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Kjære kollegaer 
 
På tampen av året som er gått er det naturlig å ta et tilbakeblikk. En kort 
oppsummering tilsier at vi har lykkes med mange arbeidsoppgaver. I de seinere 
år har vi etablert en bra økonomi på IKO – fra å være på underskuddsiden er vi 
nå så godt som i balanse. Budsjettet for 2018 er også så langt vi hittil kan se 
romslig i balanse. Vi tilsetter nye medarbeidere i rivende fart til den 
vitenskapelige staben, til administrasjon, på teknikker-  og klinikksiden. Dette 
forventes å gi positive resultater i forhold til instituttets primære oppgaver, 
undervisning og forskning. Vi har i løpet av året fått et nytt dekanat og ikke å 
forglemme ny administrasjonssjef på IKO. Vi klarer også i år å skaffe oss et visst 
handlingsrom økonomisk som igjen gir oss muligheten til å støtte velferdstiltak 
og kompensere forskergruppene og fagområdene.  
 
2017 har vært et spennende – men også et krevende år fordi det er startet flere 
endringsprosesser på instituttet. Arbeidet med å forenkle seksjonsstrukturen på 
IKO er en oppfølging av evaluering av organisasjonsprosjektet i 2016. Revisjon 
av studieplan for integrert master i odontologi, og revisjon av 

samarbeidsavtalene med TkVest. Å etablere godt forhold til våre samarbeidspartnere er et overordnet mål for 
instituttet. Om få år vil vi være en sentral del av Helseklyngen på Årstadvollen og få nye naboer i Årstadveien 17. En 
ekstra utfordring i løpet av 2017 var begrenset mulighet for midlertidige ansettelser. Alle endringsprosesser er 
ressurskrevende og stiller krav til vår tilpassing. Jeg er sikker på at vi vil klare å møte fremtidige utfordringer med 
den innsatsviljen jeg vet finnes hos ansatte på IKO. 
 
Et viktig fremtidig mål for IKO blir å øke antallet eksternt finansierte forskningsprosjekter gjennom gode søknader til 
finansieringskilder som EU og NFR. Et annet viktig mål er å opprettholde det antall studieplasser som vi har forpliktet 
oss til å betjene. For å lykkes med dette trenger vi en felles forsknings- og innovasjonsstrategi med en handlingsplan 
som klart formulerer hva vi skal forske på, hvordan vi skal øke antallet tverrfaglige prosjekter og hvordan vi skal 
gjøre oss attraktive som partnere i nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid. Vi trenger også 
goderekrutterings- og undervisningsstrategier for IKO. Fakultetets strategi og handlingsplaner skisserer to 
hovedveier for å øke instituttets inntekter i årene som kommer, nemlig flere studenter og flere ekstern finansierte 
prosjekter. På student siden følger IKO godt opp. Når det gjelder BOA aktiviteter har IKO et forbedringspotensial 
med sitt årsbudsjett for 2017 på knappe 4 millioner kroner.  Dette skal vi gjøre noe med i årene som kommer!  
 
Jeg vil på vegne av ledelsen ved IKO takke alle ansatte for innsatsen dere har lagt ned i løpet av det arbeidsåret 
2017. 
 
Ha en riktig god jul alle sammen! 
 
Anne 
 
 

 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 
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Fra IKO-dagen desember 2017 
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Ny spesialist i Oral kirurgi og oral medisin 
 

 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Mirna Farran så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i 
oral kirurgi og oral medisin 15. desember 2017. Spesialist Farran er her flankert av, fra venstre: 
hovedveileder og ansvarlig for spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin, professor Trond Inge 
Berge, intern sensor, professor Kathrine Skarstein og ekstern sensor, professor førsteamanuensis 
Heming Olsen-Bergem (UiO).   
 
 

 
 

Invitasjon til juleavslutning ved MED 
 

Alle ansatte ved fakultetet inviteres til en uformell juleavslutning før julen ringes inn. Vi kommer i stemning med 
julesang og musikk, og det blir servering av kakemenn og gløgg. 

Onsdag den 20.12.2017 Kl. 13.30 
i vrimlearealet i BB-bygget 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen! (Ingen påmelding) 
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UiB er beste statlege 
lærlingbedrift 2017 
 
Fekk pris av kommunaldepartementet for satsing på 
lærlingordninga.  
 
I konkurranse med Kriminalomsorgsdirektoratet 
og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) har Universitetet i Bergen vunne pris for beste 
statlege lærebedrift 2017. 
 
– Alle faga er viktige for det UiB er. Vi er mange som er 
her for å feire i dag, sa prorektor Margareth Hagen og 
ynskte velkomen til prisutdelinga den 14. desember. 
 
