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Instituttleder har ordet 
 
Kära medarbetare, kollegor och vänner, årets sommar med 
välförtjänt ledighet närmar sig med stormsteg. Det betyder också 
att mitt värv som instituttleder går mot sitt slut. Jag vill tacka er 
alla för ett mycket spännande tid tillsammans och för den ärofyllda 
uppgiften att få leda er genom pandemin. Utan allas insatser hade 
det inte varit möjligt. Ingen nämnd och ingen glömd. Jag kommer 
att sakna er alla. IKO är en otroligt fin arbetsplats där man tar 
hand om varandra och har det gott på jobb. Det är något att vara 
stolt över och vara rädd om.  
Jag slutar mitt värv så som jag började det genom att säga: Ni är 
IKO sin viktigaste resurs. Det är ni som är IKO. 
En vilsam, eller actionfylld, sommar önskas och må våra vägar 
korsas många gånger.  
Nu reser jag till det här stället. 

 
/Bodil 😊😊 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 06 – 21. juni 2020 - sommernummer 
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DETTE OPPNÅDDE IKO UNDER PANDEMIÅRET 
 
2020-2021:  
Ingen internsmitte på IKO under Covid-19-pandemien  
 
2021:  
IKO fikk Utdanningsprisen for fremragende håndtering og styring av undervisningen under Covid-19-pandemien  
Se mer informasjon lenger ned. 
 
2021:  
IKO i Bergen: Nr. 1. i Norge på Shanghai rankingen, for andre gang! 
Se mer informasjon lenger ned. 
 
 
 
 

UTLYSNING AV ARBEIDSMILJØPRISEN 
 

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø 
og trivsel? 

         
Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for 

arbeidsmiljøet i 2021.  
Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30.septemer 2021:  

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333  
 
Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles: 

• Heder og ære! 
• Diplom 
• Prispenger på kr. 20.000, - til arbeidsmiljøet 
Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:  
HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no) 

 
 
 
 

Vask av glassvegger 
 
I sommer skal alle glassvegger i huset vaskes. Dette er spesielt viktig i klinikken. Vi ber om at alle oppslag og 
plakater på glassveggene der blir fjernet før fei\rien.  
I tillegg må møbler som står inntil glassveggene flyttes slik at renholderne får tilgang. Det samme gjelder 
glassveggene i 3. og 4. etasje: Ta ned oppslag og lag tilgang før du går på ferie!! 
En skinnende ren august! 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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IKO-dagen 2021 
 

 
 
 
 
 
 

Det var en aktiv dag med gode foredragsholdere 
som fikk oss alle opp av stolen og gav oss 
inspirasjon til å fylle på med litt mer bevegelse i 
hverdagen. De motiverte til at det ikke er de store 
endringene som skal til, men at det lille monner! 
 
Ønsket er at man på IKO følger opp og at vi klarer å 
få til litt mer bevegelse i løpet av arbeidsdagen. 
 
Flott om også man på seksjonene klarer å legge inn 
en økt i fellesskap! 
 
En stor takk til organisasjionskomiteen Astrid Halle, 
Kristin Klock, Randi Bente Hansen og Stig Løvold. 
 

Årets beste forelesere ved 
IKO 
 
Tannpleiere kull 18-21 valgte duoen Inger 
Johanne Bruntveit og Stig Løvold til årets beste 
forelesere, med følgende begrunnelse: 
Inger Johanne: «Du er den optimale foreleser som 
alltid viser et brennende engasjement for temaet 
du underviser i og klarer å spre dette 
engasjementet videre til studentene i klinikken, 
gjennom ditt positive vesen. Du er en foreleser 
som gitt oss faglig tyngde.» 
Stig: «Du er en foreleser som engasjerer og 
inspirerer. Studentene trekker frem din evne til å 
gjøre undervisningen spennende, morsom og ikke 
minst lærerik. Vi setter alltid pris på ditt gode 
humør.» 
 
