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Kjære alle sammen 
 
Da har vi hatt Landsmøte for Tannlegeforeningen i 
byen, med tre dager fylt med fag. Vi er stolt av at 
så mange av våre ansatte har bidratt til 

størstedelen av årets fagprogram. Takk for innsatsen, det er viktig at IKO med 
sine ansatte får vist seg frem. 
Jeg skulle også ønsket at økonomien ved instituttet var litt romsligere slik av vi 
kunne ha sendt våre sekretærer på kurs når møtet nå var i Bergen. Her har vi 
noe å strekke oss etter. 
Det har vært godt å få åpnet opp etter lang Corona-nedstenging. Men, 
dessverre, så har vi mange nye koronasmittede i landet nå, også i Bergen.  
Folkehelseinstituttet har nye anbefalinger til Bergen kommune. Viktig med 
munnbind når man ikke kan holde avstand. Dette er klar anbefaling, men ingen 
ny forskrift med pålegg. Med en videre økning i smittetall vil gjerne andre 
anbefalinger komme. 
Noen nye retningslinjer for tannhelsetjenesten er foreløpig ikke fremmet.  
I alle fall, det blir nå viktig at vi alle bidrar til å begrense smitte - og det har vi 
vist at vi kan! IKO på sitt beste.  
Smittebegrensing er viktig for at vi skal kunne få gjennomført vår undervisning 
og andre aktiviteter ved IKO. 
 
Vi skal klare litt til! 
 
Asgeir Bårdsen 
Instituttleder 
 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 09 – 11.november 2021 

 

 
    

 
IKO-dagene 

 
14.-16. desember 
Se under HMS 
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Gratulerer med dagen UiB 
Med H.M. Kongen på første rad feiret UiB åpningen av jubileumsuka i Universitetsaulaen. 
 

 
Rektor Margareth Hagen tok imot H.M. Kongen i Muséhagen. Foto: Ole Marius Kvamme/UiB 

 
Den 25. oktober 1946 la Kong Haakon VII ned grunnsteinen til det nye universitetet i Bergen. På samme dato 75 
år senere fyltes aulaen til feiring med prominente gjester som blant andre H.M. Kongen, flere statsråder og 
representanter fra akademia. 
 
I åpningstalen sin snakket rektor Margareth Hagen om de mange rollene som UiB har i samfunnet, både som en 
drivkraft, kunnskapsbank, et sted for unges drømmer og fremtidshåp, og en arbeidsplass for mange. 
 
Les hele artikkelen i På Høyden 
 
 

NSG-seminar 2021. Klinisk forskning i akutte situasjoner  
 
- Hvordan kan vi best møte fremtidige kriser med akutt behov for forskning?  
17. november 2021, Clarion Hotel Flesland  
 
10.05 – 10.15: Åpning av konferansen.  
Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest  
10.15 – 11.00: Forskning i kriser: Hva har vi lært av coronapandemien?  
Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet  
11.00 – 11.45: Presentasjon av regjeringens Nasjonale handlingsplan for kliniske studier  
Nils Olav Refsdal, Helse- og omsorgsdepartementet  
11.45 – 12.15: Caseeksempel: Utbruddet av campylobacter på Askøy i 2019  
Guri Rørtveit, professor ved Universitetet i Bergen  
12.15 – 13.00: Lunsj  
13.00 – 13.45: Gruppearbeid  
13.45 – 14.30: Diskusjon  
14.30 – 14.40: Avslutning av konferanse  
 

mailto:POST@UIB.NO
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Det medisinske fakultet har lyst ut ARBEIDSMILJØPRIS til 
den eller de som har gjort en særlig innsats for 
arbeidsmiljøet i 2021.  
 
 
Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for 
arbeidsmiljøet i 2021.  
 
Fristen for nominasjon eller søknad er forlenget til 17. desember 2021 og sendes ved å fylle ut skjemaet i 
lenken: 
Arbeidsmiljøpris på Det medisinske fakultet 2021 (uib.no) 
 
 
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) 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRASJONSDAG 19. NOVEMBER. 
 
