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Instituttleder har ordet 
I dagarna har vi suttit och gjort bokslut för 2020 och jag 
kan konstatera ännu en gång att det gjorts väldigt goda 
arbetsinsatser på IKO med gott stöd från fakulteten och 
UiB centralt. Vi får ersättning för våra tappade 
patientintäkter på grund av korona, det och era fina 
insatser gör att det ser ut som att våra röda siffror i vart 
fall inte ökat under året. Alla är överens om att IKO inte 
själv ska bära korona-underskottet och jag kan 
konstatera att vi har tur som befinner oss på ett så klokt 
och ansvarfullt universitet 

Jag har tidigare berättat att vi lyckats klara oss från smittspridning innanför IKOs väggar 
trots att vi vid totalt 10 tillfällen haft en smittad person på bygget. Det beror på er lojalitet 
och noggranhet med våra hygienrutiner. Men, även om smittetalen går ned i Bergen så står 
vi inför en osäker fas med oklar förekomst av den muterade stammen som är mer smittsam. 
Vi går också in i den period under året då det i vanliga fall brukar vara som mest 
förkylningar, influensa och magsjuka. Dock visar ett flertal studier hittills att just 
tandvårdspersonal klarar sig bättre under pandemin jämfört med de flesta andra 
yrkesgrupper.  Sammantaget talar detta för att vi arbetar på ett bra och säkert sätt och jag 
är övertygad om att vi kommer att ta oss fint genom de kommande månaderna. 

 

/Bodil 

Bodil Lund 
Instituttleder 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 01 – 26. januar 2021 

 

 
    

 

 
 

mailto:POST@UIB.NO


Side 2 av 8 
 

 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 

 
 STUDIE 

FORSKNING 
KLINIKKNYTT 

 

OPUS-NYTT 
PERSONAL 
DRIFT 

 

HMS 
KURS 

VELFERD 
 

 
 

Husk å fornye din parkeringstillatelse 
 
Eiendomsavdelingen har informert fakultetet om at det pt. er registrert mange biler parkert på Årstadvollen uten 
gyldig parkeringstillatelse (området utenfor Overlege Danielssens hus, Årstadveien 21). 
Det kan skyldes at man har glemt å fornye parkeringstillatelsen i APPen – Aimo Park. Eiendomsavdelingen 
opplyser videre at Aimo Park ikke delte ut kontrollavgifter i uke 1 fordi de så det var mange som manglet (og de 
hadde gammel oblat i vinduet). 
https://pahoyden.no/eiendomsavdelingen-parkering/na-kan-du-fornye-parkeringstillatelsen/104282 
 
Detaljert veiledning for parkeringstillatelse finner dere her: https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-
p%C3%A5-universitetet 
 

Adgang til garasjeanlegg i helgene: 
 
Som mange har sett, har vi nå fått bommer ved nedkjørselen til parkeringsanlegget. Disse skal gå opp automatisk 
ved inn- og utkjørsel, mellom kl. 06 og 23 på hverdager. Etter kl. 23 er både bommer og port lukket, og det samme 
i helgene (mellom fredag kl. 23 og mandag morgen kl. 06).  
Hvis man må ha tilgang til garasjeanlegget i disse periodene, trenger man en liten fjernkontroll for å åpne ytre 
bom. 
 
Vi har slike fjernkontroller til utlån, men disse MÅ leveres/legges tilbake etter bruk: 
5 fjernkontroller ligger hos Marit Stubdal i 3. etasje 
5 fjernkontroller ligger i 4. etasje på avtalt sted (spør Siren). 
 
 

Strenge korona-tiltak på store deler av Østlandet 
 
På grunn nedstenging av store deler av Østlandet (25 kommuner) anbefaler vi at alle som har vært i noen av disse 
områdene de siste 7 dagene, tester seg før man kommer tilbake til IKO. Vi følger nasjonale regler og anbefalinger, 
og derfor ber vi også alle pasienter som har vært i de nedstengte områdene på Østlandet, der det er innført tiltak 
mot smitteutbruddet i Nordre Follo, om å teste seg for coronavirus før de kommer til IKO. 
 