 
 
 
 
 
 
Tannlegestudentene i avgangskull 2021 valgte å 
utnevne Trond Inge Berge til årets foreleser. 
Trond er dermed sannsynligvis den lærer som har 
fått flest utnevninger som beste foreleser i IKOs 
historie. Dette belønnedes med en stor pokal. 
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Pris til IKO 
 
Institutt for klinisk odontologi får Utdanningsprisen for fremragende håndtering og styring av 
undervisningen under Covid-19-pandemien 
 
Studieseksjonen og utdanningsleder skal tilrettelegge for god undervisning. Under koronapandemien har 
studieseksjonen ved instituttet gjort en særlig innsats og arbeid langt mer enn forventet. I sum har dette bidratt 
sterkt til at den kliniske undervisningen raskt kunne tas opp igjen og gjennomføres på et nivå som er nødvendig for 
den kliniske treningen av studentene i odontologi, etter nedstengningen i mars 2020. 
 
 
Prisen deles ut på Fakultetets dag 20. oktober 
 
Les mer om prisen her. 
 
 
 

IKO best i Norge på Shanghai-rankingen 
 
IKO rangerer høyest av de norske Odontologimiljøene på internasjonal rangeringsliste  
IKO ved UiB rangerer høyest av de norske Odontologimiljøene på nok en internasjonal rangeringsliste 
for 2021 (ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects). Det finnes en rekke ulike 
rangeringer av Universiteter i verden. De måler ulike parameter opp mot hverandre. Man skal ta alle 
slike rangeringer med en klype salt, da det av og til kan være svært små detaljer som vipper et 
fagområde opp eller ned. IKO ved UiB har imidlertid gjort det bra på flere slike rangeringer i senere tid 
som tyder på at vi gjør det bra på mage arenaer også over tid. 
 
 
 

 
 

FAKULTETETS 
DAG 

 
 
 
 

 

 
 
 

Maler som følger UiBs grafiske 
profil  
 
Universitetet i Bergens maler har blitt oppdatert med 
nytt design. Det gjelder blant annet maler til 
PowerPoint, Word, signatur for e-post, video, plakat, 
folder og rollup. 
Les all informasjon om UiBs grafiske profil her. 
 
 

Official UiB templates 
  
The official templates for the University of Bergen have 
been updated with a new design. Among others, this 
applies for PowerPoint and Word templates, email 
signature, video, poster, folder and rollup. 
Read all the information about UiB templates here. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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MED + SV = SANT - Seminar 
15. September kl 09.30 – 13.00 
 
I samarbeid med det Samfunnsvitskaplege fakultetet 
arrangerer Det medisinske fakultet seminar for å legge 
til rette til meir og betre forskingssamarbeid mellom 
medisinske og samfunnsvitskaplege disiplinar.  Vi vil 
lære om fleirfaglegheit frå eit filosofisk perspektiv, og 
korleis fleir- og tverrfagligheit kan utnyttast som 
konkurransefortrinn i større forskingssøknader til for 
eksempel EU.  Vi vil bli utfordra gjennom praktiske 
øvingar, og til å vere med på akademisk «speed-date».  
Seminaret blir avslutta med lunch, og vil foregå på 
Scandic Bergen City. 
 
Det blir begrensa plassar. Detaljert program og 
informasjon om påmelding vil bli sirkulert like etter 
sommaren. Inntil vidare – hold av dagen! 
 
 
 

Medicine + Social Sciences – 
a seminar  
September 15th, 09:30 AM – 01:00 PM 
 
Faculty of medicine and Faculty of Social Sciences 
arrange a joint seminar to encourage more research 
collaborations between the two areas of scientific 
disciplines. In the seminar, we will learn about 
interdisciplinarity from a philosophic point of view and see 
how multi- and interdisciplinary approaches can be used 
as a competitive advantage in larger research proposals, 
such as EU. You will be challenged through practical 
exercises and academic speed dates. The seminar is 
arranged at Scandic Bergen City. Lunch is included.  
 
Limited number of places available. Programme details 
and information about how to register will come after the 
summer break. Until then – block the date in your 
calendar!  
 
 
 
 
 

Fra Eiendomsavdelingen – Transport- og parkseksjonen 
Info om post, transport/materiell, campusbuss sommeren 2021. 
 
På grunn av situasjonen vedr. Korona kan det bli endringer på kort varsel dersom det blir endringer i 
myndighetenes anbefalinger eller UiBs retningslinjer. Endringer vil varsles på Ansattsidene under meldinger.  
 
