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BEST i Vest 
 
Etter- og videreutdanning er viktig, og det snakkes mye om livslang læring. Dette har vi også 
behov for i tannhelsefagene. 

Fredag for en uke siden åpnet vårt nye senter BEST, som står for Bergen etterutdanningssenter 
for tannhelse. Dette skal være et tilskudd for etterutdanning for hele tannhelsefeltet.  

Like etter åpningen var første kurs i gang. Temaet på åpningskurset var «Tannslitasje – 
diagnose, etiologi, behandlingsvalg og direkte behandlingsteknikker». Og det er kjekt å høre 
om fornøyde kursdeltakere.  

BEST skal være et supplement for kurs som arrangeres for tannleger, men vi skal også gi kurser 
for tannpleiere og tannhelsesekretærer. Utvikling og kompetanseheving er viktig for alle 
yrkesgrupper som jobber med tannhelse.  

IKO har mange kompetente medarbeidere som kan holde kurs. Vi har også gode fasiliteter for 
kursvirksomhet, da særlig med tanke på Ferdighetssenteret og klinikkene våre. Så kompetansen 
og fasilitetene må brukes. Får vi dette til i fortsettelsen så håper vi, tross trange økonomiske 
tider ved IKO, at det kan gi litt handlingsrom for seksjonene som engasjerer seg i 
kursvirksomheten. 

Så igjen – gratulerer med BEST – og takk til initiativtakerne Torgils Siva og Christian. Dette blir 
gøy å følge med videre. 

 

 

  

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 04 – 5. mai 2022 
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BEST er åpnet 
 
Fredag 29. april 2022 ble BEST – Bergen etterutdanningssenter for tannhelse – høytidelig åpnet. 
 
Åpning med snorklipping ble foretatt av dekan Per Bakke. 
Både dekan Per Bakke og instituttleder Asgeir Bårdsen holdt tale. 
 
Begivenheten ble feiret med bløtkake. 
 

 
 
29. og 30. april holdt BEST sitt første kurs - arbeidskurset «Tannslitasje – diagnose, etiologi, behandling og direkte 
behandlingsteknikker. Kurset rettet seg hovedsakelig mot tannleger og belyste diagnostisering, etiologi 
behandlingsvalg og gjennomgang av behandlingsplan med praktisk overføring til pasient. Kurset hadde en 
teoretisk del og en praktisk del, med hovedvekt på den praktiske delen. Kurset var svært vellykka. 
 
23. september 16:30-15:00 holder BEST kurset «Maskinell Endodonti» 
 
Les mer om BEST her. 
 
Kontaktpersoner: 
Førsteamanuensis Torgils Lægreid  
Førsteamanuensis Sivakami Rethnam Haug  
Førsteamanuensis Christian Schriwer 
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IKO på sitt beste 
 
En liten feiring av det rekordhøye antallet pasientbesøk i mars måned i Spesialistutdanningsklinikken . Godt 
teamarbeid gir både gode resultat og godt arbeidsmiljø . Tusen takk til kandidatene, tannhelsesekretærene og 
veilederne som alle bidrar til fellesskapets beste #IKOpåsittbeste  
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Verdens  håndhygienedag 
 
IKO markerer Verdens håndhygienedag 5.mai med 
fysisk arrangement på morgenen. 
 
Under covid-19 pandemien har «forsterkede tiltak» 
nærmest vært den nye normalen. Nå er tiden inne for å 
gå BACK TO BASICS og basale smittevernrutinene. 
Basale smittevernrutiner omtales, med sine elleve tiltak, 
som grunnsteinene i det smitteforebyggende arbeidet i 
helse- og omsorgstjenesten. Selv om 5.mai er 
håndhygienes dag, må håndhygiene i år dele 
oppmerksomheten med de ti andre tiltakene som inngår 
i basale smittevernrutiner. Årets tema: Håndhygiene 
og andre basale smittevernrutiner.  
 
Alle ansatte vil få spennende informasjon på mail, mens 
det legges ut på Mitt UIB til studentene.  
 

 
 

5. mai 
 

 
 

17. mai frokost  
i Christie Café 

 
Endelig kan vi feire 17. mai på skikkelig vis igjen! 
Tradisjonen tro, inviteres UiBs ansatte med familie til 
17. mai-frokost i Christie café og til deltagelse i 
hovedprosesjonen. 
  
Avgang etter frokost fra Muséplassen kl. 09.30 til 
Koengen for oppstilling til hovedprosesjonen (kolonne 
5). 
Dersom dere ønsker å møte direkte på Koengen, må 
dere stille senest kl. 10.15.   
  
Se vedlegg for mer informasjon og for påmelding til 
frokost. 
  
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med Turid 
Vilkensen på turid.vilkensen@uib.no.  

 

 

17th of My Breakfast  
at Christie Café 

 
The University of Bergen is so pleased to finally be able to 
invite employees and their families for a traditional 17th of 
May breakfast on Norway’s Constitution Day, at Christie 
café, Muséplassen 3, and to partake in the main parade. 
  
Departure for the parade after breakfast at 09.30 from 
Muséplassen to Koengen to join the parade (column 5). 
You are also more than welcome to meet up directly at 
Koengen to join the parade. If so, please meet at 10.15 at 
the latest.  
  
Attached is the formal invitation where you register 
for the breakfast. 
  
If you have any questions, please contact Turid Vilkensen 
at turid.vilkensen@uib.no.  
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Det gode arbeidsmiljø 
Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? 
Digitalt frokostseminar torsdag 19.mai på Zoom kl.0830-1000 
Psykisk helse – åpenhet – arbeidsmiljø  
Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.  
 
Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske 
rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. 
Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved 
UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø. 
 
