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En riktigt, riktigt glad och god Påsk till er alla! 
 
Vi går mot ljusare tider både bildligt och boktsavligt talat. Inte bara blir den ljusa delen av dagen allt längre, 
det ser ut som att IKOs ekonomi nu långsamt går åt rätt håll. Hittills i år har vi kunnat klara att hålla god 
drift igång och studieprogressionen på kliniksidan, kan i ljuset av rådande omständigheter, summeras god. Även 
om vaccinationerna nu är försenade så vet vi, tack vare Neshes idoga kommunikation med kommunen, att vi på 
IKO är med på prioriteringslistan på lik linje med övrigt tandvård. Och trots pandemin, har våra duktiga 
forskare publicerat lika bra som tidigare år och när det gäller externa ansökningar om forskningsanslag, så var 
2020 ett rekordår. Imponerande är också att personalen på adminstrationen lyckas, trots stora utamningar med 
nya digitala portaler, ge oss lika fin service som i vanliga fall. 
Tusen tack till er alla för förstklassigt arbete i såväl kliniken, inom praktiskt och teoretisk undervisning, 
forskning och administrativa stödfunktioner. 
Jag önskar er alla välförtjänta helgdagar med mycket sol, god mat och umgänge med nära och kära. Jag slutar 
där jag började: 
 

En riktigt, riktigt glad och god Påsk till er alla,  
Fra Bodil 

 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO


Side 2 av 7 

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 

 

 

 
 
 

   
 
 

 

Kunngjøring av valg for 
gruppe A, B og C til 
instituttrådet IKO og 
fakultetsstyret ved Det 
medisinske fakultet 
 
Vedlagt er kunngjøring av valgene i 2021. Fakultetets 
valgstyre inviterer deg til å komme med forslag på 
kandidater til instituttrådet og fakultetsstyret. 
 
Frist for å foreslå kandidater til instituttrådsvalget og 
fakultetsstyrevalget er onsdag 31. Mars 
 
Se hele valgkunngjøring og invitasjon til å fremme 
kandidater til valgene til: 
 
INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
DET MEDISINSKE FAKULTET 
 

Election notice for group A, B 
and C to the Department 
Council IKO and the Board at 
the Faculty of Medicine 
 
The Electoral Board of the Faculty hereby invites you to 
propose candidates for the Department Council and the 
Board at the Faculty of Medicine. 
 
The deadline for proposals of candidates to the 
Department Council and Faculty Board is set to 
Wednesday 31. March 
 
See the whole Election notice and invitation to propose 
candidates for: 
 
THE DEPARTEMENT OF CLINICAL DENTISTRY 
 
THE FACULTY OF MEDICINE 
 

 
 

Husk retningslinjer for feriereiser 
 

For at vi skal ha et så trygt og sikkert arbeidsmiljø som mulig også etter påske må alle som sal på påskeferie være 
nøye med å følge myndighetenes retningslinjer for reisende. 

Og selvsagt må alle fortsette å følge retningslinjer og smitteverntiltak generelt. 
 
 

 
 

STUDIE 
FORSKNING 
KLINIKKNYTT 

 

OPUS-NYTT 
PERSONAL 
DRIFT 

 

HMS 
KURS 

VELFERD 
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Har du allerede svart på arbeids- og klimaundersøkelsen (ARK)?  
 
Alle ansatte i mer enn 20% fikk 8. mars en e-post med lenke til arbeidslivsundersøkelsen ARK. Sist vi var med på 
ARK, var i 2019, og i år er det ny runde for hele UiB. Dette betyr at vi våre resultater kan sammenlignes med resten av 
UiB, samtidig vil vi selvsagt være aller mest opptatt av hvordan det står til på IKO! Det vil bli særlig interessant å se 
resultatene i lys av det veldig spesielle året viv har bak oss. Resultatene fra undersøkelsen vil bli fulgt opp på 
seksjonene eller i den gruppen man tilhører.  
 
Det tar 10-15 minutter å fylle ut undersøkelsen, og vi håper alle spanderer denne tiden på å gi sitt svar. Alle svar teller 
med, og vi vil vite mest mulig om arbeidsmiljøet vårt! 
 
Fristen er 28. mars, men hvorfor ikke svare med en gang? 
 
 

 
 
Vi inviterer dere til å være med på en konkurranse om navn på den nye felles klinikkjournalen som skal erstatte de 
seksjonsvise områdene i OPUS når ny studieplan implementeres.  
 
Den nye fellesjournalen i studentklinikken skal samle alle pasientdata fra diagnostikk og behandlingsplanlegging frem 
til pasienten er ferdig behandlet og avlevert.  
 
Spesialistklinikkene vil fortsatt ha sitt eget område. Tittelen må være kort, reflektere intensjonen og være lett å 
oversette til engelsk.  
 
Ledergruppen skal velge vinneren. Det blir tildelt premie den/eller de som kommer med vinner-tittelen. Navneforslag 
må sendes til Signe.Solberg@uib.no innen 5. april. 
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Viktig påminning om å ta i bruk tofaktor pålogging 
Frist utgangen av mars 2021 
 
UiB tilbyr tofaktor-pålogging til alle ansatte og studenter. Den gjelder i første omgang Microsoft 365 og VPN. Flere 
tjenester vil bli lagt til fortløpende. 
 
