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Til alle på IKO 
 
Da håper jeg dere alle har hatt en fin sommerferie – og været har virkelig spilt på lag med oss.  
Velkommen tilbake til et nytt semester med nye og gamle studenter, nye og gamle gjøremål, nye 
og gamle kollegaer, og ny og gammel ledelse. 
Bodil har nå returnert til familie og ny jobb i Stockholm, og jeg har flyttet inn på hennes kontor.  
Jeg vil sende Bodil de beste ønsker – og vet hun vil lykkes godt med nye gjøremål. 
Jeg har både gledet og gruet meg litt til å ta fatt på jobben som instituttleder ved IKO. Gleder 
meg mest, og det skyldes alle de gode kollegaene og fine studentene her.  
Jeg kjenner instituttet svært godt etter mange år i forskjellige posisjoner, og vet at det blir 
mange spennende oppgaver, men også utfordringer. Jeg går inn i vervet med stor ydmykhet. 
Det å bli leder satt litt inne hos meg. Jeg har alltid tenkt at en leder skal være høy og mørk. Men 
gjennom sommerferien skjønte jeg at det er nok med et lyst hode. Og for de som er fra riktig 
generasjon, så vet de hvem som er sjefen over alle sjefer. 
 
Spøk til side. For meg kan LEDELSE tas temmelig bokstavelig – LE, DEL og SE. 
LE – for at vi skal ha det kjekt på jobben, og humor er viktig i hverdagen.  
DEL – for at vi skal dele på oppgaver, som også betyr at vi har tillit til - og stoler på hverandre.  
SE – for at alle på IKO skal føle seg sett og ivaretatt. 
 
Dette blir gjerne en enkel ledelsesfilosofi, men i alle fall viktige stikkord for mitt virke som leder 
ved IKO.  
 
Semesteret starter med visse Corona-restriksjoner, men jeg er glad for at vi har åpnet opp så 
mye som vi har. La oss håpe smittetoppen vi ser i Bergen nå snart snur og at vi igjen kan 
fokusere på alle oppgavene vi har for å ha landets beste utdanning av tannleger, tannpleiere, 
kvalifisering (som vi er alene om) og spesialistkandidater. Vi skal også være i front med vår 
forskning og forskerutdanning, og vi skal være gode på å synliggjøre det vi gjør. 
 
Jeg ser frem til samarbeid med dere alle! 
 
Asgeir Bårdsen 
Ny instituttleder 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 07 – 3. september 2021 
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Sivakami Rethnam Haug – ny leder for 
Programutvalget for odontologiske fag 
 
Siva er ny leder for Programutvalget, en rolle hun nå overtar etter Inge Fristad. IKO 
gratulerer Siva med det nye vervet! Programutvalget skal «overvåke at fakultetets 
studieprogram organiseres og gjennomføres med høy kvalitet».  
 
Les mer her om Programutvalgenes mandat:  
Mandat for Programutvalgene | Det medisinske fakultet | UiB 
 
Her kan du se sammensetningen av Programutvalget for odontologiske fag: 
Programutvalg for odontologiske fag | Det medisinske fakultet | UiB  
 
 

 

Marit Øilo ny visedekan for utdanning 
 
IKOs egen Marit Øilo er ny visedekan for utdanning ved Det medisinske fakultet. Hun 
går fra rollen som visedekan for forskerutdanningen. Den nye rollen er en 100% 
stilling, hvilket betyr at Marit vil bruke tilnærmet all arbeidstid på fakultetet, og ha 
kontor i Armauer Hansens hus. Likevel vil hun komme innom på IKO med jevne 
mellomrom, og hun beholder en arbeidsplass i 4. etasje på instituttet.  
 
IKO gratulerer Marit med den nye jobben, og er stolte og glade over at IKO er 
representert i fakultetsledelsen!  
 
