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Kjære alle sammen 
 
 

Da er vi endelig over i en mer normal hverdag. Coronaperioden har vært lang 
og tung for mange. Her på IKO har det vært arbeidet målrettet for å kunne gi 
god undervisning, og ikke mist for å holde klinikkdriften i gang. Og dette har 
dere klart utmerket. Faktisk så utmerket at fakultetet har registrert dette – og 
vil gi oss en liten pris for denne innsatsen på Fakultetets dag neste uke. Det 
gleder meg som ny leder her på IKO, og jeg er stolt av å være med på dette 
laget.  

Så nå er det tid for å finne tilbake til hverdagen igjen. Det gjelder både på 
arbeid og hjemme. Jeg ser det som viktig for å lage godt miljø her på IKO at vi 
alle er tilbake på huset. Hjemmekontor blir nå ikke standardløsningen, men 
avtaler om dette kan gjøres med leder dersom arbeidsoppgaver kan gjøres 
hjemmefra.  

Det har vært lenge siden vi ansatte på IKO hadde et festlig lag. Instituttet 
ønsker nå å markere innsatsen til dere alle - særskilt under pandemien – og vil 
invitere til festlig lag med inspirasjon fredag 26.11.21. Hold av dagen – og mer 
informasjon kommer om kort tid. 

 

Asgeir Bårdsen 

Instituttleder 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 08 – 13. oktober 2021 
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Program for Fakultetets dag 2021 
 
Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen 
20. oktober 2021 kl. 10.00-13.00 
Auditoriet, AHH 
10.00 Velkommen - Dekan Per Bakke 
10.05 Visjoner for det nye rektoratet, med fokus på Det medisinske fakultet - Rektor Margareth Hagen 
10.20 Helseinnovasjon fra et studentperspektiv 

Erfaringer fra internship innen helseinnovasjon v/Henrik Birkeli 
Studentorganisasjonen GRO Bergen v/leder Morten Haukaas 

10. 35 Utdeling av Det medisinske fakultets priser 
- Årets pris for fremragende tiltak innen utdanning (3 priser) 
- Årets ph.d.-arbeid (2 priser) 
- Årets forsknings-/innovasjonsmiljø 
- Årets formidlingspris 
- Årets publikasjon 

11.25 Kaffepause 
11.40 Meritterte undervisere 2021 - Visedekan Marit Øilo 
11.45 Falchs juniorpris 2021 - Prisvinner: Professor Lars Thore Fadnes (IGS) 
12.05 Falchs seniorpris 2021 - Prisvinner: Professor Rolf Kåre Reed (IBM) 
12.30 Avslutning - Dekan Per Bakke 
12.30 – 13.00 – Lunsj 
 
Her kan du lese mer om vinnerne av Fakultetet sine undervisnings- og forskingspriser: 
https://www.uib.no/med/146111/prisvinnere-fakultetets-dag-2021 
 
Her kan du lese med om vinnerne av Falchs junior- og seniorpris: 
https://www.uib.no/med/148541/falch-prisvinnere-2021 
 
 

Siste oppdateringer fra FHI 
 
Vi gjør dere oppmerksom på den siste oppdateringen fra FHI vedr. Råd om testing og bruk av 
beskyttelsesutstyr for ansatte i helse - og omsorgstjenesten som er definert som nærkontakter. 

 Alle ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (enten de har smitte i 
husstanden eller er “øvrige nærkontakter»), bør benytte munnbind fram til 5 dager etter siste eksponering 
når de har nær kontakt med pasient/beboer. De bør tilstrebe å holde avstand til kolleger.  

 Både uvaksinerte og delvaksinerte ansatte som har smitte i husstanden bør enten testes daglig med 
antigen-hurtigtest i 7 dager, eller med PCR hver 2. dag i 7 dager. Dagene telles fra den smittede i 
husstanden isoleres. Hvis ikke testregimet følges, bør de ikke gå på jobb i 7 dager.   

 Både uvaksinerte og delvaksinerte ansatte som defineres som «øvrige nærkontakter», anbefales én 
test så snart de får beskjed om at de er øvrig nærkontakt.  

