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Kjære kollega 

 
Gjennom Tannløst og fast og i andre møteorganer har vi informert 

om den anstrengte økonomisituasjonen på IKO og at dette gjelder 

særlig for spesialistutdannelsen. I løpet av noen få måneder i det 

nye året har vi imidlertid klart å revidere 2019 budsjettet for 

spesialistutdannelsen. Vi har satt opp et budsjett i balanse som 

inneholder besparinger i form av drift og stillingsbrøker. Dersom vi 

klarer å holde dette budsjettet i 2019 vil vi unngå en akkumulering 

av underskuddet på spesialistutdannelsen som nå er ca 7 millioner. 

I årene fremover må vi med utgangspunkt i det balanserte 

budsjettet for 2019 bygge ned også dette underskuddet. Flere usikkerheter knytter seg til spareplanen. Vi 

vet ennå ikke hvor stor bevilgningen fra Helsedirektoratet vil bli for 2019. Vi vet ikke om inntektene på 

pasientbehandling vil bli det vi har regnet med, der finnes en smertegrense for hvor mye lønns\utgifter vi 

kan spare i form av reduserte stillingsbrøker. Bevilgningen fra Helsedirektoratet er ventet i måned skifte 

februar – mars. Det er også fremmet forslag til effektiviseringstiltak for spesialistutdannelsen. 

Studieplanarbeidet går mot sin slutt og skal legges frem for godkjenning i Fakultetsstyret høsten 2019. I 

løpet av våren skal det avholdes dialogmøter med alle seksjoner på IKO. I forbindelse med 

implementering av ny studieplan vil det opprettes et studieutvalg på IKO og en leder for dette utvalget 

som inngår i studieledelsen på fakultetet, 

Arbeidet med en kvalitetshåndbok for Odontologisk universitetsklinikk, OUK, er godt i gang ledet av en 

arbeidsgruppe bestående av klinikkleder, instituttleder, administrasjonssjef og hygienesykepleier. 

Fakultetsdirektør ved Det Medisinske fakultet inngår også i denne arbeidsgruppen. Arbeidet gjøres på 

oppdrag fra universitetsledelsen og skal legges frem for Universitetsstyret allerede i august 2019. 

Utgangspunktet for arbeidet er internrevisjonsarbeidet ved opplæringsklinikkene på Det psykologiske 

fakultet. Arbeidet på OUK innebærer gjennomgang av organisering og styring av klinikkdrift med et mål å 

sikre at driften er oppdatert i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten. Det tas sikte på å utarbeide en kvalitetshåndbok for klinikken, samt mindre 

enkelthåndbøker for seksjonsspesifikke rutiner og prosedyrer.  

Anne Nordrehaug Åstrøm 

Instituttleder 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 05 – 1.mars 2019 

 

 
    

 
Fokus på forskning våren 2019: 

 
Fredag 8. mars 

 
Fokus på forskning med professor 
Grethe Seppola Tell, Institutt for 
global helse og safunnsmedisin 

«Helseundersøkelsen i Hordaland 
(HUSK) 1992-2020. Hva har vi 

oppnådd og nye planer?» 

 

 

mailto:POST@UIB.NO


Side 2 av 8 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  

Po. boks 7804, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 

Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

 
 STUDIE 

FORSKNING 

KLINIKKNYTT 
 

OPUS-NYTT 

PERSONAL 

DRIFT 
 

HMS 

KURS 

VELFERD 
 

 
 
 

Veilederfrokost på kvinnedagen!  
 
På kvinnedagen, fredag 8. mars inviterer Det medisinske fakultet til veilederfrokost med kvinner i forskning og 
forskningsledelse som tema. Vi har vært så heldige å få riktig gode innledere med gode tema, så vi håper på godt 
oppmøte. Ber om at alle instituttene legger det inn i sine nyhetsbrev, eller annonserer på andre måter.  
 
Påmelding via skjemaker: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5977357 
 
Les mer om veilederfrokost på kvinnedagen. 
 
Innledere: 
 

 
Professor Eva Gerdts, Klinisk institutt 2: 
Kvinner i forskning - hjertet på rett plass 

 

 
Mona Grindheim Matre, HR-avd. 

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved 
forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen 

(BALANSE-prosjektet) 
 

 
 

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale 
samfunnsutfordringer 2019 
 
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. 
  
Søknadsfrist: 25. mars for vårsemesteret og 25. september for høstsemesteret.  
 
Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen. 
 
Formål for midlene: Å stimulere til tverrfakultært forskningssamarbeid eller utdannings-samarbeid. 
 
Les mer om «Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer 2019» 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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STUDIE 
 

Digitale litteraturlister 
implementeres på hele UiB 
 
Alle UiBs fakulteter går nå over til digitale litteraturlister: 
Leganto. 
 
Det nye litteraturlistesystemet erstatter dagens løsning 
for opplasting av litteraturliste i Mitt UiB, innmelding av 
referanser til Litteraturkiosken og Akademika. Alt kan 
nå gjøres gjennom det samme systemet. 
 