Les mer om at UiB er beste statlige lærlingbedrift her 
 
 

 
Lærlingane ved UiB vart heidra den 14. desember - då UiB 
vann pris for beste lærlingbedrift i staten 2017. 
Opphavsrett: UiB/Andreas H. Opsvik 
 
 

Årets jubilanter ved UiB 
 
De med lang fartstid ble hedret 
 

 
 

40-års jubilanter 

 
 

Mannlige 25-års jubilanter 

 
 

Kvinnelige 25-års jubilanter 
 
 

 

FORSKNING 
 

Trykking og publisering av avhandlinger 
 
Avhandlingen skal gjøres offentlig tilgjengelig før disputasen og for publikum som deltar på disputasen. Dette skjer 
vanligvis ved at trykte eksemplarer blir tilgjengeliggjort. UiB har en rammeavtale med Skipnes Kommunikasjon for 
trykking av doktoravhandlingens endelige versjonen; eksemplarer som går til disputaslokalet og biblioteker. 
Gjennom å følge deres prosedyrer er man sikret et skreddersydd resultat i tråd med UiB sin mal for avhandlinger. 
 
Om du er klar for å få trykt avhandlingen, kan du gå til Skipnes sin hjemmeside. Her kan man foreta online 
bestilling, opplasting og finne detaljerte råd om trykkeprosessen. 
 
Hvis du ennå ikke er klar for endelig trykking, vil vi likevel anbefale at du ser gjennom rådene under. Det kan være 
vel verdt å gjøre bevisste valg om format tidlig i skriveprosessen. 
 
Les mer om trykking av avhandling her. 
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Disputas – Agneta Hasselkvist fredag 15. desember 
 
Fredag 15. desember disputerte Agneta Haaselkvist for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen “A longitudinal study of dental erosion and associated lifestyle factors in a group of 
Swedish children and adolescents” 
 
Hovedveileder: Professor Ann-Katrin Johansson 
Medveileder: Professor Aanders A. Johansson 
 
Komiteen: 

1. opponent: Assistant Professor Peter Wetselaar, Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Nederland 
2. opponent: PhD Helén Isaksson, The Institute for Postgraduate Dental Education, Sverige 

Komiteleder: Professor Annika Rosén, Universitetet i Bergen 
Custos: professor Anne Nordrehaug Åstrøm 

 

 
 

Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 

 
 

Forslag til prosjekter ved Forskerlinjen 
 
Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet søker forskningsprosjekter og veiledere til studenter på kull 17. 
 
Fakultetet rekrutterer for tiden studenter fra dette kullet til Forskerlinjen med start høsten 2018, og man kan nå 
levere inn prosjektforslag ved å bruke malen som finnes her. 
 
Frist for innlevering: 10. januar 2018. 
Send prosjektforslag per e-post til Marianne Stien. 
 
Mer informasjon finnes 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. 
 
 
 

 

HMS 
 

HMS-undersøkelsen ved IKO 2017 
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VELFERD 
 
 

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

Juletrefest  
Lørdag 06. januar 2018  
kl 15.00 - 17.00  
 
Sted:  
Peer Gynt-salen  
Grieghallen  
 
Billettpris: kr. 120,- Voksne/Barn 
 
Påmelding: https://form.app.uib.no/juletrefest18 
 
 

Kjærlighet gjennom livets årstider. 
 
Frode Grytten er en av våre mest folkekjære forfattere, og med dette stykket har 
han laget en varm og vakker hyllest til livslang kjærlighet. Vi kommer tett inn på 
Albert og Anna, to eldre mennesker som har elsket hverandre gjennom et langt 
liv. ”Albert & Anna” er historien om helt vanlig kjærlighet, den kjærligheten som 
ikke blir sett av andre enn de som deler den. 
 
Ansatte på UiB tilbys billetter til ”Albert&Anna” 
Mandag 18.desember kl. 19.30 på Store Scene 
Billettpris kun kr. 260 (ord. kr. 310) 
Billetter kan kjøpes til denne prisen til og med 11. desember. 
 
Albert og Anna 18. desember: 
https://www.ticketmaster.no/event/520719?CL_ORIGIN=ORIGIN2  
 
 

Love through the seasons of life. 
 
Take advantage of our UiB employee off er on tickets to ”Albert & Anna”. The off 
er is valid to all UiB employees for the performance held Monday 18. December 
at 19.30 clock Ticket Price NOK 260 (Ordinary price NOK 310). 
Tickets can be purchased at this price until 11. December. 
 
To buy tickets online, click on the link for the date you wish to go: 
”Albert & Anna 18. December:  
https://www.ticketmaster.no/event/520719?CL_ORIGIN=ORIGIN2  
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2018 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 7. februar 
Onsdag 6. juni 
 

Onsdag 14. februar 
Onsdag 4. april 
Onsdag 9. mai 
Onsdag 8. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 1. februar 
Torsdag 22. mars 
Torsdag 7. juni 
 

 

  
 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
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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Bidrag til Tannløst og fast kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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