 
Ønsker dere en fin uke 41 
Beste hilsen 
IKO-ledelsen 
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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:  
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333  
NB: Fristen er forlenget til 17. desember 2021 

 
Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 23. februar 2022,  
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) 

 
 
 
 
 
 
Universitetet har tatt i bruk 
i bruk UiBhjelp for melding 
og oppfølging av HMS-
avvik. Det betyr at HMS-
avvik som den enkelte 
oppdager, skal registreres 
i meldeskjema i UiBhjelp.  
 
Lurer du på hva HMS-
avvik er? Det kan være: 
• brudd på HMS-

retningslinjer og -
prosedyrer 

• forhold som reduserer 
brannsikkerheten 

• tyveri eller hærverk 
• personskade som 

skjer på campus 
• uønskede hendelser 

på laboratoriet 
 

Les mer om melding og 
oppfølging av HMS-avvik  
 

 
Våre interne rutiner ved stikk/- kuttskade og øyeskade er noe justert i henhold til dette. 
Oppdaterte rutiner er å finne i «Klinikkmappe» på klinikkmaskinene. 
 
Det er viktig å være obs på at ved stikk/- kuttskade med kontaminert instrument, og 
øyeskade med sprut av biologisk materiale oppfordres det til å ta 0-prøve etter oppgitt 
rutine. Dette skal meldes i avvikssystemet som personskade som medførte medisinsk 
behandling, da 0-prøve er å regne som medisinsk behandling. Du kan bruke oppgitt 
QR-kode i rutinene for å komme direkte inn i riktig skjema, eller du kan logge inn via 
UiBhjelp. Der må du da velge meldeskjema for personskade/arbeidsrelatert sykdom. 
 
Rutinene er for øvrig som tidligere, enhver er ansvarlig for å melde fra om egen 
skade/eget avvik. Og dersom det etter rutinen skal fylles ut skademeldingsskjema til 
NAV, er den skadde ansvarlig for å oppsøke hygienesykepleier for å få dette gjort. 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333
https://ekstern.filer.uib.no/mofa/HMS/HMS%20pris%20MED%202021%20kriterier.pdf
https://hjelp.uib.no/
https://www.uib.no/hms-portalen/147573/meld-hms-avvik
https://www.uib.no/hms-portalen/147573/meld-hms-avvik
https://hjelp.uib.no/


Side 4 av 9 
 

 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 

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2021/22 
 
Programmet har stipendmidler for ansattutveksling, for ansatte innen alle typer stillingskategorier; både tekniske-, 
administrative- og vitenskapelig ansatte.  
Det finnes mer informasjon om ansattutveksling her: https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet 
 
Les hele utlysningsbrevet. 
 
 
 

STUDIE 
 

Studiestart våren 2022 
 

Våren 2022 blir studiestart tirsdag 4. januar 2022. 
 
 

Studentmobilitet – en undersøkelse blant studenter og 
lærere ved Integrert master i odontologi, UIB 
 
Stortingsmelding nr. 7(2020-2021)- En verden full av muligheter – handler om studentmobilitet og å heve 
kvaliteten i høyere utdanning og forskning. I 2020 startet UiB et pilotprosjekt for å øke studentmobiliteten, spesielt 
rettet mot studieprogram med lave utvekslingstall og mindre frie studiepoeng. Målet er å integrere utveksling i 
studieprogrammene, ha tydelige mobilitetsvindu og aktiv avmelding.  
 
IKO har tradisjonelt hatt få studenter som har dratt på utveksling, vi har tilbudt ett mobilitetsvindu i løpet av 
studietiden og har få utvekslingsavtaler med andre utdanningsinstitusjoner i utlandet.. Instituttet deltar nå i 
pilotprosjektet som administreres fra studieadministrativ avdeling ved UiB.  
 
Som en del av arbeidet i pilotprosjektet, har IKO høsten 2021 gjennomført en kartlegging av studenters og læreres 
kunnskaper om - og holdninger til - utveksling i løpet av integrert master i odontologi. Totalt deltok 47 studenter på 
kull 3 (89%) og 43 studenter på kull 4 (96%) i en selvadministrert, overvåket spørreskjemaundersøkelse. Totalt 
deltok 6 lærere i et kvalitativt intervju.  
 
