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Instituttleder har ordet 
 
Efter två tuffa veckor med med väldigt stränga smittskyddsregimer i Bergen känns det 
riktigt bra att få öppna upp mer. När jag gick hem idag var det mysigt att konstatera 
att flitens lampor återigen lyste i studenternas lässalar. Under jakten på det muterade 
viruset i Bergen så frågade många varför vi inte stängde ned kliniken och vem som 
egentligen bestämmer om vi ska ha öppet eller inte. Faktum är att det är 
Kunskapsdepartementet som beslutar detta. Det vi gör anses så viktigt för våra 
studenter och våra patienter att det, trots lock-down, beslutades att vi ska hålla 
praksisstudier igång. Dessutom har man lärt sig under pandemins gång att 
tandvårdspersonal är en av de yrkesgrupper med minst risk att smittas på jobbet. 
Detta gör mig både glad och stolt. Glad för att vi får bekräftelse på att vårt arbete 
anses så viktigt. Stolt för att vi gör det så bra. 
 

 
 

Så kom den goda nyheten. Ni fortsätter att imponera. Det var härliga glädjeyttringar 
när vi fick reda på att IKO Bergen var bäst inom odontologi i Norge enligt 
Studiebarometern.  
Sååå bra jobbat, bästa gänget! 
 
/Bodil 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 02 – 25.februar 2021 
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Mist ikke motet – vi er snart i mål 
  
Store deler av en lignende institusjon som vår ble stengt i uke 8 på grunn av smitte, og denne er blitt knyttet til 
spising i lunsjpausen. En liknende nedstenging hos oss kan resultere i forsinkelse av den planlagte 
undervisningen og medføre ekstra belastning for ansatte. 
Kantinen og fellesarealene utenfor klinikkene gir oss utfordringer. I begynnelsen av mars tar vi imot kull 2 
studenter. Dermed blir det et enda større antall personer som skal bruke fellesområdene, inklusive kantinen. 
Vi ber derfor om følgende: 
Kantinen: 

• Bruk kantinen kun for å spise/drikke  
• Forlatt kantinen straks du har spist, slik at flere kan bruke kantinen  
• Hold MINUMUM 1 METERS avstand  

Fellesområder: 
• Bruk munnbind i alle fellesområder utenfor klinikken 
• Hold MINUMUM 1 METERS avstand  

Lesesaler:  
• Er åpne kun for studenter som har klinisk undervisning på IKO 

  
Resten av smitteverntiltakene for klinikken og undervisningslokalene er uendret.  
Hver av oss må sørge for at disse tiltakene blir fulgt av alle brukerne. 
Takk for at dere deltar i denne dugnaden, og en spesiell takk til smittevernvaktene for deres innsats. Mange av 
dem tilhører til risikogruppen. Likevel stiller de opp hver dag og støtter oss for å holde IKO smittefri.  
 
Beste hilsen, og godt mot! 
IKO ledelsen 
 
 

Opplever du renholdsavvik? 
 
Hvis du har noe å utsette på renholdet, ber vi om at dette meldes inn i Lydia: eLYDIA: Logg inn (uib.no) 
Klikk på «Dataporten». 
Logg så på med vanlig brukernavn og passord, og velg deretter «Renhold». Fyll inn området, sted, etasje etc, og 
beskriv avviket. 
 
Når vi melder inn på denne måten, blir avviket registrert på Eiendomsavdelingen og det går deretter til Coor, 
renholdsfirmaet. 
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Nytt innovasjonsprogram for 
tilsette og studentar 
 
Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, 
og for innovasjonsidear som kan utviklast vidare til 
samfunnsnyttige prosjekt er det oppretta eit program. 
UiB idé gjer det mogleg å teste ut og utvikle ideane 
vidare. Ramma for programmet er på 2 millionar 
kroner for 2021, og søknadsfristen er 6. april 2021. 
Les meir om programmet på uib.no/ide og i På 
Høyden. Om du er nysgjerrig på kva dette er, eller vil 
vite meir, blir det arrangert eit webinar om UiB idé 25. 
februar kl. 13-14.  
 