Navnet på de 25 kommunene som er «nedstengt» på Østlandet er følgende: 
Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Enebakk, Follo, Frogn, Horten, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lunner, 
Lørenskog, Marker, Moss, Nesodden, Nittedal, Oslo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Vestby, Våler, Ås. 
 

DIGITALE MØTEPLASSER OG VIDEOKONFERANSE-
VERKTØY VED IKO 
 
I disse ekstraordinære tider har det vært stor etterspørsel etter digitale møteplasser.  
Vi har nå oppgradert møterom F og M med kamera og lyd slik at man kan arrangere mindre møter hvor det er 
behov for å sitte samlet. Systemet er brukervennlig. Man logger bare på PC som er tilknyttet rommet og starter 
videokonferanse via Skype, Teams, Zoom eller lignende.  
Det er viktig å presisere at dette bare kan gjøres via maskinen som står der. Man ikke bruke medbrakt «laptop» 
eller lignende. 
Vi håper dette blir et kjærkomment tilbud som mange etter hvert vil benytte seg av! 
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Informasjon fra Skanska om Bybanen utbygging 
 
Her er informasjon om fremdriften av tunellen i området Fløen-Haraldsplass 
 
Vi har nå kommer rundt 180 meter inn i fjellet fra Fløensiden i retning mot Haraldsplassen/Haukeland. Nedenfor er 
en skisse som viser hva som gjenstår av tunellsprenging (det med rødt gjenstår) Forventet gjennomslag i slutten 
av mars. 
Fjellet har ikke vært helt på vår side og vi har vært nødt til å redusere salvelengden som sprenges daglig. 
Innimellom mister vi en salve om dagen siden vi ikke få gjort oss ferdig med forberedende arbeid dagen før. 
 
Siden vi er så langt inn i fjellet og borte i fra bebyggelse nå, kommer vi til å utvide boringen utover natten for å 
kunne sprenge hver dag. Dette gjøres for å komme fortere i mål og redusere lengden for støyende aktiviteter i 
området. 
 
Dere som har bostedsadresse i aktuelt område, vil få dette sms varselet fra Bergen kommune sin vaktsentral. 
 
Bybanen Utbygging, ved entreprenør Skanska Norge, ønsker å utvide tidsrom for boring av tunellsalve nattestid 
for å kunne øke fremdriften, og dermed redusere tidsperioden på de støyende arbeidene. Tunnelboringen foregår 
nå i et område med lite bebyggelse, og vi tror derfor at dette i liten grad vil merkes av naboer. Vi beklager dersom 
dette likevel medfører ulemper, og ønsker da tilbakemelding pr. mail eller telefon. Mailadressen er; 
BybanenD12@skanska.no eller; Bybanen.utbygging@vlfk.no;  
For akutt behov for kontakt kan dere ringe vår vakt telefon på nr. 920 93 832 
Mvh Bybanen Utbygging og Skanska Norge 
 
Jan Erik Eriksen 
Skanska Norge 
jan-erik.eriksen@vassbakk.no 
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Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret våren 
2021 
 
Valg av rektor og prorektor: 
 
Rektor og prorektor skal velges som par. 
Forslagsfrist: mandag 8. februar 2021 kl 12.00. 
Valgperiode: 22.-25. mars - valget begynner 22. mars kl 9.00 og avsluttes 25. mars kl 12.00. 
 
Valg av medlemmer til universitetsstyret: 
 
Det blir separate valg for gruppe A, B og C, men de holdes samtidig. 
Forslagsfrist: Fredag 12. Mars 2021 kl 12.00 
Valgperiode: 22.-27. April, valget begynner 22. april kl 9.00 og avsluttes 27. april kl 12.00. 
 
Les mer om begge valgene her, bl.a. hvordan fremme forslag til begge valgene. 
 

 
 
Ved IKO skal det også velges nyt instituttråd. Mer info om dette kommer!! 
 
