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Kjære kollegaer 
 
Godt nytt år og velkommen til undervisningsåret 2019.  
 
Fjoråret ble på mange måter et godt år for vårt institutt. Vi hadde god inntjening på studentklinikken, fikk ekstra 
midler fra fakultetet til innkjøp av vitenskapelig utstyr og hadde flott uttelling på våre søknader om eksterne 
forskningsmidler. Instituttet svarte overveldende på anmodningene fra fakultetet om å øke den eksternt finansiert 
forskningsprosjektporteføljen. Antall søknader økte markant i 2018, og i løpet av året fikk vi en tildeling på til 
sammen 57 millioner kroner, noe som tilsier en markant økning fra tidligere år. IKO har et stort forskningspotensiale 
og gode muligheter til et utøket økonomisk handlingsrom i den eksternt finansierte forskningsprosjektporteføljen.  
I nærmeste fremtid lanseres instituttets forskningsstrategi som skal gi overordnede retningslinje for det videre 
arbeidet med forskning og forskerutdanning fremover. Det bør være et mål å beholde den økte aktiviteten når det 
gjelder søknader om eksterne forskningsmidler.  
 
Fjorårets regnskap viser også at instituttets budsjett blir stramt i 2019. Vi hadde per 31.12 2018 et stort underskudd 
på over 8 millioner kroner i forhold til budsjettet. Underskuddet er delvis forårsaket av redusert bevilgning fra 
Helsedirektoratet til spesialistutdannelsen i 2018, og delvis forårsaket av at klinikkdriften ikke har vært optimal. 
Lønnskostnadene overskrider rammene fra departementene. Derfor blir inntjening ved pasientbehandling og 
reduksjon av drifts- og lønnskostnader viktige faktorer å få kontroll over i 2019. Med andre ord –  2019 blir et år for 
sparing for å ta inn noe av det underskuddet som IKO har akkumulert gjennom 2017 og 2018, og - vi må begynne 
nå. Det vil snart komme mer konkret informasjon til alle om hvordan budsjettåret 2019 vil bli, og om konsekvensene 
dette får i hverdagen på instituttet. Jeg ønsker at alle har forståelse for og deltar i innsparingsprosessen. Målet er at 
vi i felleskap klarer å komme oss ut av en stram økonomiske situasjon uten altfor drastiske nedskjæringer på 
bemanningssiden. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
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Seksjonsledere per 2. januar 2019 
 

Seksjon Navn Fra Til 
Biomaterialer Mihaela Cimpan  

(Marit Øilo i Cimpans fravær) 
15.06.18 14.06.21 

Endodonti Inge Fristad 15.06.18 14.06.21 
Forebyggende tannpleie, gerodonti 
og samfunns-odontologi 

Kristin Klock 01.01.17 31.12.19 

Kariologi Ann Kathrin Johansson 01.07.17 30.06.20 
Kjeveortopedi Keijo Luuko 15.06.18 14.06.21 
Oral kirurgi og oral medisin Trond Inge Berge 15.06.18 14.06.21 
Oral protetikk Morten E. Berge 15.06.18 14.06.21 
Pedodonti Jorma Virtanen 01.01.19 31.12.21 
Periodonti Dagmar Bunæs 01.01.19 31.12.21 
Ansikts- og kjeve radiologi Malin Jonsson 01.01.19 31.12.21 
Blokkleder, allmenn Torgils Lægreid 01.08.18   

 
 

Brannalarm 
 
Brannalarmen 10. januar var ingen øvelse. Heldigvis ikke brann, men en sensor som slo ut pga en steamer, 
 
Alle kom seg ut forbilledlig raskt. 
 
Vi må minne om at Årstadveien 21, Overlege Danielssens hus er vårt evakueringsbygg. Når brannalarmen går og 
odontologibygget evakueres kan vi gå inn der og opp i etasjene og inn på kontorer og andre rom. Det kan være 
greit å huske på når vi må ut all slags vær. 
 