 

 
Foto: Jørgen Barth 

UiB vurderer å ansette flere som følge av feil i IT-system 
 
Fortsatt får ikke eksterne lønnsmottakere pengene sine. Bestillingssystemet som var lovet, er ikke på plass. 
Universitetet trenger flere ansatte for å kompensere. 
 

 
Økonomidirektør Per Arne Foshaug ved UiB 
Foto: Silje Katrine Robinson 
 
Det er helt rett at manglende leveranse fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, red.mrk) er blitt 
et stort tema hos Universitetet i Bergen. Systemet er nok blitt en mye større og mer omfattende jobb enn det DFØ 
hadde sett for seg, sier økonomidirektør Per Arne Foshaug ved Universitetet i Bergen. 
 
Les hele artikkelen i Khrono her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://khrono.no/uib-vurderer-a-ansette-flere-som-folge-av-feil-i-it-system/604815
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Nytt saksbehandlings- og 
arkivsystem 
 
UiB skal bytte system for saksbehandling og arkiv i 
2023/2024. Sammen med flere universitet og høgskoler 
har UiB nå inngått kontrakt med Sopra Steria om å 
levere nye systemer for saksbehandling og arkiv. NTNU 
er første institusjon som innfører de nye løsningene. 
 Valget falt på Sopra Steria først og fremst fordi deres 
tilbud ble vurdert å ha best kvalitet, sier HR-direktør ved 
Universitetet i Bergen Sonja Dyrkorn. Tjenestene fra 
Sopra Steria er basert på en saksbehandlingsplattform 
fra ServiceNow og arkivkjerne fra Documaster. 
 
Les hele artikkelen i På høyden 
 
 

 
 
 
 

 
Sonja Dyrkorn, HR-direktør UiB 
Foto: Silje Marie Bjerkeng 
 

Påminnelse: Utlysning av Arbeidsmiljøprisen 
  
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. september 2021 
 
Prisen deles ut på fakultetets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles: 

• Heder og ære! 
• Diplom 
• Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet 
•  

Se her for oversikt over kriterier.  
 

Alrekdagene 2021 – Forskning for, med, til folk 
 
Velkommen til Alrekdagene 22.–24. september! 
Alrekdagene vil inneholde et bredt utvalg av seminarer, film og aktiviteter, og er en anledning til å sjekke ut hva 
som foregår i Alrek helseklynge, finne muligheter for samarbeid, og bli kjent med folk.  
Det er påmelding til de ulike sesjonene av korona-grunner: https://nettskjema.no/a/211416 
Programmet ser du her 
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/program-for-alrekdagene-22-24-september/ 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://pahoyden.no/arkiv-sonja-dyrkorn-sopra-steria/uh-sektoren-kjoper-felles-system-for-saksbehandling-og-arkiv/112378
https://k1nytt.w.uib.no/2021/08/20/paminnelse-utlysning-av-arbeidsmiljoprisen/
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333
https://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris%20MED%202021%20kriterier.pdf
https://k1nytt.w.uib.no/2021/08/20/alrekdagene-2021-forskning-for-med-til-folk/
https://nettskjema.no/a/211416
https://alrekhelseklynge.no/nyheter/program-for-alrekdagene-22-24-september/
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PANDEMIFROKOST 
Fredag 17. september 
 
 
Bli med på høstens første Pandemifrokost! Lær om 
hvordan pandemien har påvirket medievanene våre, 
treff studenter og gode kolleger ved UiB og kom med 
dine tanker og ideer. 
 
Se her for informasjon og påmelding. 
 
 
 

 

 

 
 

 

MISTET NOE? FUNNET NOE? 
 
Vi minner om at hittegods oppbevares hos Husøkonomene. Husøkonomkontoret er bemannet hver dag, fra tidlig 
morgen til et stykke utpå dagen.  
 
Har du mistet noe? Spør Corina eller Ingebjørg på Husøkonomkontoret om de har funnet det. 
Har du funnet noe? Lever det inn!  
 