 

STUDIE 
 

Rutiner for å søke permisjon for studenter er endret. 
 
Studentene skal nå søke elektronisk for alle typer permisjoner, også når det gjelder korte permisjoner på 1 dag 
opp til 1 uke. Det vil si at man ikke skal bruke de gule og grønne skjemaene lenger. 
 
Det er sendt ut informasjon til studentene gjennom Mitt UiB. 
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FORSKNING 
 

Tildeling 2021 fra Helse Vest RHF – 
Helse Bergen HF 
 
Siddharth Shanbhag har fått postdoktorstipend fra Helse Bergen HF 
i 2,5 år for prosjektet: 
“Optimizing the safety and efficacy of mesenchymal stem cell 
therapies for clinical trials in Bergen”. 
 
 

 

 
Siddharth Shanbhag 

Foto: Jørgen Barth 
 

 

NFR-midler to Salwa Suliman  
 
Salwa Suliman from the Tissue Engineering Research Group at IKO 
received 8 000 000 NOK (three years project) from The Research Council 
of Norway (NFR-midler) allocated to researcher projects for Young Talents 
under the topic of Ground-breaking research (FRIPRO). The Funding is 
intended to give talented young researchers the opportunity to pursue their 
ideas and lead a research project.  
 
Of a national pot from the Research Council of Norway of NOK 2.65 billion, 
UiB was awarded NOK 271 million on 16 December 2020. These funds 
were distributed to 27 projects at the University of Bergen. The total 
number of applications where 2363. 
 
 

 
 

 
Salwa Suliman 
Foto: Jørgen Barth 

Disputas – Siddharth Vivek Shanbagh 
fredag 18. desember 
 
Fredag 18. desember disputerte Siddharth Vivek Shanbhag for PhD-
graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Xeno-free 3D culture 
of mesenchymal stromal cells for bone tissue engineering” 
 
Disputasen ble gjennomført digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv 
Danmark og Finland. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen 
via egen skjerm. 
 
Hov Hovedveileder: professor Kamal Mustafa 
Medveiledere: professor Anne Isine Bolstad og postdoktor Salwa Suliman 
 
Komiteen: 
1. opponent: Professor Klaus Gotfredsen, University of Copenhagen, 
Danmark 
2. opponent: Senior forsker Bettina Mannerström, University of Helsinki, 
Finland 
3. medlem av komiteen:Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen ble ledet av professor Stein Atle Lie. 
 

 

 
Siddharth Vivek Shanbhag 

Foto: Jørgen Barth 
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Disputas – Lutango Simangwa 
mandag 14. desember 
 
Mandag 18. desember disputerte Espen Lutango Simangwa for PhD-
graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Oral diseases and 
problems, and oral impacts on daily performances among adolescents 
living in Maasai populated areas in Tanzania” 
 
Disputasen ble gjennomført digitalt. Kandidaten befant seg fysisk i 
Tanzania, opponentene i Danmark og Nord-Norge og veilederne på 
forskjellige kontorer i Norge. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte 
disputasen via egen skjerm. 
 
Hovedveileder: Professor Ann-Katrin Johansson 
Medveiledere: Professor Anne Nordrehaug Åstrøm og Dr. Irene Kida Minja 
 
Komiteen: 
1. opponent:  Professor Emeritus Svante Twerman, Univeristy of 
Copenhagen, Danmark 
2. opponent: PhD Birgitta Jönsson, Tannhelsetjenestens 
kompetansesenter for Nord-Norge 
3. medlem av komiteen: Professor Morten Berge, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen be ledet av professor Bodil Lund 
 
 

 
 

Lutango Simangwa 
(selfie) 

 

Alle forskere må registrere sine vitenskapelige 
publikasjoner i Cristin innen 31.01.21 
 
IKO får publikasjonspoeng og påfølgende forskningsmidler når forskerne våre publiserer artikler. For å få kartlagt 
disse publikasjonspoengene må vitenskapelige artikler først registreres i Cristin.  
 