 
Foto: Jørgen Barth 
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FORSKNING 
 

Fokus på forskning 
 
Fredag 18. januar j\kl. 11:30-12:30 i møterom N i 4. etasje 
Fokus på forskning med forskningsleder ved TkVest/Hordaland Ellen 
Berggren og instituttleder ved IKO Anne Nordrehaug Åstrøm: ”Forskning vid 
TkVest/Hordaland og forskningssamarbeid med IKO” 
 
Fokus på forskning våren 2019 
 
Fredag 8. mars 
Fokus på forskning med Professor Grethe Seppola Tell, Institutt for global helse og samfunnsmedisin: 
«Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) 1992-2020. Hva har vi 
oppnådd og nye planer»  
 
Fredag 10. mai: Program ikke fastlagt ennå 
 
 

 

KLINIKKNYTT 
 

E-post til husøkonom 
 
Alle e-poster til husøkonomkontoret skal skje på husokonom@odont.uib.no 
Da blir de lest uansett hvem som er på jobb på husøkonomkontoret. 
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Prisjusteringer i klinikken med virkning fra januar 2019 
 
Instituttet mottok via Opus oppdaterte departementstakter 02.01.19, og satsene i OUK oppdateres derfor slik - 
med virkning fra 07.01.19: 
 
- IKOs egne "arbeidstakster" (lav takst) økes med 5% 
- Øvrige takster (middels departementstakster) oppjusteres i tråd med mottatte satser i Opus, inkl. taksten for 
implantat 
- Spesialisttakster (høye departementstakster) økes med 15%, med unntak av Seksjon for endodonti. 
- Helprotese: Pris økes til kr. 2000,- (departementstakst = kr. 10.310,-) 
 
Alle justerte priser legges inn i Opus i uke 1, og disse er virksomme fra 07.01.2019. 
 
Disse prisjusteringene er i utgangspunktet regulære justeringer, noe som bør foretas jevnlig. Ved IKO har mange 
av prisene ikke blitt justert på mange år. Når instituttet i tillegg må håndtere et underskudd på mange millioner, er 
det ikke forsvarlig å unnlate å justere prisene.  
 
Mange stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser dette vil ha for pasienttilgangen. P.t. har ikke instituttet belegg for 
å hevde at økt pris vil redusere pasienttilstrømmingen, og prisnivå vil alltid måtte balansere mellom hensynene til 
kostnader, inntjening og pasienttilstrømming. Både seksjonene og instituttledelsen må følge med på utviklingen 
innen pasienttilstrømmingen. 
 
Prisjusteringer ble varslet i siste nummer av Tannløst og fast, og vi beklager at de endelige prisene kom for sent. 
Her har det vært knappe tidsmarginer. 
 
 
 

PERSONAL 
 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen følgende nytilsatte til instituttet: 
 
Niyaz Abdulbaqi Al-Sharabi, postdoktor, midlertidig 
Anders Røsland, Instruktørtannlege, vikar 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 

Ekstra skattetrekk 
 
De som ønsker ekstra skattetrekk må selv gå inn på PAGA og ordne det. Det må gjøres på nytt hvert år. 
Gå inn på Oppgaver, Nytt skjema, Personlige forhold, Tilleggsopplysninger. Der kan man be m ekstra skattetrekk. 
 
 

Parkering 
 
Lokal, hvit parkeringsoblat for 2019 kan nå fås ved å sende navn og bilnummer til marit.stubdal@uib.no 
 
UiB-oblaten for ansatte gjelder ett år til. 
UiB-oblaten for studenter må fornyes hvert år. Søknadsskjema finnes på nett. 
 
