hygienetillegget 
 
Instituttrådet har vedtatt at det korona-relaterte hygienetillegget reduseres til kr 150, med virkning fra i 01.09. Tone 
Holtås har lagt endringen inn i Opus. Sms-varsel og andre aktuelle tekster vil også bli endret.  
 
 

Påminnelse 
 
Vi vill påminna om att kommunikasjon via mail ikke ær sikkert av personvernhensyn. Det betyr at det ikke skal skje 
noen kommunikasjon med pasienter via mail bortsett fra avbestilling av time. 
 
 

PERSONAL 
 
 

FERIE 
 
De som ikke har lagt inn alle sine feriedager i Paga må gjøre det nå. 
Fristen er 1. oktober 
 
 

VELFERD 
 
 

TEATERBILLETER FOR UIB VELFERD 
 

Teaterhøsten er her! DNS har lansert flere nye forestillinger og spiller for fulle hus på alle scener. Det er en 
annerledes høst, og smittevernregler har førsteprioritet. Det betyr at fulle hus har redusert antall publikummere i 

salen, med god avstand. Ta med venner, familie og kollegaer på teatret. UiB velferd-sponser teaterbilletter til 
ansatte på UiB, og har reservert billetter på allerede utsolgte forestillinger! UiB priser fra 50,- til150,- 
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ALLE TIDERS BERGEN 
HUMORISTISK TURMARSJ GJENNOM 950 ÅR 

 
Tre skuespillere og fire musikere går gjennom 950 år, 

og lar oss møte en drøss med kjente og ukjente 
personer. Du får vite (nesten) alt som har skjedd i byen 
du bor i. Her får man svar på spørsmålene ikke alle har 

stilt. Hvem var egentlig Baglerne? Hvor mye kan vi 
takke strilene for? Og hva skulle egentlig Nordahl Brun 

på Ulrikens topp med en Cithar? 
Les mer her 

 
UiB-pris: kun kr 150 (ord kr 460): 

Klikk for å bestille til 4. november her. 
Klikk for å bestille til 5. november her 

 
Billetter til Alle tiders Bergen må bestilles innen 15. 

oktober. 
 

 

 
 

Norges største krimgåte 

RØYK OVER ISDALEN 
 

True-crime teater om jakten på Isdalskvinnen 
Er du hektet på krimsaker fra virkeligheten? 

«Røyk over Isdalen» viser deg alt du noensinne har 
ønsket å vite om Isdalskvinnen, pluss alt du ikke visste 

at du ønsket å vite om denne mystiske kvinnen. Og 
muligens også noen ting du ønsket at du aldri skulle få 

vite om henne. 
Vi følger småbarnsfaren som bruker nettene til å 

saumfare alle spor i saken – en ekte true crirme-slave 
som er så fengslet av denne mystiske kvinnen, at det 

går på familielivet løs. 
 

Les mer her. 
 

UiB velferdspris: 150,- (ord. 450,-) 
 

Tirsdag 27. oktober kl. 20.00 i Teaterkjelleren. 
Klikk her for bestille billetter. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Stefan Larssons fascinerende iscenesettelse 

ONKEL VANJA 
 
Teatersjef Stefan Larsson iscenesetter den 
fascinerende klassikeren «Onkel Vanja på Store Scene 
fra 10. oktober, og har hentet Petronell Barker til 
ensemblet. 
 
Les mer her. 
 
UiB velferdspris: 150,- (ord. 460,-) 
 
Klikk her for å bestille billetter til torsdag 19. november 
Klikk her for å bestille billetter til lørdag 21. november 
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Sjarmerende skurkeoppgjør 
for barn mellom 3 og 8 år 

PØLSETJUVEN 
 

Alle i familien til Kjell stjeler. Familien har vært tyver i 
generasjoner og forventer det samme av Kjell. Men han 

vil ikke være tyv. Han vil være noe helt annet. 
«Pølsetjuven» er basert på den populære bildeboken 
med samme navn, skrevet av Marianne Gretteberg 

Engedal.  
Les mer her. 

 
UiB velferdspris: 50,- (ord. 100,-) 

Lille scene 
 

Klikk her for å bestille billetter til 22. oktober 
Klikk her for å bestille billetter til 6. november 

 
 

 
 
 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2020 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Tirsdag 13. oktober 
Onsdag 18. november 

Onsdag 21. oktober 
Onsdag 9. desember 
 

  
  

 

 

 
 

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 
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