Innen 31. januar må alle forskere derfor sjekke at: 

• deres vitenskapelige publikasjoner for 2020 er registrert i Cristin, og registrere de som eventuelt mangler 
• at fulltekst er lastet opp på deres vitenskapelige artikler, og laste opp fulltekst dersom det mangler 
• at prosjektnummer er påført vitenskapelig publikasjoner som er finansiert av Forskningsrådet, EU, eller 

andre finansører som krever åpen tilgang. 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

TAPT OG FUNNET 
 
Husøkonomene har ganske mye nøkler, smykker og andre ting som er funnet bl.a. i skittentøyet, men også andre 
steder. Mye av det har ligget ganske lenge. Så om noen savner noe, så sjekk på husøkonomkontoret, selv em det 
er en god stund siden tingene ble borte. 
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PERSONAL 
 

Selvbetjeningsportalen 
 
Mange har spørsmål og utfordringer knyttet tilden nye Selvbetjeningsportalen i disse dager. Det er forståelig. 
Problemer kan meldes inn til UiBHjelp, eller man kan ha litt is i magen og vente noen dager for å se om problemet 
løser seg (det arbeides kontinuerlig på sentralt UiB-nivå for å få alt til å fungere). 
 
På denne nettsiden finnes det uansett mye nyttig:  
https://www.uib.no/selvbetjeningsportalen 
 
Når du har klikket på lenken og kommet inn på siden om selvbetjeningsportalen, se særlig lenken som bringer deg 
til små info-snutter om akkurat det du lurer på (kanskje):  
Her finner du hjelp og veiledninger til hvordan du bruker selvbetjeningsportalen. 
 
På samme side ligger også opptak av kurset som gikk 5. januar. Spol ev. forbi det som ikke er relevant for deg 
(f.eks. timeføring, som våre klinikkansatte ikke skal bedrive). 
Ellers håper vi fremdeles på et kurs som er tilpasset IKO.  
 
For mange passer det kanskje bedre å bruke mobilapp 
Last ned appen ‘DFØ selvbetjening’ fra AppStore eller Google Play til mobilen din.  
NB! Appen krever iOS versjon 10 eller nyere, eller Android versjon 6 eller nyere. 
Her finner du hjelp og veiledninger til hvordan du bruker DFØ appen (DFØ) 
 
 

KURS OG WORKSHOPS 
 

Kurs i praksisveiledning  
 
Mandag 25.januar 09-12   
Mandag 1.februar 09-12  
Mandag 8.februar 09-12  
 
IKO har fått tilbud om at våre instruktører kan melde seg på veiledningskurs (2 studiepoeng). Kurset går 3 
mandager i januar og februar. Slik utdanning vil være en satsning framover, og flere kurs vil bli arrangert. IKO har 
bedt om at det blir arrangert kurs i våre studentfrie perioder, siden det ellers vil bli vanskelig for mange av IKOs 
ansatte å bli med. Likevel – vi har allerede fått noen påmeldte fra IKO, og det er vi veldige glade for!  
Vi ønsker kursdeltakerne lykke til, og håper det blir utbytterikt!  
 
Mer informasjon og påmelding her: 
https://www.uib.no/emne/MEDPVEIL602?sem=2021v 
MERK: Tilbudet er for alle vitenskapelig ansatte på tvers av program- og institituttilhørighet!  
 
 

Workshops i å lage Pedagogisk mappe 
 
tilbys 22.februar og 14.april, begge dager fra kl. 9-12. 
Ca. 2 timer forberedelser må påregnes. For påmelding: 
https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/137476/workshops-i-pedagogiske-mapper-h%C3%B8sten-2020  
MERK: Tilbudet er for alle vitenskapelig ansatte på tvers av program- og institituttilhørighet!  
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 17. februar 
Onsdag 16. juni 

Onsdag 27. januar 
Onsdag 24.marsl 
Onsdag 5. mai 
Onsdag 16. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 19. februar 
Fredag 12. mars 
Fredag 7. mai 
Fredag 11. juni 
 

 

  
 

 

 

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 
 
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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