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Snart i mål men inte än 

 

Under en lång period har vi haft turen att inte 
ha ett enda fall av covid-19 innanför våra dörrar. 

Det är bra, men det kan också ge en falsk trygghet. Utanför våra dörrar 
pågår pandemin fortfarande och vårt verksamhet blir inte säkrare än den 
svagaste länken. De smittevernrutiner vi har är ett säkert skydd. Det har vi 
sett bevis på flera gånger när vi haft personer med smitta inne på IKO utan 
att det blivit någon spridning till personal, studenter eller patienter. Men 
det förutsätter att vi alla är noga. 

Så mitt när vi trodde att nu är det värsta över så blev det tre oberoende fall 
av covid-19 under samma vecka. Så kan slumpen slå till. Men även denna 
gång tycks det ha gått bra. Det blev en viktig påminnelse om att, även om 
målet är nära, kan vi inte slappna av riktigt än.   

Det är nu mindre än 10 veckor kvar till kliniken stänger och våra studenter 
får sommarlov. Ni har alla gjort en episk insats. Jag kan inte berömma er 
nog. Men det är i nedförsbacken som det är så lätt att falla. Så håll ut, håll 
i, var rädd om er själva och varandra, så kommer vi inte att snubbla på 
mållinjen.  

 

/Bodil 😊😊 

 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 04 – 4. MAI 2021 

 

 
    

 
Disputas 

Magnus Bratteberg disputerer for 
PhD-graden. Se under 

FORSKNING 
 

 
 

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 
 

 
 

 

Minneord – Harald Gjengedal 
03.09.1956 - 05.04.2021 

    
 
Tannlege, førsteamanuensis Harald Gjengedal gikk bort 5. april, etter lengre tids sykdom. Hans 
bortgang representerer et stort tap for norsk odontologi, men også et stort og personlig tap for 
alle dem han var i kontakt med gjennom hele sin profesjonelle karriere; tannpleier- og 
tannlegestudentene, spesialist- og PhD-kandidatene han veiledet og underviste, pasientene 
han behandlet og arbeidet utrettelig for og kollegaene han samarbeidet med. 
  
Harald hadde en uvanlig evne til å kombinere bred klinisk erfaring og forskning.  Hans 
forskning var derfor knyttet til kliniske problemstillinger og å bedre pasientenes tarv. Således 
viste hans doktorgradsarbeid at tannløse individer med en løs underkjeveprotese fikk tydelig 
varig bedret livskvalitet ved å få operert inn to dentale implantater som protesen kunne festes 
til. Haralds arbeid bidro dermed i stor grad til en politisk forståelse av at tannløshet er en 
funksjonshemning som berettiger offentlig refusjon – på linje med handikap ellers i kroppen. 
 
Likevel var han primært kliniker, glødende interessert i sitt fag, usedvanlig kunnskapsrik, både 
innen spesialdisiplinen oral protetikk, men også generelt innen odontologi. Han delte villig sine 
kunnskaper og kompetanse med andre og fungerte derfor ofte som rådgiver, kursholder og 
bidragsyter. 
 
Selv etter at han ble hardt rammet av sykdom, sa ikke Harald nei til faglige utfordringer og 
oppgaver. Den vennlige og optimistiske personen han var, fortsatte han å være til siste slutt. Vi 
vil savne hans smittende latter, lune form for humor og gode historier. 
 
For den tidligere mangeårige norgesmester i hekkeløp, har det vært mange hinder å forsere. 
Men dette siste ble for vanskelig. Våre tanker går til hans ektefelle Gudveig Cecilie og øvrig 
familie i denne vanskelige tiden. Hele miljøet ved Institutt for klinisk odontologi lyser fred over 
hans minne. 
 
Hilsen og takk fra kolleger ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. 

mailto:POST@UIB.NO


Side 3 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 

Verdens håndhygienedag 5. mai 
 
IKO markerer Verdens håndhygienedag 5.mai digitalt. 
 
Tema i år er håndhygiene og korrekt bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr. Bruken av hansker og 
annet beskyttelsesutstyr har økt betraktelig som følge av pandemien. Beskyttelsesutstyr har god effekt når det 
benyttes riktig og til rett tid. Økt bruk medfører imidlertid også noen utfordringer. Spesielt ser man at økt bruk av 
hansker fører til redusert etterlevelse av anbefalingene for håndhygiene, og økt risiko for kontaminering av 
inventar og utstyr som følge av at man ikke tar av hanskene rett etter at urene oppgave er utført. Dette fører til økt 
risiko for smittespredning. 
 