Fakultetet arrangerer også i år en seminardag for administrativt ansatte. Programmet foregår i UiBs lokaler i 
sentrum og varer hele dagen. Har du et haste-ærend til en av våre administrative, prøv å gjøre det i forkant! 
 
 

Åpning av Anatomisk læringslab 
 
Mandag 15. november åpner vi fakultetets nye «anatomiske læringslab» ved BB-bygget. Det er etablert og 
innredet ved hjelp av midler fra «Vestlandslege»-prosjektet, men det kommer alle studentene vi underviser i 
anatomi til gode. Det inneholder fire store berøringsskjermer og programvare for interaktivt anatomisk atlas, pluss 
en rekke fysiske anatomiske modeller. I tillegg kan ytterligere modeller lånes ut fra Makroanatomisk avdeling. 
Rommet skal være et rom for aktivitet, gjerne i grupper – her skal det ikke være en stille lesesal! 
 
Alle, både ansatte og studenter, som ønsker å stikke innom for en kikk og en demonstrasjon er velkomne mellom 
kl. 14 og 16 på mandag 15. november! 
 
Sted: Anatomisk læringslab, innenfor Anatomisk samling, 2. etasje (inngangsetasjen) i BB-bygget. 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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STUDIE 
 

Studiestart våren 2022 
 

Våren 2022 blir studiestart tirsdag 4. januar 2022. 
 
 
 
 

FORSKNING 
 

Nominasjon til Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2022 
 

 
 

Kreftforeningen tildeler hvert år Kong Olav Vs kreftforskningspris til en kreftforsker eller en forskergruppe som har 
bidratt til å fremme norsk kreftforskning. Denne prestisjetunge prisen har blitt utdelt siden 1992 og er på 1 million 

kroner. 
 

Du inviteres til å nominere kandidater for Kreftforskningsprisen i 2022 gjennom våre nettsider. Frist for 
nominasjonen er 20. desember 2021 

 
Nominer kandidat gjennom våre nettsider 

 
Les retningslinjer og vurderingskriterier for prisutdelingen 

 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Møte "forskningsetiske gjengangere" 22.11 på Akademiet 
 
Møtet er på huset, Drammensveien 78, den 22. november 2021, fra klokken 17:00 til 20:00 (med lett bevertning i 
pausen). Det blir innledninger fra Ole Mathias Sejersted og Bjørn Torgrim Ramberg, Ole Andreas Rognstad, Knut 
Ruyter, Aud V. Tønnesen og Mari Elken. De vil ta for seg spørsmålet om forskningsetikk ulike ståsted; både 
faglige og organisatoriske.  
Les mer om møtet på våre nettsider, og meld deg på her: https://dnva.no/detskjer/2021/09/forskningsetiske-
gjengangere  
Påmeldingsfrist: fredag 19. november kl 23:00. 
Møtet vil bli tatt opp for de som ikke har anledning til å se det fysisk. Opptaket vil bli lagt ut på vår YouTube-kanal 
(https://www.youtube.com/channel/UCTbx32B5FnL7fCn5rZOW_Mw) og nettsider. 
 
 

Informasjon om endringer i utlysningstekster og i 
retningslinjer for vurdering av søkere til fakultetets 
rekrutteringsstillinger  
 
Det er foretatt noen endringer i forbindelse med utlysning av fakultetets rekrutteringsstillinger 
(Fellesutlysningen) høsten 2021. Vi anbefaler at alle veiledere og søkere leser både utlysningstekst og 
kriterier for vurdering av søknadene nøye. Merk: Det utlyses ikke postdoc-stillinger høsten 2021, men 
endringene under vil gjelde også videre fremover. 
Les brev fra prodekan Marit Bakke 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Årets influensavaksine  
 
Også i år vil IKO dekke utgift til influensavaksine («vanlig» influensa) for alle ansatte som har økter i klinikken, dvs. 
har pasientkontakt. Hver og en som ønsker det, ordner vaksinering selv. Alle som vaksinerer seg, kan få 
kostnaden refundert; bruk da refusjonsskjema i Selvbetjeningsportalen: Registrere utgiftsrefusjon - DFØ (dfo.no)  
Folkehelseinstituttet understreker hvor viktig influensavaksinen er nettopp i år, i lys av pandemien. Les mer på 
FHIs side: Influensavaksine - FHI 
Huske at influensavaksine også kan tas på apotek! 
IKO jobber med en egen vaksineringsløsning for studentene våre, men vi ennå ikke i havn med dette arbeidet.  
 
