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Kjære kollega 
 
Organisasjonsutviklingsprosjektet, presentert i rapport fra 2011, besto av en sammenslåing av institutt og klinikk. En 
omfattende evaluering av denne sammenslåing ble gjennomført i løpet av 2015 og evalueringsresultatet ble 
presentert som en rapport «Evaluering av integrering av odontologisk universitetsklinikk i institutt for klinisk 
odontologi». Begge disse rapporter er tilgjengelig på nettet.   Som en konsekvens av evalueringsresultatet er det 
fremstilt en tiltaksplan for mulige endringer i organisasjonen. Tiltaksplanen er godkjent av Styringsgruppen for 
organisasjonsutviklingsprosjektet og fakultetsstyret. 
Noe av det som gikk igjen i evalueringsrapporten var problemer knyttet til kompleks organisasjonsstruktur med 
mange seksjoner, bruk av mange vitenskapelige ansatte i seksjonslederrollen, kommunikasjonstreghet i linjen osv. 
Et forslag til tiltak var forenkling gjennom sammenslåing av seksjoner på IKO. Instituttrådet har fått mandat til å 
nedsette en arbeidsgruppe som skal ta saken videre. Mandatet er å foreslå modeller for sammenslåing av 
seksjoner. Det er viktig at slike sammenslåinger ikke bare er teknisk/administrativt begrunnet. Det skal også 
foreligge en faglig begrunnelse for sammenslåingene samt en personalmessig og administrativ effektivisering. 
Arbeidet med reduksjon av seksjoner vil gå parallelt med studieplanarbeidet for integrert mastergrad i odontologi 
høsten 2017. 
Kort fortalt og hovedsakelig kommer instituttets inntekter fra KD bevilgning til grunnutdannelse, HOD og KD 
bevilgning til spesialistutdannelse, dobbeltkompetanse og kvalifiseringsprogram og fra pasientinntjening. I tillegg har 
IKO en noe begrenset portefølje for bidrags /oppdragsforskning. Nå har instituttrådet behandlet et budsjettforslag for 
2018 som er basert på tildelingene for 2017. Rammen er totalt 125 millioner – hvorav 100 millioner går til lønn. Det 
sier seg selv at det ikke er mye igjen til drift. Den eneste måten IKO kan øke handlingsrommet er å øke ekstern 
inntjening blant annet fra spesialistutdannelsen og å holde pasientinntektene på et visst nivå. Dette betyr at vi må 
tenke oss om før vi senker honorarene på pasientbehandlingen. IKO er avhengig av en viss inntjening fra 
pasientbehandling og fra HOD bevilgning til spesialistutdannelsen. Av denne grunn må vi unngå å redusere opptaket 
av kandidater til spesialistutdannelse på IKO.  
En ytterligere utfordring for IKOs lønnsbudsjett er det utøkede antall bachelorstudenter som vi uventet fikk ved 
opptaket i 2016. Per i dag teller 2016 kullet 36 studenter mot et normtall på 32. I tillegg må vi ta imot studenter på 
kvalifiseringsprogrammet neste semester. Dette krever utøket bemanning tilnærmet en halv million på 
lønnsbudsjettet. Det er et stort problem at instituttet ikke har stoler nok for undervisning av et så stort antall ekstra 
studenter. I 2010 tok instituttledelsen i samråd med fakultet og universitetsledelsen imot KDs tilbud om 10 nye 
studieplasser ved bachelorutdanningen en utøkning fra 22 til 32 studenter årlig. Man var beredd til å ta det ekstra 
løftet som skulle til for å gjennomføre en utvidet studentportefølje på bachelorprogrammet. 
Under årenes løp har kullene tradisjonelt vært små. Per i dag har vi totalt 75 studenter i bachelorutdanningen (alle 
tre årene under ett) – mot normalt 96.  Det vil si at vi fremdeles ligger under det antallet vi har forpliktet oss til å ha i 
treårig utdannelse. Likevel har dagens situasjon har skapt store problemer ressursmessig. En måte å løse dette på 
er å tilsette flere lærere. Det må imidlertid til en kombinasjon av flere tiltak for å komme i mål.  
En stor utfordring for IKO er å rekruttere kvalifiserte lærere til grunn- og spesialistutdannelsene. Men det er også 
lyspunkter når det gjelder rekruttering –  I løpet av det siste året har vi tilsatt mange gode medarbeidere i ledige 
stillinger. Vi har utdannet tre spesialistkandidater og 7 doktorgradskandidater. Vi får oppmerksomhet når det gjelder 
forskningspriser og priser for forskningsformidling. 
Vårsemesteret avrundes med de tradisjonelle IKO dagene. Også i år har vi hatt et innholdsrikt og interessant 
program. Stor takk til alle bidragsytere og ikke minst til komiteen som har vært ansvarlig for programmet. De har 
gjort en god jobb! 
 
God sommer! 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder. 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
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Ny administrasjonssjef ved IKO 
 
Signe Solberg blir ny administrasjonssjef ved Institutt for klinisk odontologi 
fra 14. august 2017. 
 