 
 

STUDIE 
 
 

Utsatt frist for å søke om status som merittert underviser 
 
Fristen for å søke meritert underviser utsettes til 1. november for at de som ikke fikk gjennomslag i år, skal få 
mulighet til å søke på nytt. 
 
Les om utlysningen her: https://www.uib.no/med/146936/s%C3%B8k-om-%C3%A5-bli-merittert-underviser 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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FORSKNING 
 
 

Pris til ung forskar 
 
Prisen forkuserar på talentfulle unge forskarar innanfor helsevitskapane i regionen. Formålet med prisen er at han 
skal vere ein inspirasjon og ei påskjønning for lovande unge forskarar. Dette er en felles pris for institusjonane 
som inngår i Regionalt samarbeidsorgan for forsking og innovasjon: Helse Vest RHF, Høgskulen på Vestlandet, 
Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger. 
 
Fristen for å melde kandidatar er 15. september. 
 
Les meir i retningslinjene for prisen.  
 
 

Registration open for fall term courses; CCBIO903, 
CCBIONEUR910, CCBIONEUR911 and CCBIONEUR912 
 
From July 1, it is possible to register for the fall term courses from CCBIO and Neuro-SysMed, and deadline is 
September 1. For all courses, please register in Studentweb if you are already enrolled at the UiB. If you are not 
enrolled at the UiB, you register through Søknadsweb, where you simultaneously apply for UiB guest student 
status.  
 
CCBIO903 – Cancer Research: Ethical, economic and social aspects 
When: September 6-10 and October 11-15, 2021 
More info: at the website and the student pages. 
 
CCBIONEUR911 – Clinical Trials 
When: September 29 – October 1, 2021 
More info: at the website and the student pages. 
 
CCBIONEUR910 – Patient and Public Involvement in Medical and Health Research 
When: November 3-5, 2021 
More info: at the website and the student pages. 
 
CCBIONEUR912 – Health Innovation 
When: November 8-9 and December 2-3, 2021 
More info: at the website and the student pages. 
 
Read the info 
 

Digital CCBIO Junior Scientist Symposium  
September 16th, 2021.  
 
In the keynote lecture, Hege Avsnes Dale and Hans Olav Rolfsnes at the Molecular Imaging Center (MIC) will 
present imaging options for cells, tissues and small animals. Ambitious junior researchers will share exciting 
findings about the SCHAD fatty acid oxidation enzyme in insulin secretion, the metastatic potential of systemic 
glioblastoma stem cell lines in vivo, and targeting AXL in the context of chemo- and immunotherapy responses.  
 
When: Thursday September 16, 2021 at 09:00 – 12:30 (Norwegian time) 
Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants) 
Program: can be found here. 
Registration: At ccbiojuss.no (Also even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.) 
General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here. 

mailto:POST@UIB.NO
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/retningslinjer-pris-til-ung-forskar
https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSUIB
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=uib
https://www.uib.no/en/ccbio/140602/ccbio903-%E2%80%93-cancer-research-ethical-economic-and-social-aspects-2021
https://www.uib.no/en/course/CCBIO903
https://www.uib.no/en/ccbio/144635/ccbioneur911-clinical-trials-course-2021
https://www.uib.no/en/course/CCBIONEUR911
https://www.uib.no/en/ccbio/144638/ccbioneur910-patient-and-public-involvement-medical-and-health-research
https://www.uib.no/en/course/CCBIONEUR910
https://www.uib.no/en/ccbio/144648/ccbioneur912-health-innovation-course
https://www.uib.no/en/course/CCBIONEUR912
https://www.uib.no/en/ccbio/147199/ccbio-junior-scientist-symposium
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11014990
https://www.uib.no/en/ccbio/81053/ccbio-junior-scientist-symposium
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ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome 
for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to 
register! 
 