Alle ansatte vil i morgen få spennende informasjon på mail, mens det legges ut på Mitt UIB til studentene. 

 
 
 

Sprengning i tunnelen ved Fløen 
 
Arbeidet med å utvide tverrsnittet på gamle Ulriken tunnel fra bysiden er også i gang. Her er det de første 180 
meterne fra tunnelåpningen i Fløen som skal utvides, og sprengningen vil pågå i de neste månedene. Man kan få 
varsel på tekstmelding/SMS før hver sprengning. Tjenesten er gratis. For å melde seg på varslingen for 
Fløenområdet, sender man en SMS med teksten ULRIKEN til nummeret 27333. 
 
Les hele nyhetsbrevet fra Bane Nor her. 
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Her er det ny-valgte universitetsstyret 
 
Nå er valgresultatet til universitetsstyret klart. Disse medlemmene skal representere ansatte og studenter 
fra høsten 2021. 
 
Ansatte ved UiB kunne stemme på sine kandidater fra 22.-27 april. Til sammen er det valgt representanter for tre 
ansattgrupper. I tillegg valgte studentene sine to medlemmer med vara i et eget valg 20. april. 
Dette er universitetsstyrets nye medlemmer med vara: 
 
Fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling 
(Gruppe A) 
Valgt: Inga Berre 
Valgt: Steinar Vagstad 
1. vara: Cecilie Schou Andreassen 
2. vara: Jarle Eid 
3. vara: Hakan Gurcan Sicakkan 
4. vara: Lars Henrik Smedsrud 
5. vara: Daniel Peter Biro 
6. vara: Syed Quamrul Ahsan 
 
Midlertidig ansatte i undervisnings- og 
forskerstilling (Gruppe B) 
Valgt: Peter Sebastian Hatlebakk 
1. vara: Runa Falck 
2. vara: Kjetil Vikene 
3. vara: Mathea Loen 
4. vara: Louise Haugen Bjerrum 
5. vara: Sveinung Rudjord Unneland 
6. vara: Carsten Peter Hinzmann 
7. vara: Pauliina Pöllänen 
8. vara: Gerard Eric Dwyer 
9. vara: Knut Anders Stokke 
 
 

Teknisk/administrativt ansatte (Gruppe C) 
Valgt: Jørgen Melve 
1 vara: Even Birkeland 
2. vara: Kristin Margrethe Bakken 
3. vara: Magnus Svendsen Nerheim 
4. vara: Morten-Christian Løtvedt Bernson 
5. vara: Berit Storaker 
6. vara: Sonja Ljostveit 
7. vara: Beate Ulrikke Rensvik 
 
Studenter (Gruppe D) 
Valgt: Cora Gabrielle Møller Jensen 
Valgt: Gard Aasmund Skulstad Johanson 
1. vara: Sandra Amalie Krumsvik og Kristoffer Eik 
2. vara: Mia Schrøder og Chris Langøen 
 

Nytt IT-system: — Langt mer krøll enn vi forutså 
Artikkel i Khrono av Tor Arne Fanghol 
 
Det går langt ifra etter planene når statens eget direktorat skal levere nytt økonomisystem til statens universiteter. 
— Jeg tror leverandøren tok på seg en jobb som var langt større enn de forutså, sier økonomidirektøren ved 
Universitetet i Bergen. 
 

 
—Vi har en leverandør som jobber mye mer usystematisk enn vi kunne tro og har tydeligvis tatt på seg en jobb som er mye større enn de 

forutså, sier økonomidirektør Per Arne Foshaug ved UiB (bildet) om det statlige direktoratet DFØ sin leveranse av nytt lønns- og 
økonomisystem til flere universiteter. Colurobox/Bufetat 

 
«Vi hadde ikke tatt høyde for at DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, red.mrk) skulle være så 
svake på kvalitet og tid i leveransen.» Dette skriver økonomidirektør Per Arne Foshaug ved Universitetet i Bergen 
(UiB) i en frustrert e-post til universitetets enheter som har tatt i bruk det nye økonomisystemet. 
 