 

 
Glimt fra IKO-dagene 
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Ny spesialist i oral kirurgi og oral medisin 
 

 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Vegard D. Østensjø så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin 2. juni 2017. Spesialist Østensjø er her flankert av, fra 
venstre: hovedveileder og ansvarlig for spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin, professor 
Trond Inge Berge, intern sensor, professor Anders Arne Johansson og ekstern sensor, professor 
Bente Brokstad Herlofson (UiO).  
 
 

Ny spesialist i periodonti 
 

 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Sundus Saad Al-Zubaydi så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i periodonti 7. juni 2017. Spesialist Al-Zubaydi er her flankert av, fra venstre: intern 
sensor, professor Inge Fristad, seksjonsleder, professor Henning Lygre, hovedveileder og ansvarlig for 
spesialistutdanning i periodonti, professor Anne Isine Bolstad, ekstern sensor, førsteamanuensis, Odd 
Carsten Koldseid (UiO) og medveileder, professor Knut N. Leknes.  
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Ny spesialist i oral protetikk 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Trond Storesund så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i oral protetikk 8. juni 2017. Spesialist Storesund er her flankert av, fra venstre: 
medveileder, professor Morten E. Berge, intern sensor, professor Henning Lygre, ekstern sensor, 
professor Per Vult von Steyern (Universitetet i Malmö) og ansvarlig for spesialistutdanning i oral 
protetikk, professor Anders A. Johansson.  
 
 
 
 

 
 

Fakultetet skifter navn. 
 
Vi skifter navn – viktig info til alle ansatte. 
 
Universitetsstyret vedtok 1. juni navneendring fra Det 
medisinsk-odontologiske fakultet til det Det medisinske 
fakultet. Les mer om prosessen her: 
http://www.uib.no/mofa/108569/vi-skifter-navn 
  
Engelsk versjon av navnet blir Faculty of Medicine, og 
forkortelsen vi skal bruke blir MED.  
  
Navneendringen er allerede implementert og vi ber 
derfor alle ansatte om å: 
  
1. Endre navn på fakultetet hvis det fremkommer i 

epost-signaturer 
2. Bruke navnet «Det medisinske fakultet» eller 

«Faculty of Medicine» ved omtale av fakultetet. 
 

Our faculty is changing its 
name 
 
We are changing our name – important notice to all staff 
members 
 
On 1 June, the University Board voted to change the 
name of our faculty from “Faculty of Medicine and 
Dentistry” to “Faculty of Medicine”.  
 
The Norwegian version is “Det medisinske fakultet” and 
the new official abbreviation is MED. 
  
The name change has already been implemented, and 
we now kindly ask all members of staff to : 
 
1. Change the name of the faculty if it appears in your 

email signature  
2. Start using the name Faculty of Medicine when 

mentioning the faculty. 
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Evalueringen av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
Det er viktig at så mange ansatte som mulig svarer på spørreundersøkelsen!" Bare på den måten kan man få et 
godt bilde på hvor vellykket omorganiseringen har vært, og om det er nødvendig med noen justeringer. 
 
Mail med lenke til spørreundersøkelsen er sendt ut til alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Lenke til 
undersøkelsen: http://www.survey-xact.no/answer?key=F1ZN7SCC61ST 
Svarfristen den 23.06.17 nærmer seg! 
 
Les mer om evalueringen av ny fakultetsstruktur her. 
 
 

Ny dekan på Det medisinske fakultet 
 

 
Per Bakke har nå fått tilbud om jobben som ny dekan ved Det medisinske fakultet. 
– Dette setter jeg stor pris på, sier Bakke, som i dag leder Klinisk institutt 2, og dermed har vært nær 
fakultetsledelsen i en årrekke. 
Les mer om ny dekan på  det medisinske fakultet her. 
 
 

 

Campusbussen tar 
sommerferie fra 26. juni 
 
Campusbussen har feriestengt f.o.m. mandag 26.juni 
t.o.m. fredag 4.august.  
Det vil si at siste runde før sommerferien blir fredag 
23.juni. 
Bussen går som normalt i rute igjen fra 
mandag 7.august. 
 
 

 

 
 
 

Sykkel VM 16. – 24. 
september 
 
Sykkel VM skal arrangeres i Bergen mellom 16. og 24. 
september. Dette vil få konsekvenser for adkomst både til 
og fra Årstadveien for ansatte, studenter og pasienter.  

 

 

Den kliniske undervisningen går derfor ut denne uken og det er opp til hver seksjon å legge opp til alternative 
aktiviteter. Studentene kan få anledning til egne studiedager.  
For ansatte er det lagt opp til, fra UiB sin side, en større grad av fleksibilitet når det gjelder arbeidstid, spesielt i 
forbindelse med henting og levering av barn på skole og i barnehage 
UiB oppfordrer alle ansatte og studenter til å sette seg inn i hvordan komme seg til og fra jobb og studiested i 
denne perioden. En generell anbefaling er å benytte kollektiv transport, gå eller sykle til og fra jobb – og beregne 
god tid! 
 