Inntil videre praktiseres kun en sjåfør pr bil, og løsning av oppdrag vil derfor bli tilpasset dette. 
 
POST: (både intern og ekstern post)  
Fra og med mandag 14.juni til og med fredag 13. august vil det kun bli kjørt 1 – en - post runde, tilrettelagt for 
Covid 19 situasjonen per dag, grunnet ferieavvikling. 
 
Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen: 
Tlf kontor: 55 58 20 71  -  Mobil: 905 04 899  -   E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no 
 
CAMPUSBUSS: 
Campusbussen er fortsatt stengt. Det finnes ingen planer for gjenåpning av denne de nærmeste månedene. 
 
TRANSPORT- OG MATERIELLSEKSJONEN: 
Vi avvikler ferie fra 14.juni, og frem til første halvdel av august. Det vil kun være én ansatt tilgjengelig for oppdrag i 
denne perioden. Kun enkle monterigsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført. 
 
Større flyttinger som krever mer enn 2 personer må bestilles hos vår rammeavtalepartner Relokator. 
 
Kontaktdata Relokator: Merethe.Sandvik.Hjortland@relokator.no Mobil: 416 74 844 
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STUDIE 
 

Ny spesialister i endodonti 
 

 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Inga Zilinskaite-Petrauskiene og Gunel Zakariyya så mye med fullført og 

bestått spesialisteksamen i endodonti 17. juni 2021. 
 
 
 
 

Nye spesialister i oral protetikk 
 

 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Yngve Åkre (T.V.) og Ulrik Leidland Opsahl (t.h.) så mye med fullført og 

bestått spesialisteksamen i oral protetikk 11. juni 2021. 
Foto: Kjetil Reisegg 
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Ny spesialist i periodonti 
 

 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kristian Hamill Lind så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i 

periodonti 9. juni 2021. Spesialisten er her flankert av fra venstre eksaminator Anne Isine Bolstad, eksaminator og 
veileder Knut N. Leknes, veileder Dagmar Fosså Bunæs og eksaminator Anne Nordrehaug Åstrøm. På skjerm 

bak, eksaminator Anders Verket, som deltok via Zoom. 
Foto: Jørgen Barth 

 
 
 

5 nye tannleger fra Kvalifiseringsprogrammet 
 

 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer 5 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med 
utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2020-2021 med fullført og bestått program og avsluttende 
kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Zubana Hakeem, Teresa de Jesus Suriel Pimentel, 
Natalya Østrem, Hussein J.G. Yahya, Khalil Jeorj Aljaser (bakerst) 
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FORSKNING 
 
 

Nye doktorgrader 
 
 

Xin Feng 
 
Fredag 11. juni disputerte Espen Xin Feng for PhD-graden ved 
Universitetet i Bergen med avhandlingen "Image-based analyses of 
morphology and function in the upper airway of orthodontic patients". 
 
Disputasen ble gjennomført digitalt. Veiledere Kristina Hellén-Halme befant 
seg i Sverige, og opponentene befant seg fysisk i hhv Sverige og USA. 
Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm. 
 
Hovedveileder: Professor Xie-Qi Shi Universitetet i Bergen 
Med-veiledere: Professor Stein Atle Lie – Universitetet i Bergen, 
                        Professor.  Kristina Hellén-Halme, Malmö universitet 
 
Komiteen: 
1. opponent:  Associate professor Eva Levring Jäghagen, Universtitet, 
Sverige 
2. opponent: Professor Jie Yang, Temple University, USA 
3. medlem av komiteen: Professor Malin Victoria Jonsson, Universitetet i 
Bergen 
 
Disputasen be ledet av professor Asgeir Bårdsen 
 
 
 

 
 

Xin Feng. 
Flankert av veiledere Xieqi Shi og Stein Atle Lie 

(Foto: Ying Xue) 
 

Kathrin Beyer 
 
Fredag 25. juni disputerte Kathrin Beyer for PhD-graden ved Universitetet i 
Bergen med avhandlingen “The Periodontitis-Rheumatoid Arthritis 
Connection. Studies of potential mechanisms linking the two diseases” 
 
Disputasen ble gjennomført digitalt. Opponentene befant seg fysisk på 
Karolinska Institutet i -sverige og på Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 
Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm. 
 