New innovation program for 
staff and students 
 
Good ideas arise everywhere at the University of 
Bergen, and for innovation ideas that can be developed 
further into socially beneficial projects, a program has 
been created. UiB idé idea makes it possible to test and 
develop the ideas further. The framework for the 
program is NOK 2 million for 2021, and the application 
deadline is 6 April 2021. Read more about the program 
at uib.no/ide and in På Høyden. If you are curious about 
what this is, or want to know more, a webinar on UiB 
idea will be arranged on 25 February at 13-14. 

 

 
 

 

STUDIE 
 

Studiebarometeret 
70 prosent av studentene sier det faglige utbytte er dårligere 
Les hele artikkelen av Eva Tønnessen i Khrono her. 
 
Store variasjoner mellom fag og institusjoner. Halvparten av studentene sier de er mer ensomme. Se hvor de er 
mest og minst fornøyd. 
 
Et stort flertall av studentene opplever at det faglige utbytte av studiene under koronapandemien har blitt dårligere, 
mange oppgir at de ikke har egnet sted å studere, og 50 prosent av de spurte studentene svarer at de føler seg 
mer ensomme. 
 

 
Stengte lesesaler og forelesninger på nett. Studenter savner den faglige og fysiske omgang med medstudenter og forelesere, og sier de har 

lært mindre under snart et år med pandemi. 
Foto: Paul S. Amundsen 

 
 

Semesterstart 
 
Studiestart høsten 2021 er mandag 16. august (uke 33) 
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Fagkritisk dag 
 
Fagkritisk dag blir torsdag 11. mars 
 
 
 

FORSKNING 
 

TILDELING AV SMÅFORSKMIDLER 
 
Det ble sendt inn mange, gode søknader fra forskere ved instituttet. Følgende personer og prosjekter har fått 
tildeling, og vi gratulerer og ønsker dem lykke til med forskningen: 
 
Asgeir Bårdsen Oral helse hos ekstremt tidlig fødte barn 

Anders Johansson Akustisk pharyngometri for å forbedre behandlingseffekt av apneskinner 

Annika Rosen  Impaired neurocognitive inhinition in patienst with Temporomandibular 
disorder - a cause for maintaining chronic pain 

Mihaela Cimpan  Nanomaterials used in dental materials: therapeutic and toxic effects 
Xieqi Shi Application of artificial intelligence in radiographic diagnostics 

Marit Øilo Odontologiske biomaterialer: Prediksjon av klinisk yteevne 

Anne Åstrøm  
Collaborative interdisciplinary oral care model for people with substance use 
disorders receiving medically assisted rehabilitation: pilot testing of 
intervention with qualitative assessment (TANNKLAR 3Q 

 
 

Doktorpromosjon 26.2.2021 
 
Fredag 26. februar er det klart for en ny høytidelig doktorpromosjon ved UiB for nye doktorer som har disputert 
høsten 2020. Den finner sted i Universitetsaulaen i Bergen. Promosjonen er på grunn av smittevernstiltak 
(Covid19) digital uten nye doktores fysisk til stede. Alle nye doktores/avhandlinger vil bli presentert, men må 
sammen med familie og venner følge presentasjonen på nett. 
 
Les hele saken om ny doktorpromosjon her. 
 

 
Fra tidligere doktorpromosjon 

Foto: Thor Brødreskift 
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Nytt fra Forskerlinjen 
 
 
Livet på Forskerlinjen går sin gang, selv om det har vært et annerledes år både for oss i ledelsen og for 
forskerlinjestudentene. I høst tok vi opp 13 nye studenter som ønsker å forske ved siden av studiene. 
 