 

Julestenging av dørene  
 
Alle inngangsdører og dører inn til klinikkene vil som vanlig være stengt i forbindelse med julen, i tidsrommet fra 
kl.14:00 tirsdag 21. desember til kl.07:30 mandag 3. januar 2022. I denne perioden vil man kun komme inn med 
kort og kode. Hovedresepsjonen og klinikkene skal være stengt fra og med 22.desember. Studiestart til våren blir 
tirsdag 4. januar, men de fleste klinikkansatte og ansatte i Hovedresepsjonen er tilbake på jobb mandag 3 januar.  
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://dnva.no/detskjer/2021/09/forskningsetiske-gjengangere
https://dnva.no/detskjer/2021/09/forskningsetiske-gjengangere
https://www.youtube.com/channel/UCTbx32B5FnL7fCn5rZOW_Mw
https://dfo.no/kundesider/lonn/selvbetjeningsportalen/registrere-utgiftsrefusjon
https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/
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HMS 
 

IKO-dagene – foreløpig program 
 
Hold av dagene! Alle er hjertelig velkomne! 
Mer informasjon bl.a. om påmelding kommer. 
 
Tirsdag 14.12. 

 Førstehjelpskurs halv dag 
 Kalibrering på seksjonene halv dag (for klinikkansatte) 

 
Onsdag 15.12. 

 Forskningsdag – fokus på forskning, men alle er velkomne 
 
Torsdag 16.12 

 Kurs i fotografering (gruppevis) 
 Julegrøt 
 Ny studieplan på IKO. Hva betyr det for deg. 

 
 

Bergen Bysykkel-abonnement for UiB-ansatte 
 
Faggruppe for HMS, Beredskap og Bærekraft har fått støtte fra det interne Klimafondet ved UiB og har som følger 
bestilt 250 verdikoder på årsabonnementer fra Bergen Bysykkel. 
 
Vi ønsker å tilby ansatte ved UiB, som trenger å komme seg rundt på campus i løpet av arbeidstiden, et 
årsabonnement på sykler fra Bergen Bysykkel. Vi håper dette tilbudet kan motivere til økt grad av sykling fremfor 
bruk av bil/bus, og bidra både som et miljø- og et folkehelsetiltak. 
 
Ettersom det vil være et begrenset antall verdikoder, er det ønskelig at ansatte søker via dette skjemaet. 
Verdikoder til årsabonnementet deles ut fortløpende og prioriteres til de med størst behov. 
 
Dette tiltaket er foreløpig et prøveprosjekt, men vurderes videreført dersom stor interesse. 
 
Eventuelle spørsmål kan sendes via UiBhjelp til seksjon for arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling ved HR-
avdelingen. 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
hyttene på Ustaoset 
vinteren 2022  
 
Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på 
velferdshyttene på Ustaoset for vinteren 2022, i 
perioden 02.januar - 07.april 2022. 
 
Skolens vinterferie finnes i egen søknad - 
vinterferien er delt i 2 deler (torsdag-
tirsdag/tirsdag-søndag). Vinnerne av 
vinterferieperiodene i 2019-2021 oppfordres 
til ikke å søke vinterferieperiode for 2022. 
Det er 3 års karantene for vinterferieperiode, 
og aktuelle søkere blir evt. fjernet manuelt.  
 
Det blir utført trekning for vinterferien 
23.november, og en fellestrekning for resterende 
perioder 30.november. 
  
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://reg.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 
litt informasjon.  
 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 
også på Ansattsidene under 
Mitt ansattforhold - Velferd - Velferdshytter.  
  
Søknadsfristen er hhv. 22. og 29.november. 
Trekningene foretas 23. og 30.november 2021 og 
vinnerne får tilsendt informasjon på e-post. 
Spørsmål vedr hyttene kan rettes til 
hytter.eia@uib.no 
Lykke til! 