Komiteen: 
1. opponent:  Professor Nagihan Bostanci, Karolinska 

Institutet, Sverige 
2. opponent: Ph.d. Siri Lillegraven, Diakonhjemmet 

Sykehus 
3. medlem av komiteen: Professor Asgeir Bårdsen, Universitetet i 

Bergen 
 
Disputasen ble ledet av professor Bodil Kristina Lund 
 

 
 

 
 
 

Kathrin Beyer sammen med sine veiledere Anne 
Isine Bolstad og Johan G. Brun 

Foto: Stein Atle Lie 
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The PhD Award for 2020 
 
 

 
 
 
 

 

KLINIKKNYTT 
 
 

Sommervask av ansattgarderober 
 
I ansattgarderobene må det ryddes litt, så vi får vasket før sommeren. 
 
Vi ber om at alle rydder skoene sine vekk fra skohyllene i damegarderoben. 
 
I begge garderober må også alle knagger og klesstativ ryddes, og i tillegg tørkeskapene. 
 
Siste frist for å fjerne eiendeler er fredag 2. juli.  
 
Vi begynner å samle inn sko og klær mandag 5. juli. 
 
Hvis vi samler inn noe som tilhører deg, ta kontakt med oss! Vi kaster ingenting, men 
oppbevarer det til godt over sommeren. 
 
Kontakt oss på kontoret mellom klokken 7 og 11, eller på e-post Husokonom@odont.uib.no. 
 
Hilsen husøkonomene 
Corina og Ingebjørg 
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KURS 
 
 

Biblioteket tilbyr følgende kurs høsten 2021.  
Kursene er planlagt å holdes digitalt og fysisk i biblioteket  
 
Kursene er fortrinnsvis for ansatte og stipendiater. De fleste studenter får bibliotekkurs som en del av sin 
studieplan. Dersom ikke det er tilfelle kan de melde seg på disse kursene. 
 
Introduksjon til EndNote: I kurset lærer du å bygge opp et EndNote-bibliotek og lage en referanseliste i Word. 
Kurset består av korte demonstrasjoner og praktiske øvelser. Kurset dekker: Lage et EndNote-bibliotek, importere 
referanser, manuell innlegging, lage grupper, finne fulltekst, sette inn referanser i en tekst, lage og formatere en 
litteraturliste. 
 
Introduksjon i Zotero (in English): Zotero is a free referencing tool. The Zotero browser extension (Zotero 
Connector) can export references from web pages, search engines and reference databases. This course should 
allow you to get started with Zotero for collecting references and generating citations/reference lists. 
 
Søkekurs i PubMed og Embase: Alle bruker PubMed, men med litt ekstra kunnskap kan du gjøre mer effektive 
søk. I kurset viser vi for eksempel hvordan du kan bruke emneordene MeSH, eller utnytte filtre i Clinical queries. 
Embase er den andre store medisinske artikkeldatabasen som dekker en del andre tidsskrifter enn 
PubMed/Medline. Den er derfor et viktig supplement til Medline, for å få et bedre overblikk over fagets litteratur. 
 
Introduksjon til systematiske oversikter: Kurset gir en introduksjon i temaet systematiske oversikter. Vi 
gjennomgår ulike databaser for å finne systematiske oversikter, og prosessen å selv utføre en systematisk 
oversikt som å skrive en protokoll, forberedelser til søking, tips og verktøy for datahåndtering og kvalitetsvurdering, 
og rapportering. Vi gir også informasjon om hvilken hjelp og støtte biblioteket kan gi i arbeidet med systematiske 
oversikter.  
 
Kursdatoer, påmelding og mer informasjon finnes på https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-
p-melding 
 
 
 

 
MØTEPLAN FRAMOVER – høstenen 2021 

 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 22. september 
Onsdag 17. november 

Onsdag 25. August 
Onsdag 13. Oktober 
Onsdag 8. desember 
 

  
 

 

 
 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
KORONA – INFORMASJON TIL ANSATTE OG STUDDNETER 
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/ub/126018/kurs-og-veiledning#kurs-med-p-melding
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https://www.uib.no/korona
http://www.uib.no/odontologi
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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 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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