I løpet av de siste årene har prosjektene for forskerlinjestudentene blitt mer poengterte og mer tilpasset 
forskerlinjeløpet. Velavgrensede prosjekt øker sannsynligheten for at forskerlinjestudenten fullfører.  
  
I januar arrangerer Forskerlinjen vanligvis «mingledag» hvor studenter kan treffe potensielle veiledere og 
forskergrupper. Pga pandemien er mingledagen utsatt inntil videre. På tross av det ønsker vi at studenter melder 
in nye forskerlinjeprosjekter.  
 
Vi ber studentene om å benytte følgende link https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722  
for innmelding av prosjektet. 
 
De kan melde inn prosjekter fortløpende, men helst så raskt som mulig. 
 
Vi vet ikke når muligheten for å gjennomføre Mingledagen kommer. Vi utsetter den litt i håp om at vi kan arrangere 
den «live» og ikke digitalt via zoom.  Hvis vi arrangerer via zoom tenker vi å gi hver forskergruppe et møterom 
hvor de kan samtale med potensielle kandidater.  
 
Vi vil komme med nærmere orientering om hvordan dette skal organiseres. 
  
2. februar hadde vi informasjonsmøte for potensielle forskerlinjestudenter på zoom. Hele 55 personer deltok på 
dette møtet, noe som var svært gledelig.  Eureka, forskerlinjestudentenes interesseorganisasjon deltar aktivt i 
rekrutteringsprosessen.  
 
Vi håper spent- meld inn prosjekter- uten gode prosjekter er vi nokså hjelpeløse. 
 
 

     
Oppgavedag 2020                                                                               Voss 2019 
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KLINIKKNYTT 
 

HAR DU KLINIKKTØY I SKAPET DITT? - KAST DET PÅ 
VASK! 
 
Du har kanskje lagt merke til at det er lite tøy i hyllene om morgenen. Vi mangler en del klinikktøy. Mesteparten av 
dette tøyet er tatt ut pga. slitasje. Det har ikke blitt erstattet, fordi leverandøren sliter med tomme lagre midt i 
pandemien. Det jobbes iherdig med en løsning. 
IKO trenger alt klinikktøyet sitt i sirkulasjon. 
Vi forstår at det frister å legge et ekstra sett i garderobeskapet hvis du kommer til tøyrommet og ikke får den 
størrelsen du vil ha. Men vi ber innstendig om at du legger alt IKO sitt tøy til vask. Dette vil bedre tilgangen på tøy 
for alle, og det er større sjanse for at alle finner størrelsen sin.  
Husk at tøyet heller ikke defineres som rent når du har oppbevart det i skapet ditt. 
 
Vi setter lapper på alle garderobeskapene, for dette gjelder for alle- både studenter og ansatte. 
Vi håper dere vil være med på denne innsamlingen! 
 
TAKK FOR AT DU BARE TAR MED ETT SETT TIL GARDEROBEN, OG ALLTID KASTER ALT TØYET RETT PÅ 
VASK! 
 
Husøkonomkontoret 
 
 

PERSONAL 
 
Utdrag fra ledelsens e-post: 

OM FERIEAVVIKLING SOMMEREN 2021 
 
Bakgrunn 
Som tidligere varslet, har instituttet fått innvilget søknad om å forlenge semesteret med to uker, dvs. uke 26 og 27 
(til og med fredag 2. juli). Hensikten er å sikre at studentene får nok klinisk trening til å opprettholde 
studieprogresjonen. Dette gjelder følgende: kull 1 og 2 fra BA Tannpleie, og kull 2, 3 og 4 fra MA Odontologi. 
Instituttet har fått aksept for dette fra studieledelsen ved fakultetet og fra UiBs Forhandlingsutvalg, som hadde 
møte i slutten av januar.  
Seksjonene blir nå bedt om å lage en plan for de to ekstra ukene for å kartlegge behovet for ansatte i denne 
perioden.  
 