New rental period for the 
cabins at Ustaoset – winter 
2022 
 
You can now apply for the desired period at the 
welfare cabins on Ustaoset for the winter season of 
2022, in the period January 2 to April 7. 
 
School winter holidays are included – the winter 
holidays are divided into two parts (Thursday-
Tuesday/Tuesday-Sunday). The winners of the 
winter holiday period of 2019-2021 cannot apply in 
2022. 
 
There will be a draw for the winter holiday November 
23, and a common draw for the rest of the rental 
periods November 30. 
  
When applying for a cabin, one must prioritize both the 
desired cabin and the period. 
  
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days 
before the start of the rental period to avoid 
cancellation fee. 
  
You must use UiB’s electronic cabin system 
(https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your 
UiB username and password. 
When applying for the first time, you must enter some 
information. 
  
All applications must be registered in the electronic 
cabin system to enter the draw. 
 
The application form and information about the cabins 
can also be found on the employee pages below 
Employment conditions – Welfare – Cabin hire 
The application deadline is November 22 and November 
29. The draws will take place on November 23 and 
November 30, and the winners will get information by 
email. 
Questions about the cabins can be directed to 
hytter.eia@uib.no 
 Good luck 

mailto:POST@UIB.NO
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SPESIALTILBUD TIL UIB VELFERD 

BARNA FRA FROSTMOFJELLET 
 

Hjertevarm forestilling om søskenkjærlighet og håp 
 

 
 

Det var en gang fem søsken – og en geit som het Gullspira. 
En iskald vinter blir de tvunget på flukt over fjellet. Barna legger ut på en eventyrlig ferd for å finne et nytt hjem. 

Et sted hvor de kan være samlet og føle seg trygge. På veien treffer de all slags folk og dyr, og banker på mange 
dører. 

Barna fra Frostmofjellet er en varm fortelling om modige barn og menneskeverd - om betydningen av samhold, 
håp og fantasi når det ellers er mørkt og kaldt. Spennende landskap, nyskrevne sanger og morsomme karakterer 

skaper en finstemt balanse mellom det lyse og det hjerteskjærende. 
 

Forestillingen er basert på en svensk barnebok som er blitt en elsket klassiker også på film. 
Når den iscenesettes på Store Scene, er det med det samme kunstneriske teamet som sto bak Folk og røvere i 

Kardemomme by i 2018. Anbefalt fra 7 år. 
 

Norgespremiere på Store Scene 29. oktober 
 

Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende. 
 

Spesialtilbud på teaterbilletter 
 

Se forestillingen til kun kr. 45,- (ord. Kr. 100,-) 
 

Kjøp billetter til torsdag 9. desember kl. 16:30 
 

Kjøp billetter til fredag 10. desember kl. 16:30 
 

Kjøp billetter til lørdag 9. desember kl. 16:30 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Helaftens Prokofiev 
Torsdag 11.11 og fredag 12.11 kl. 19.30 i Grieghallen  
 
Thomas Søndergård dirigent 
Francesco Piemontesi piano 
Bergen Filharmoniske Orkester  
Sergej Prokofiev Pianokonsert nr. 3 
Sergej Prokofiev Symfoni nr. 6 
 
Stjernepianisten Francesco Piemontesi er solist i Prokofievs mest framførte pianokonsert og Thomas Søndergård 
tolker den russiske komponistens sjette og svært personlige symfoni. 
Les mer om konserten her 
 
Bergen Filharmoniske orkester feirer at vi endelig kan åpne dørene og ønske publikum hjertelig velkommen på 
konsert igjen – Det blir servert kake i pausen.  
Professor Emeritus Gunnar Danbolt introduserer konserten kl. 18.45 i foajeen og i etterkant av konserten byr vi på 
ett musikalsk nachspiel med Konsettmester Melina Mandozzi og kveldens solist, Francesco Piemontesi.  
---------- 
Universitetet i Bergen feirer i disse dager 75 år og vi gratulerer!   
Vi har gleden av å kunne tilby dere billetter til 75 kroner per stykk på denne konserten – fritt valg av dag 😊😊 
Bruk denne lenken for å kjøpe billettene.  
 
  
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 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 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://harmonien.no/program/2021/11/helaftens-prokofiev/
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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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