Any questions can be addressed to chairs Cornelia and Maria. 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Trygg lagring av persondata i SAFE 
 
I sommer har IT-avdelingen flyttet klinikkmaskinene på IKO inn i SAFE, som er UiBs løsning for 
sensitive persondata. Alle maskiner i klinikken har nå installert Windows 10.  
Dette har vært en stor omlegging, og dette har gitt utfordringer for oss alle, og det arbeides fremdeles 
med å løse enkeltsaker. Hvis det oppstår feil, meld inn saken i UiBhjelp: https://hjelp.uib.no. Husk å 
skrive at saken gjelder klinikken på IKO, slik at saken blir fordelt til rett person på IT-avdelingen. Hvis 
problemet ikke blir løst, må saken gjenåpnes i UiBhjelp, i stedet for å lage flere saker om samme 
problem. 
Omleggingen til SAFE innebærer et viktig og nødvendig skritt i retning av økt datasikkerhet for våre 
pasientopplysninger. 
 
 

OPUS-NYTT 
 

Fra pedodonti til barnetannpleie i Opus 
 
«Klinikk for barnetannpleie» er nå innført i Opus, og dette navnet skal brukes i all kommunikasjon med 
pasienter. Seksjonen heter fremdeles Seksjon for pedodonti, mens klinikken har fått det nye navnet, 
som både klinger bedre og er lettere å forstå for våre pasienter.  
 
 

HMS 
 
 

Nye ribbevegger – fri bruk 
 
Før sommeren tok verneombudene initiativ til å få 
installert ribbevegger til bruk for de ansatte, med Alida 
Hodzic som pådriver. Det er nå montert én ribbevegg i 
gangen i 2. etasje og én i 3. etasje. Plassering er valgt 
ut fra hensyn til brann/rømningsvei og avskjermethet. I 
tillegg har målet vært at alle ansatte skal ha så kort vei 
som mulig til nærmeste ribbevegg. Ved siden av 
ribbeveggene henger det plakater med forslag til 
øvelser (se bildet). Det vil også komme treningsstrikk til 
de ulike øvelsene, men foreløpig er ikke disse lagt ut av 
smittevernhensyn. 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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https://hjelp.uib.no/
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HMS-utvalget 
 
Vi minner om at IKO sitt HMS-utvalg kan kontaktes på: hms@iko.uib.no 
 
Utvalget har en nettside med litt informasjon og lenke til HMS-håndboken. 
https://www.uib.no/odontologi/64857/hms-utvalg 
 
 
 
 

Smittevernstiltak i kantinen 
 
Basert på tilbakemeldingen som har kommet, er det behov for innskjerping av følgende smitteverntiltak i kantinen: 

 Bruk hånddesinfeksjon før du kommer inn og før du forlater kantinen 
 Benytt merkede områder og merkede sitteplasser 
 Hold minst en meter avstand under hele oppholdet i kantinen 
 Bruk munnbind når du beveger deg i kantinen og det er fare for at avstandskravet på en meter ikke kan 

overholdes. 
 Sprit av bord/benk før spising 

 
Vi må stå sammen gjennom den 4. smittebølgen, og vi skal klare oss gjennom denne gangen også! 
 

 
 
 
 

KURS 
 
 

Kurstilbud fra Enhet for læring, høst 2021 
 
• Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences (PHDPED900) – For 

PhD candidates and Post doctors, 5 ects credits. 
• Kurs i praksisveiledning (MEDPVEIL602) – gir 2-3 stp. uttelling som del av utdanningsfaglig 

basiskompetanse 
• Journal Club – medisinsk og helsefaglig pedagogisk forskning (PHDMED901) – drøfting av utvalgte 

artikler og relevans for eget pedagogisk arbeid. 
• Webinarrekken Pedagogisk Påfyll har et variert program. Arrangeres én gang i måneden, kl. 15-16, på 