Les om sykkel VM og Universitetet i Bergen. 
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STUDIE 
 
 

Semesterstart 
 
Vi minner om at semesterstart er mandag 14. august 
 
 
 

 

FORSKNING 
 

Forskerlinjen åpner for 
muligheter 
 
Magnus Holmøy Bratteberg og Håkon 
Gulliksen er noen av de første studentene som 
fullfører forskerlinjen ved Institutt for klinisk 
odontologi. De forteller om spennende studieår 
med forskning, undervisning og reising. 
 
Les mer om forskerlinjen her. 
 
 

 

 
 

Kampanjen Europe in my region 
 
EU-kommisjonen har nå en kampanje som skal vise nytten av EU-finansiert forskning. De foreslår at vi bruker 
#EUinmyregion i omtale av EU-prosjekter nå i sommer.  
 
Les om Europe in my region 
 
 
 

PES2020 – prosjektetableringsstøtte rettet mot H2020 
(PES2020) 
 
PES2020-ordningen ble justert 1. mai 2017. Nye vilkår gjelder for PES2020-søknader mottatt i Forskningsrådet 
etter denne datoen. Støtte til prosjektetablering fra PES2020 vil i ny ordning bli utbetalt som tilskudd. 
Dokumentasjon av egne kostnader kreves ikke lenger for å få utbetalt midler fra PES2020. 
 
Les mer om PES2020 her. 
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PERSONAL 
 

Ledige stillinger ved UiB 
 
Her er link til ledig-stilling-siden til UiB: 
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib med linker videre til utlyst stilling på www.jobbnorge.no. 
Her er link til interne utlysninger ved UiB: 
http://www.uib.no/foransatte/100551/interne-stillingsutlysingar 
 
 

 

KLINIKKNYTT 
 
 

Følgende rutiner er oppdaterte/nye og finnes i Skjema for 
klinikk: 
 
Honorar ved undersøkelse (oppdatert) 
Helseskjema (oppdatert) 
SMS-varsling (ny) 
 
 

Tapt og kanskje funnet  
 
Husøkonomkontoret har noen gjenglemte ting liggende som ønsker å bli plukket opp.  
For eksempel: luer, hansker, nøkler, smykker, øreplugger, ....  
Ta kontakt med husøkonom Corina for å hente gjenglemte ting.  
 
 

 

KURS 
 

Biblioteket tilbyr kurs høsten 2017 
 

 
Kursnavn Dato/tid Påmeldingsfrist Kursholder  

Endnote 23. august 
kl.9.15-12.00 

18. august  
Påmelding og spørsmål Hilde Wedvich 

Pubmed & Embase  30. august 
kl.9:15-11:30 

25. august 
Påmelding og spørsmål Christine Tarlebø Mjøs 

Endnote  6. september 
kl.9:15-12:00 

1. september 
Påmelding og spørsmål Hilde Wedvich 
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Pubmed & Embase 13. september 
kl.9.15-11.30 

8. september  
Påmelding og spørsmål Christine Tarlebø Mjøs 

Endnote  27. september 
kl.9:15-12:00 

22. september 
Påmelding og spørsmål Regina Küfner Lein 

Pubmed & Embase 4. oktober 
kl.9.15-11.30  

29. september  
Påmelding og spørsmål Christine Tarlebø Mjøs 

Pubmed & Embase 18. oktober 
kl.9.15-11.30  

13. oktober  
Påmelding og spørsmål Christine Tarlebø Mjøs 

Endnote  25. oktober 
kl.9:15-12:00 

20. oktober 
Påmelding og spørsmål Regina Küfner Lein 

 
 
 

VELFERD 
 

UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud, som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer 
om UiBs velferdstilbud. 
 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 13. september 
Onsdag 15.november 
 

Onsdag 7. september 
Onsdag 25. oktober 
Onsdag 22. november 
Onsdag 13. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 18. september 
Torsdag 23. november 
 

Fredag 8. september 
Fredag 8. desember 
 

Klinikkutvalget  
  

 

 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
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http://www.uib.no/nb/ub/84203/pubmed-og-embase-p%C3%A5-bibliotek-medisinske-og-odontologiske-fag-4-okt-2017
http://www.uib.no/nb/ub/84198/pubmed-og-embase-p%C3%A5-bibliotek-medisinske-og-odontologiske-fag-18-okt-2017
http://www.uib.no/nb/ub/84194/kurs-i-endnote-p%C3%A5-bibliotek-medisinske-og-odontologiske-fag-25-okt-2017
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Fremtidens fakultet 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
 
HMS-portalen 
 
Nye doktorgrader ved UiB 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet på Facebook 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. Herunder også PAGA 
 
PAGA - personalportalen 
 
IT-hjelp -  Hjelpeside for IT hvor studenter og ansatte kan finne informasjon og bidra 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne de nye profilmalene til UiB 
 
PowerPoiont-maler – finner du her 
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