Resultatene viste at det var forskjeller i besvarelsene fra kull 3 og kull 4.  De fleste studentene hadde fått litt 
informasjon om internasjonal utveksling. Flere studenter på kull 4 enn på kull 3 hadde ikke fått informasjon om 
utveksling. Videre svarte de fleste at informasjon hadde bidratt i liten grad til å vurdere opphold i utlandet under 
studietiden. De fleste – men flere 3. kullinger enn 4. kullinger, var motiverte til å gjennomføre et studieopphold i 
utlandet i løpet av studietiden. 
 
 

Utlysning av Erasmus+ undervisningsmobilitet 2021/22 
 
Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmus-programmet. Programmet har 
stipendmidler for ansatte som vil undervise ved europeiske samarbeidsuniversitet (undervisningsmobilitet). På 
grunn av lav mobilitet i 2020/21, regner vi med å ha midler til å finansiere alle som søker om 
undervisningsmobiliteter, og vi vil understreke at det også i 2021/22 er mulig å reise på Erasmus-opphold til 
Storbritannia. 
 
Mer utfyllende informasjon finnes her: http://www.uib.no/foransatte/92415/erasmus-undervisningsmobilitet 
 
Se hele utlysningsbrevet 
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¨ 
 
PÅMINNELSE:  

Utsatt frist for å søke om status som 
merittert underviser  
 
 
Fristen for å søke om status som merittert underviser utsettes til: 

1. november 
for at de som ikke fikk gjennomslag i år, skal få mulighet til å søke på nytt.  
 
Undervisning og forskning er fakultetets viktigste samfunnsoppdrag, sier 
visedekan Marit Øilo. Fakultetet lyser for andre gang ute en 
meritteringsordning for fremragende undervisere. 
 
Vi er helt avhengig av at folk tar begge disse oppdragene på alvor. 
Meritteringsordningen anerkjenner de som gjør en ekstra stor innsats for å 
forbedre og opprettholde kvalitet i undervisning og utdanning, slår 
påtroppende visedekan for undervisning, Marit Øilo, fast. 
 
Les hele artikkelen av Ingrid Hagerup her:  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Marit Øilo 
Foto: Ingrid Hagerup 

 
 

 

FORSKNING 
 

Barn av mødre med høy utdanning har 
høyest risiko for tanntraumer 
 
Doktorgradsavhandlingen til Magnus Holmøy Bratteberg viser en 
sammenheng mellom mødres utdanning og barnas tannskader.  
Skader på tenner som oppstår som følge av slag mot tenner eller 
tannkjøttet aker tannlegene tanntraumer. 
 
Det inkluderer brudd på tennene eller skade på vevet rundt, som blant 
annet kan påvirke blodtilførselen. Av og til også mindre skader, som gjør at 
tanna blir midlertidig løs. 
 
Karies har gått ned i forekomst de siste 30-40 årene som følge av en bedre 
tannhelse. Samtidig har forekomsten av tannskader vært stabil på om lag 
10-20 prosent. Det er ganske mange og viser at det er t problem i 
samfunnet, sier forsker Magnus Holmøy Bratteberg ved IKO. På tross av 
dette er det lite forskning på temaet. 
 
Lignende studier fra utlandet viser at sosioøkonomisk status påvirker 
risikoen for skader på tennene som følge av traumer. 
 
To studier, en fra Sverige og en fra Thailand, tyder på at lavere 
sosioøkonomisk status gir høyere risiko for å få skader på tennene som 
følge av slag. Men det er ingen generell enighet i forskningen om det er lav 
eller høy sosioøkonomisk status som påvirker risikoen mest, påpeker 
Bratteberg. 
 
Les artikkelen av Ingrid Hagerup her. 
Se også Forskning.no 

 
 

 
Foto: Colourbox 

 
 

 
Magnus Holmøy Bratteberg 

Foto: Silje Segadal Fluge 
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Stort oppslag i VG: 
Artikkel av Silje Kathrine Sviggum 
 
Tatoverte og piercede mest plaget av sprøyte- og 
tannlegeskrekk 
 
Nye forskningsfunn fra Forskerlinjestudent June Bolme 
og førsteamanuensis Torbjørn Østvik Pedersen viser at 
tatoverte og piercede er de mest skrekkslagne i 
tannlegestolen, og de aller reddeste er de med piercing 
som skal ta sprøyte 
 
Resultatet er allerede publisert i Journal of Oral Science 
 
 

 

 
Forskerlinjestudent June Bolme og førsteamanuensis 

Torbjørn Østvik Pedersen. 
Foto: Paul André Sommerfeldt/UiB 

 
 

Salwa Suliman er blitt medlem av 
Akademiet for yngre forskere 
 
Salwa Suliman er ansatt som forsker ved Institutt for klinisk odontolog. Hun 
forsker på stamceller og regenerering av beinvev «Stem Cells and Bone 
Tissue Engineering. 
 