Zoom. 
• Å sette fjes på diagnosen – digitale pasienthistorier som virkemiddel 
• Bruk av polls i undervisningen  
• Hva skal til for å bli merittert underviser? 
• Hva har valg av vurderingsform å si for utdanningskvalitet? 
• Hopp, men hvor høyt? Om grensene mellom undervisning og underholdning 

• Workshops i pedagogiske mapper. Velg mellom 9/9 og 23/11 (kl. 9-12) 
 
For mer informasjon og påmelding: Aktiviteter ved Enhet for læring høsten 2021 | Enhet for læring | UiB 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:hms@iko.uib.no
https://www.uib.no/odontologi/64857/hms-utvalg
https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/144384/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-h%C3%B8sten-2021
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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 
 
 

VELFERD 
 

Rektor og universitetsdirektør inviterer til teaterforestilling 
 
Rektor Margareth Hagen og universitetsdirektør Robert Rastad inviterer til løssluppen og slagkraftig satire basert 
på Holbergs klassiker, Erasmus Montanus på Den Nationale Scene. 
Fra kl. 19.00 vil det bli ønsket velkommen av rektor og professor i nordisk litteratur, Jørgen Magnus Sejersted. 
 
Grunnet dagens smittesituasjon kan vi ikke fylle opp Den store scene, vi har derfor satt av to datoer å velge 
mellom: 
22. september 
23. september 
 
Det vil bli utdelt 2 billett til hver.  
 
Trekning av billetter vil skje etter påmeldingsfristen torsdag 9. september. Like etter at trekningen er foretatt vil du 
få en e-post om du har fått tildelt billetter eller ikke. 
 
For påmelding: https://reg.app.uib.no/teater 
 
Viktig om smittevern på DNS 

• Husk å holde 1 meters avstand til andre.  
• Bruk munnbind ved inn- og utgang, og gjerne under forestilling dersom du ønsker det.  
• For å unngå køer, ber vi deg komme kort tid før forestillingsstart, og tidligst 30 minutter før.  
• DNS forholder seg til enhver tid til gjeldende smittevernregler.  
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KIRSEBÆRHAVEN 
 

Skaper magi med russisk teaterskatt 
Teatermagi og absurd komikk står i høysetet 
når et av verdens mest kjente drama utspiller 
seg på Store Scene. Et kraftfullt ensemble viser 
oss på muntert vis hvordan vanskelige valg gjør 
oss blinde og undergangen fortrenges i det 
lengste. 

UiB-velferdspris kr 280,- 
 

Fredag 17. september kl 19.30,  
Store Scene  

UiB pris: kun kr 280 (ord kr 460): 
Klikk her for å bestille til 17/9 

 
 

Lørdag 18. september kl 19.30,  
Store Scene  

UiB pris: kun kr 280 (ord kr 460): 
Klikk her for å bestille til 18/9 

 
 
 

 
 
 

 

LILLE BERT 
OG 

LILLE BEN 
 
Sanger om merkelige dyr og rabbel i magen 
 

UiB-velferdspris kr 50,- 
 

Lørdag 16. oktober kl 12.30, Store Scene  
UiB pris: kun kr 50 (ord kr 100): 

 
Klikk her for billetter til 16/10 kl 12.30 

 
 
 

 
 

 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 22. september 
Onsdag 17. november 

Onsdag 25. august 
Onsdag 13. oktober 
Onsdag 8. desember 
 

Programutvalget 
Fredag  
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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 
 

 
 
 
 


	UiB vurderer å ansette flere som følge av feil i IT-system
	Fortsatt får ikke eksterne lønnsmottakere pengene sine. Bestillingssystemet som var lovet, er ikke på plass. Universitetet trenger flere ansatte for å kompensere.

	Nytt saksbehandlings- og arkivsystem
	UiB skal bytte system for saksbehandling og arkiv i 2023/2024. Sammen med flere universitet og høgskoler har UiB nå inngått kontrakt med Sopra Steria om å levere nye systemer for saksbehandling og arkiv. NTNU er første institusjon som innfører de nye løsningene.