Hva betyr dette for deg? 
I forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken fra 5. juli til og med 30.juli. Studentfrie perioder blir denne 
sommeren fra mandag 5. juli til og med fredag 13. august. Sommerferie i samme perioden er uproblematisk. Dette 
er den anbefalte perioden for ferie, og kan (etter vanlig klarering med nærmeste leder) – planlegges og søkes om i 
Selvbetjeningsportalen. 
For dem som ønsker ferie i uke 25 og 26, ber vi om at seksjonene setter opp en ønskeliste, slik at dette kan 
avklares etter hvert som planene legges.  
 
Påsken kommer snart! 
For dere som ønsker ferie i påskeuka, klarerer dere med nærmeste leder og søker deretter i 
Selvbetjeningsportalen.  
 
Les hele e-posten fra IKO-ledelsen her. 
Les brevet med svar fara fakultetet her. 
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HMS 
 

ARK -  
Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser 
 
ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som skal gjennomføres for alle ansatte ved Universitetet i Bergen 
mars 2021 
 
Viktig å vite om ARK: 

• ARK undersøkelsen sendes ut til alle ansatte 8. mars. 
• Undersøkelsen tar 15 minutter å gjennomføre. 
• Svarfrist er 29. mars. 
• Resultatet er klar i midten av april 

 
Vi oppfordrer alle til å bruke anledningen til å svare på undersøkelsen.  
 
Hva er ARK-undersøkelsen? 
ARK er utviklet av og for universitetssektoren for å fungere som et lederverktøy, en medvirkningsarena og en 
forsikringsdatabase. 
ARK er en kunnskapsbasert prosess som skal være med å utvikle UiB som arbeidsplass med formål om: 

• Bedre helse og trivsel for den enkelte ansatte 
• Økt oppnåelse av strategi, planer og målsettinger 

 
Les mer om ARK her. 
 
 

SYKLE TIL JOBBEN 
 
Sykle til jobben – åpent for påmelding nå. Åpent for alle i Bergen kommune. 
Les alt om «Sykle til jobben” her: https://www.sykletiljobben.no/ 
 
«Sykle til jobben» er en årlig kampanje med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 20. april 
til 18. juni. Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse, 
 
Under kampanjen registrerer deltakerne ALL sin fysiske aktivitet. Det vil si at det ikke bare er sykling som teller. 
Padling, løping, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening er andre eksempler på poenggivende aktiviteter. Du 
kan registrere aktiviteten både til/fra jobb, men også fysisk aktivitet på fritiden, Man kan delta individuelt eller som 
et lag på maksimalt fem personer sammen med venner eller kollegaer. Selv om du er pensjonist eller av andre 
grunner ikke er i jobb, kan du fortsatt delta. Alle som melder seg på og registrerer aktiviteter er med i trekningen av 
premier som bl.a. sykler, turer og treningsutstyr. I 2020 hadde «Sykle til jobben» mer enn 33.000 deltakere. Hvor 
mange blir med på en aktiv vår i 2021 når kampanjen gjennomføres for 48, gang? 
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KLIMAVENNLIG REISING TIL OG FRA JOBB 
En spørreundersøkelse 
 
Universitetet i Bergen (UiB) har et mål om at flere ansatte og studenter skal velge klimavennlig transport. Vi vil 
derfor utbedre fasilitetene for deg som velger å sykle til og fra UiB. Og vi vil gjerne høre din mening! 
 
Undersøkelsen tar under ti minutter å svare på, og vi ber deg svare uavhengig om du sykler i dag eller ikke. 
Undersøkelsen sendes til alle ansatte og studenter ved UiB.  
 
Når du fullfører undersøkelsen, kan du være med i trekningen av gavekort på sykkel, sko, og utstyr!  
 
Følg denne linken: https://response.questback.com/syklistene/uib 
 
 
 

KURS 
 
 

 
 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 16. juni Onsdag 24.marsl 

Onsdag 5. mai 
Onsdag 16. juni 
 

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