Salwa forsto tidlig i sitt forskningsarbeid at vitenskap er en internasjonal 
aktivitet og at det er umulig å lære alt man trenger å vite på ett sted. Hun 
har en internasjonal bakgrunn, både kulturelt og vitenskapelig, og har hatt 
flere forskningsopphold på ulike institusjoner i Europa, Afrika, Midtøsten og 
USA.  
 
Gjennom dette har hun blitt kjent med ulike organisasjonskulturer og faglige 
måter å tenke på. Med denne bakgrunnen kan hun bidra i AYF med 
mangfold og informasjon om spennende temaer for unge forskere. Hun 
ønsker å styrke og oppmuntre unge forskere med minoritetsbakgrunn. 
 
 
 
 
Les mer her. 
 
 
Se også nyhetssaken på www.uib.no/odontologi 
 
 
 
 

 
Salwa Suliman 
Foto: Jørgen Barth 
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Celebration seminar  
Bjørn Tore Gjertsen receiving King Olav V’s Prize 
for Cancer Research 2021 
 
Time: October 20, 2021, at 15:00 to celebrate.  
Place: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland 
University Hospital. 
 
We strongly encourage all of you to attend the talks and the 
informal gathering afterwards with plenty refreshments and 
light food. The seminar is open to all as long as you register 
and you are welcome to circulate this invitation. 
 
Time: Wednesday October 20, 2021, at 15:00 - 18:00 
Place: Store Auditorium 1, Sentralblokken (Hospital main 
building 3rd floor), Haukeland University Hospital. 
Program: 

• Welcome and Introduction 
• Congratulatory statements 
• Scientific program 
• Closing remarks 

Registration: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11257510 
More information: Calendar event with detailed program 
 
October 18, 13.00-14.00, you can watch the award 
ceremony online. Alternatively, the Medical Faculty will 
serve cake and coffee and host an on-screen live stream in 
the Auditorium in Armauer Hansens Hus,  12.30-14.00. 
 
 
 

 

 

KLINIKKNYTT 
 
 

Kontakt husøkonomkontoret 
 
For kontakt med husøkonomkontoret, vennligst bruk e-postadressen vår husokonom@odont.uib.no. 
 
Da får vi begge meldingen din, og du får hjelp av den av oss som er på jobb. Det kan også være greit å ha sakene 
skriftlig, og at begge to vet hva som har skjedd. 
 
 
Vi er dessverre ikke tilgjengelige på telefon. 
Ellers er alle selvsagt velkomne til å komme innom kontoret vårt på formiddagen! 
 
Hilsen Ingebjørg og Corina 
 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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VELFERD 
 

Putti Plutti Pott                  
 
Vedlagt er linker til forestillingen med Putti Plutti Pott 
 
For å kunne benytte seg av tilbudspris må en velge gruppepris selv om an ikke er over 10 personer.  
 
Fredag 26.11 kl 16.30     https://www.ticketmaster.no/event/666059?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
Fredag 26.11 kl 19.00     https://www.ticketmaster.no/event/666069?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
 
Lørdag 27.11 kl 12.00     https://www.ticketmaster.no/event/666073?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
Lørdag 27.11 kl 15.00     https://www.ticketmaster.no/event/666075?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
Lørdag 27.11 kl 18.00     https://www.ticketmaster.no/event/666077?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
 
Søndag 28.12 kl 12.00    https://www.ticketmaster.no/event/666081?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
Søndag 28.12 kl 18.00    https://www.ticketmaster.no/event/666087?CL_ORIGIN=ORIGIN2 
 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 17. november Onsdag 8. desember 

 
  
  
  
  

 

 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 

mailto:POST@UIB.NO
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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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