Torsdag 19.mai arrangerer vi årets andre frokostseminar der vi retter søkelyset mot psykisk helse i akademia. 
Spesielt rundt stipendiatgruppen har åpenhet omkring dette vært tema de siste årene. Hvilke utfordringer er 
spesielle for denne gruppen? Kan karriereveiledning være med å bygge et godt arbeidsmiljø ved UiB? Hvilke 
tilbud har BHT?  
Vi har invitert professor Ellen Lexerød Hovlid ved Høgskulen i Volda, stipendiat Ingrid Ovidia Moe Telle fra Institutt 
for økonomi, seniorrådgiver/karriereveileder ved UiB Ferd  Ellen Hagen  og fra BHT bedriftsfysioterapeut Kjersti 
Nygård til seminaret.  
Seminaret arrangeres digitalt torsdag 19.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12678141 
 
Påmelding innen onsdag 18.mai.    
 
Møteledere: June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og Michael P. Riisøen, vara 
UHVO UiB. 
  
Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.  
  
Velkommen! 
 
 

2. gangs innsamlingsaksjon for Ukraina 
 
2. gangs innsamlingsaksjon for Ukraina på Odontologen. Takk igjen til Fyllingsdalen Teater for deres initiativ og 
iherdige innsats for å få varene frem til Ukraina. De krigsrammede er i våre tanker og våre hjerter.  
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STUDIE 
 

Semesterstart  
 
Semesterstart høsten 2022 blir mandag 15. august. 
 

 

Avslutningshøytidelighet i Aulaen 
 
Fakultetet har booket universitetets storstue – aulaen – til avslutningshøytideligheten i juni. 
 
Dato for høytideligheten i 2022 er mandag 13. juni. 
Tidspunktet har tradisjonelt sett vært fra kl. 13.00 til kl. 14.30 
 
Avgangskullet på medisin har sin seremoni om formiddagen. samme dag og sted. 
Aulaen har plass til 350 personer. Jeg håper vi kan fylle aulaen med folk i år! 

 
 

Ny spesialist i endodonti 
 

 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kjetil Kuhnle så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i endodonti 

7. april 2022. 
 

Foto Jørgen Barth 
 
 

Presentasjonsseminar våren 2022 
 
Fredag 6. mai, kl. 08:15 – 15:00 
Molar 1 og 2 
 
Odontologi kull 5 presenterer sine prosjektoppgaver for medstudenter og andre interesserte 
 
Se programmet her 
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FORSKNING 
 

Workshop for PhD candidates 
 
PhD candidates are invited to the 2nd “How to write a successful research project application” workshop for PhD 
candidates. The workshop will motivate the PhD candidates to start early with his/her future research project 
through writing, training, and gaining practical insights into the application process. We aim at offering participants 
more awareness of the external funding possibilities by working with a project proposal. The course will kick start 
the participants to quickly build a successful academic career in the nearest future. 
  
Target group: PhD candidates  
Sign up deadline: 5th May 2022 
Course dates: 23rd and 25th of May 2022 
Venue: BB-building - Auditorium 4 
Group size: Maximum 25 participants – based on a first come, first serve sign up. Sign up is binding.  
 
Please sign up here: Workshop on "How to write a successful research project application?" (uib.no) 
 
Participants will be required to do some preparations during the workshop. 
 
Please find the invitation including the agenda here. 
 
 

Horizon Europe Inspiration 
Workshop 
 
Velkommen til inspirasjons-workshop om Horisont 
Europa. Programmet er en oppfølging av infodagen i 
januar 2022. 
 
13.05.2022 - 09.30–15.00 
Scandic Hotell Ørnen, Lars Hilles gate 18 
Påmeldingsfristen er 10.05.2022 - 12.00. Påmelding 
her 
 

Horizon Europe Inspiration 
Workshop 
 
Welcome to Horizon Europe Inspiration Workshop - a 
follow-up event to the Info Day in January 2022. 
 
13.05.2022 - 09.30–15.00 
Scandic Hotell Ørnen, Lars Hilles gate 18 
Registration deadline is 10.05.2022 - 12.00 and you can 
register here 
 

 

KLINIKKNYTT 
 

Sommerstengt klinikk 
 
Kjære alle sammen, 
I forbindelse med sommerferien stenger vi klinikken fra 
11.juli til og med 5.august.  
Det er ønskelig at klinikkpersonalet tar sin sommerferie 
i studentfrie perioder. Dersom dere ønsker å behandle 
pasienter i studentfrie perioder, så må seksjonen selv 
sørge for at man har et tilstrekkelig antall av sine egne 
tannhelsesekretærer til stede. 
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IKOs vitsehjørne  
 
 

To nordlendinger møttes på vidda. Det viste seg at begge var på leting eter kona si. 
- Korsen ser di kjerring ut? 
- Jau, ho e blond, slank, har pent ansikt og store brøst. Enn di då? 
- Nei, vi gjer fan i ho, vi leite heller etter di! 

 
 
I ungdomstida mi med bygdefest og utømmelige mengder heimbrent gikk det ofte hardt for seg i helgene, og 
følgende skal visstnok ha vært uttalt i heimbygda mi på Senja: 
 

En kar hadde fått slått ut to tenner og etter en rask undersøkelse sier tannlegen at dette 
må vi få reparert snarest. Bei, sier karen, vi drøyer til mandag for jeg skal på fest i dag 
også. 

 
 
Hilsen Torhild som utfordrer spesialistkandidat Karoline Sørensen, nå når vi er i det nordnorske hjørnet. 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2022 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 22. juni 
 

Onsdag 25. mai 
Onsdag 15. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 6. mai 
Fredag 10. 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 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
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https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/med.uib
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
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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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