Les hele artikkelen i Khrono 
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Seminar tirsdag 11. mai kl. 10-12 (i Zoom): 
Fra prinsipp til handling – språkpolitikk ved UiB  
 
Seminaret vil ha fokus på implementering av språkpolitikk, særlig på instituttene, og vil ta opp disse temaene: 

• Hvordan kan UiB sikre god parallellspråklig praksis mellom norsk og engelsk?  
• Hvordan kan UiB styrke bruken av nynorsk? 
• Hvordan kan alle ansatte få en språklig kompetanseheving? 
• Hvordan kan alle fagmiljø bidra til å utvikle norsk fagspråk? 

 
Innledere: 

• Rektor Margareth Hagen, UiB: "Ja, UiB skal ha en aktiv språkpolitikk" 
• Direktør Åse Wetås, Språkrådet: "Forventninger til språkpolitikken ved UiB"  
• Seniorrådgiver Ane Landøy, DIKU: " "Språkstrategier i høyere utdanning – hva er UiBs profil og rolle?"  

Paneldebatt blant instituttledere og studenter om hvordan språkpolitikken kan utformes i praksis.  
 
Påmelding:  
Alle språkinteresserte er velkommen til å delta. Påmelding innen 10. mai kl. 12. 
Påmeldte får tilsendt lenke til Zoom dagen før seminaret. 
 
Informasjonen finnes også i kalenderoppslag på uib.no (programmet oppdateres fortløpende). 
 
 

FORSKNING 
 

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN 
Magnus Holmøy Bratteberg 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
 
Hovedveileder: professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i Bergen 
Medveiledere: professor Kristin S. Klock – Universitetet i Bergen, 
                        Ph.D.  Dorina S. Thelen –Tannhelsetjenesten   
                        kompetansesenter Vest 
 
Prøveforelesning: 7. mai 2021 kl. 9.15 
Oppgitt emne: “Tannskader fra et biologisk perspektiv» 
Logg på med linken: Join Zoom Meeting 
Avhandlingen er tilgjengelig for nedlasting her: 
http://vedlegg.uib.no/?id=f03b6b2365ba52f35194e5a45489ff61 
 

 
Magnus Bratteberg 
Foto: Silje Segadal Fluge 

Disputas: 7. mai 2021 kl. 11.15 
Avhandlingens tittel: “fredag 7. mai kl. 11.15 
Avhandlingens tittel: «Traumatic dental injuries. Prevalence, severity and risk factors along the life course – a study among 
                                         16-year old pupils in Hordaland, Western Norway» 
Logg på med linken: Join Zoom Meeting 
Avhandlingen er tilgjengelig for nedlasting her: http://vedlegg.uib.no/?id=f03b6b2365ba52f35194e5a45489ff61 
 
1. opponent: Professor Anne Skaare, Universitetet i Oslo 
2. opponent: Professor Agneta Robertson, Göteborgs Universitet 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Christian Schriwer, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Marit Øilo. 
Åpent for alle interesserte 
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https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10332127
https://www.uib.no/ka/144543/fra-prinsipp-til-handling-%E2%80%93-spr%C3%A5kpolitikk-ved-uib
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Forskningsmidler? 
Spennende muligheter i sikte! 
 
Utlysninger Olav Thon stiftelse – frist 15. 
september:  
 
The Olav Thon Foundation’s International 
Research Award for Mathematics/Natural 
Sciences and Medicine 2022 
 
Deles i år ut til medisinsk forskning på geriatri eller 
hjernefunksjon og aldersrelaterte endringer i hjernen på 
inntil 5 millioner kroner.  
Les om utlysningen og hvordan søke, her: 
https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/
9/2021/04/AnnouncementInterResearch2022.pdf 
 
 
Olav Thon Stiftelsens priser for 
fremragende undervisning innen 
naturvitenskap og medisin 2022 
 
10 priser på inntil 500 000 hver tildeles norske og 
utenlandske akademiske forskere som yter 
fremragende undervisning av studenter innen det 
matematisk-naturvitenskapelige og medisinske 
fagområde ved norske læresteder. 
Les om utlysningen og hvordan søke, her: 
https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/
9/2021/04/UtlysningNasjPrisSt%C3%B8tte2022.pdf 
 

Apply for funds from Olav Thons Stiftelse – 
deadline for submission: September 15.  
 