For alle ansatte er tofaktor-pålogging innført, og må brukes ved pålogging til Microsoft 365-tjenester og VPN. 
 
Studenter kan foreløpig ta i bruk tofaktor-pålogging om de ønsker det. 
 
Dersom du ikke allerede har tofaktor-pålogging, men ønsker å ta det i bruk, bekreft på dette skjemaet. 
 
(Hvis du er usikker på om tofaktor-pålogging er aktivert for deg, eller hvordan det er satt opp, kan du se det på 
aka.ms/mfasetup.) 
 
Les mer her og finn framgangsmåte her: https://uib.topdesk.net/solutions/open-knowledge-items/item/KI%200780/no/ 
 
 
 

 

STUDIE 
 

UiBs kvalitetssystem for utdanning – systembeskrivelse 
 
Rektoratet ved UiB ber om at alle ansatte, i særdeleshet de som driver undervisning i stor eller liten utstrekning, om 
å sette seg inn i heftet om UiBs kvalitetssystem for utdanning. Formålet med systembeskrivelsen er å understøtte 
en kultur for systematisk utvikling av kvalitet i emner og studieprogram. Systembeskrivelsen skal fungere som en 
veileder i det praktiske og systematiske arbeidet med vedlikehold, revisjon og videreutvikling av kvaliteten i 
utdanningene. Ved at vi alle setter oss inn i dette kvalitetssystemet, bidrar vi til å styrke og videreføre kvaliteten på 
våre utdanninger.» 
 
Alle fagområder ved IKO har fått et visst antall av systembeskrivelsen i posthyllen. Trengs det ytterligere 
eksemplarer kan Christine Kronenberger kontaktes. 
 

 
 
Se mer her: UiBs kvalitetssystem for utdanning - systembeskrivelse 
 
 

Semesterstart 
 
Studiestart høsten 2021 er mandag 16. august (uke 33) 
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FORSKNING 
 

Salwa Suliman mottok Meltzerpris for unge forskere 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer! 
 
“I mitt arbeid blir jeg motivert av utfordringer, og jeg liker å undersøke det som er utenfor det vanlige» 
sier Salwa Suliman 
 
Postdoktor Salwa Suliman fra IKO odontologi kom til UiB via kvoteprogrammet. Hun har tatt sin doktorgrad og har nå 
en post.doc-stilling her. Suliman etablerer en forskningsnode for «immune-driven tissue regeneration», som vil 
konsolidere stamcelleforskningsaktiviteter ved Tissue Engineering-forskergruppen ved UiB. Hun har bidratt til store 
EU-prosjekter ledet av denne gruppen.  
 
Les hele Frøy Katrine Myrhol sin artikkel om vinnere av årets Melzerpriser i På Høyden. 
 

    
Foto: Eivind Senneset/UiB 

 
 

 

KLINIKKNYTT 
 

Hygienetillegget 
 
Fra mandag 22. mars reduseres hygienetillegget til kr. 150,- 
 
 
 

 

OPUS-NYTT 
 

OPUS stenget i påskeuken 
 
OPUS er ikke tilgjengelig i perioden 29/3-31/3 på grunn av arbeid med SAFE. 
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VELFERD 
 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset og 
Tingviken i Utne sommeren 
2021 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne 
for sommeren 2021, i perioden 20. juni til 22. august 
2021. 
Det er en felles trekning for alle hyttene. Ved søknad om 
hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket 
periode. 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før 
leieperiodens start for å unngå gebyr for avbestilling. 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs 
søknad om hytte må man legge inn noe informasjon. 
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også 
på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» - «Velferd»- 
«Velferdshytter til utleie». Logg inn med ditt UiB-
brukernavn og passord fra en UiB-maskin.  
Søknadsfristen er 24. mars, trekningen foretas 26. mars 
2021. 
 
 
 

 

New application period for the 
cottages at Ustaoset and 
Tingviken at Utne – summer 
2021 
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and 
Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for the summer 
period from 20 June until 22 August 2021. 
 
Cancellation deadline is 30 days before rental period start 
to avoid penalty for cancellation. 
 
Please use the UoB electronic cabin system by logging in 
with your registered username and password. 
(https://skjema.app.uib.no/hytter). Upon initial application 
you must enter some information. 
 
All applications must be registered in the electronic cabin 
system to be included in the draw. 
 
Application forms and information can also be found at the 
Employee Pages under "Employment conditions" - 
"Welfare" - "Cabin hire (NO)" – logging in  
 
with your registered UoB username and password from an 
UoB-computer. 
 
The application deadline is 24 March, drawing will be done 
26 March 2021. 
 

 
 
 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Ekstraordinært møte etter påske. Dato 
kunngjøres senere. 
Onsdag 16. juni 

Onsdag 24.mars 
Onsdag 5. mai 
Onsdag 16. juni 
 

Programutvalget 
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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