Husk at for å parkere lovlig i underste kjelleretasje må man ha 2 gyldige oblater, både lokal oblat og UIB-oblat. 
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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-utvalget sin e-post 
 
Vi minner om HMS-utvalget sin e-post adresse: hms@iko.uib.no. 
HMS-utvalget tar gjerne imot innspill til saker. E-posten leses av Stig Løvold, Siren Hammer Østvold og 
Mildrid Beate Vevelstad. 
 
 

ARK er på vei! 
 
Hva er ARK?  
ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske 
fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.  
 
Ved IKO har vi hatt vår egen arbeidsmiljøundersøkelse gjennom flere år, og denne ble gjennomført for 
siste gang høsten 2018. Heretter skal hele UiB gå i gang med ARK, og tidspunktet for utsending av 
spørreundersøkelse til alle ansatte er allerede i januar 2019.  
I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte. Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag 
for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak. 
 
Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har 
eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler. 
Plan for gjennomføring legges ut på egen web-side ved fakultetet. Spørreskjema sendes alle ansatte i 
slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det 
tilbakemeldingsmøter i mars / april ved den enkelte enhet. 
 
Instituttene informerer om undersøkelsen og prosessen i instituttvise møter. 
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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. 
 
 

Unn deg et teaterbesøk i vintermørket. 
 

Velferdstilbud for UiB-ansatte: teaterbilletter til rabaterte priser 
NB! Du kan også bestille billetter på telefon 55 60 70 80 eller komme innom på teateret og kjøpe billetter i  

Les om forestillingene på dns.no 
 

 

Våre barn: 
 

Drama: Noen skal leve etter oss. Hva er vi villige å ofre 
for neste generasjon? 

Torsdag 17.januar kl 19.00. Lille Scene. UiB pris kun 
185,- 

Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 11.januar! 
https://dennationalescene.eventim-

billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=944 

 
 

 

 

Hedda Gabler: 
 

Drama: Ibsens gåtefulle og ikoniske kvinneportrett 
Hedda Gabler har fascinert verden i over hundre år. Vi 

gripes stadig av hennes indre drama og farlige spill. 
Lørdag 2.februar kl 18.00. Store Scene. UiB pris kun 

290,- 
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 25.januar! 

https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib

&event=910 
 
 

 

 

Hvem er redd for Virgina 
Woolf? 

 
Drama: Bli med på verdens mest berømte nachspiel! 
Moderne og underholdende klassiker om hvordan en 

fuktig fest eskalerer og ekteskapets baksider avsløres. 
Torsdag 21.februar kl 19.30. Teateakjelleren. UiB pris 

kun 240,- 
Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 8.februar! 

https://dennationalescene.eventim-
billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib

&event=1009 
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KORPS : 
 

Familieforestilling av Knut Nærum:  Humoristisk 
kjærlighetserklæring til korpslivet 

En skikkelig sjarmbombe som treffer uavhengig av 
alder og korps-erfaring! 

Lørdag 9.mars kl 18.00 - PREMIEREBILLETTER på 
Store Scene. UiB pris kun 290,- 

Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 22.februar! 
https://dennationalescene.eventim-

billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=1070 

 
 

 

 

Folk og røvere i 
Kardemomme by 

 
Festen fortsetter i Kardemomme by frem til påske! 

Ta med små og store barn på denne varme og fine 
versjonen av Folk og røvere i Kardemomme by! 

Lørdag 6.april kl 16.30 på Store Scene. UiB pris kun 
100,- 

Bestill her eller ring 55 60 70 80 innen 22.mars! 
https://dennationalescene.eventim-

billetter.no/webshop/webticket/shop?kassierer=webuib
&event=886 

 
 

 

 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. februar 
Onsdag 19. juni 
 

Onsdag 23.januar 
Onsdag 3. april 
Onsdag 15. mai 
Onsdag 12. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 21. februar 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget: 
Fredag 25. januar 
Fredag 22. februar 
Fredag 3. mai 
Fredag 14. juni 
 

  
 

 
 

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

 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
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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 
 
 

 
Bidrag til Tannløst og fast kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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