The Olav Thon Foundation’s International 
Research Award for Mathematics/Natural 
Sciences and Medicine 2022 
 
In the field of medicine, special attention will be given to 
gerontology as well as to studies of brain function and 
age-related changes in the brain. 
Read more about the announcement and how to apply 
here: 
https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/9/
2021/04/AnnouncementInterResearch2022.pdf 
 
Announcement National Academic Prize 
2022  
 
10 awards up to 500 000 NOK each is awarded to 
Norwegian and foreign professors who excel in their 
teaching activities within medicine and natural sciences at 
Norwegian teaching facilities. 
Read more about the announcement and how to apply 
here: 
https://thongruppen.prod.dekodes.no/app/uploads/sites/9/
2021/04/UtlysningNasjPrisSt%C3%B8tte2022.pdf (in 
Norwegian only) 
 

Utlysning - EU Prize for Women Innovators 
– søknadsfrist 30. juni 
 
Prisen deles ut til talentfulle kvinnelige entreprenører i 
Europa og land tilknyttet Horizon Europe, som har 
bidratt til å få innovasjon ut på markedet.  
Tre priser på €100,000 hver deles ut i hovedkategorien. 
En fjerde tildeling på €50,000 går til en lovende «Rising 
Innovator» som er 30 år eller yngre. 
Les mer om tildelingene og søknadsprosessen her: 
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-
prizes/eu-prize-women-innovators_en 
 

Apply for EU Prize for Women Innovators – 
deadline for submission: June 30. 
 
The prize is awarded to the most talented women 
entrepreneurs from across the EU and countries 
associated to Horizon Europe, who have founded a 
successful company and brought innovation to the 
market. Three prizes of €100,000 each are awarded in the 
main category. A fourth prize of €50,000 is awarded to a 
promising ‘Rising Innovator’ aged 30 or younger. 
Read more and how to apply: https://eic.ec.europa.eu/eic-
funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-
innovators_en 
 

2021-2022 Peder Sather Center utlysning 
 
Peder Sather Center (PSC) er et konsortium mellom 
UC Berkeley og sentrale norske universitet, inkludert 
UiB. PSC tilbyr såkornmidler til forskningssamarbeid og 
utveksling av forskere over Atlanteren. Det finnes ikke 
et medisinsk fakultet ved UC Berkeley, noe som 
kanskje har bidratt til at dette at MED har vært lite 
engasjert her. Men det finnes likevel muligheter for 
samarbeid med forskningsgrupper innenfor eks AI og 
biomedisin.  
Søkere fra UiB søker direkte til PSC. Det er lenke til 

2021-2022 Peder Sather Center Call for 
Proposals. 
 
Peder Sather Center (PSC) is a consortium between UC 
Berkeley and key Norwegian universities including UoB. 
PSC offers seed funding for research collaboration and 
exchange of researchers across the Atlantic. There is no 
medical faculty at UC Berkeley, which might explain why 
The faculty of Medicine has had few projects related to 
PSC. However, there are still possibilities for collaboration 
for instance with research groups within AI and 
biomedicine.  
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søknadsskjema på denne siden: 
Peder Sather Grant Program | Peder Sather Center 
(berkeley.edu) 
Søknadsfrist for 2021-22 er 1. juni 2021 
 

You apply directly to PSC. More information and link to 
application form is found: 
Peder Sather Grant Program | Peder Sather Center 
(berkeley.edu) 
Deadline for 2021-22 applications: June 1st, 2021 
 

Hjelp til å lage promofilm for prosjekt 
 
Har du eller dine kolleger et ønske om en promofilm for et prosjekt? 
Kanskje dere sitter på forskningsmateriale som trenger å redigeres? 
 
Studiet for TV-produksjon på Infomedia tar nå oppdrag for UiBs fakulteter og institutt. 
De tilbyr tjenester innen filming, redigering, regissering og utforming av videoprosjekter. 
Arbeidet inngår i studiet, og inntektene går til budsjettet for studentenes eksamensfilm. 
 
For å få vite mer eller legge inn en bestilling, ta kontakt med: 
 
Thomas V Drageset 
Klyngekoordinator, UiB 
T: 97627532 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Sommerstenging i klinikken 
 
I forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken og hovedresepsjonen fra 12. juli, til og med 6.august. Det er 
ønskelig, og nødvendig, at klinikkpersonalet tar sin sommerferie i juli og i studentfrie perioder.  
Dersom man ønsker å ta imot pasienter i studentfrie perioder, må seksjonen selv sørge for å ha et tilstrekkelig 
antall av sine egne tannhelsesekretærer tilgjengelig.  
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 16. juni 
 

Onsdag 5. mai 
Onsdag 16. juni 
 

Programutvalget 
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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