Alle vitenskapelig ansatte vil motta mer informasjon 
innen utgangen av februar. 
 
Les mer om Leganto. 
 

Digital reading lists to be 
implemented across UiB 
 
All the faculties at UiB will now start using digital reading 
lists: Leganto. 
 
Our new digital reading list system is replacing today’s 
solution for uploading reading lists to Mitt UiB, and 
registration of references to Litteraturkiosken and 
Akademika. Everything can now be done in the same 
system. 
 
A more detailed information will be sent to all scientific 
staff by the end of February. 
 
Read more about Leganto. 

 

FORSKNING 
 

Disputas – Christian Schriwer torsdag 21. februar 
 
Torsdag 21. februar disputerte Christian Schriwer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 
“Monolithic zirconia dental crowns”. 
 
Hovedveileder: førsteamanuensis Marit Øilo 
Medveiledere: professor Nils Roar Gjerdet og førsteamanuensis Harald Gjengedal  

 
Komiteen: 
1. opponent:    professor Margareta M. Thorén, Umeå Universitet, Sverige 
2. opponent:                   lektor Ana Raquel Benetti, Københavns universitet, Danmark 
3. medlem av komiteen: professor Inge Fristad, Universitetet i Bergen 
 
Custos: professor Anne Nordrehaug Åstrøm 

 

 
Doktoranden sammen med komiteen. 

Foto: Signe Solberg 

 
 

 

 
Doktoranden sammen med veilederne 

Foto: Signe Solberg 
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Frist for å søke forskningstermin for 2020 
 
Fakultetet ønsker å minne om fristen 1. mai for å søke om forskningstermin for 2020. 
Vitenskapelig tilsatte i fast stilling finansiert av UiB/Det medisinsk-odontologiske fakultet, har anledning til å søke 
om forskningsterm. Den enkelte søker fyller ut søknadsskjema og eventuelle vedlegg, og leverer komplett søknad 
til instituttet. Instituttleder skal anbefale, eventuelt ikke anbefale, søknaden. Dersom det er flere søkere fra samme 
institutt, blir det satt opp en prioritert liste over søkerne. 
 
Retningslinjer for tildeling av forskningstermin for vitenskapelig tilsatte ved UiB. 
 
Søknadsskjema 
 
Se også fakultetets nettside om forskningstermin 
 
 

Finner nye metoder for å kartlegge biologiske effekter av 
nanopartikler 
 

 
På bildet ser vi fra venstre: Alvhild A. Bjørkum, Ivan Rios-Mondragon, Mihaela R. Cimpan, Martin Greve og Emil Cimpan. 

 
– Gjennom forskningsarbeidet på tvers i UH-nett Vest har vi bidratt til å utvikle nye og avanserte metoder og 
modeller for å kartlegge de biologiske effektene av nanopartikler på en mer pålitelig, rask og kostnadseffektiv 
måte, sier prosjektleder og førsteamanuensis Mihaela Roxana Cimpan ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB.  
 
Nanopartikler blir brukt innenfor en rekke områder, ikke minst innenfor medisin og odontologi i ulike biomaterialer 
samt til å diagnostisere sykdom og å frakte medisiner rundt i kroppene våre. Forskning har vist at virkningene av 
nanopartiklene kan ha både positive og negative effekter på oss. En forskergruppe i UH-nett Vest jobber nå med å 
finne bedre metoder for å undersøke effektene av nanopartikler brukt  i medisin og odontologi. 
 
– Det er mye forskning rundt effektene av nanopartikler. Både positive og negative. 
– Men vi ser at de klassiske laboratoriemetodene som brukes for å finne fram til de biologiske effektene som blant 
annet cellestress ikke er tilpasset for nanopartikler, og i mindre grad relevante for det som skjer i den virkelige 
verden, sier førsteamanuensis Mihaela Roxana Cimpan ved Institutt for klinisk odontologi ved UiB. 
– Derfor jobber vi i forskergruppen med å utvikle mer nøyaktige og pålitelige metoder og biologiske modeller fra 
cellekultur til ”organ-on-a-chip” som er mer i tråd med den virkelige verden. 
 
Les artikkel av Svein Ove Eikenes i UH-nett Vest her. 
 
 

Støtte til utenlandsopphold  
 
Vi minner om at stipendiater og postdoktorer ansatt ved Det medisinske fakultet kan søke om støtte til 
utenlandsopphold. Vårens frist er 01.03.19. For mer informasjon se her: 
https://www.uib.no/med/66285/finansiering-av-utenlandsopphold-ansatte-ved-med 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Meld deg på årets Forsker grand Prix 
 
Påmeldingsfrist 30. april 
 
Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som deltager får du en fantastisk mulighet til å 
lære mer om hvordan du når fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar doktorgraden din 
ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta. Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene 
dine! 
 
Kandidater fra IKO har tidligere gjort det veldig bra. 
 
Se mer om årets Forsker Grand Prix. 
 
 

 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Reduksjon av innkallingstiden fra 10 til 4 dager før 
timeavtale 
 
Vi vil prøve i en periode med å redusere innkallingstiden fra 10 dager til 4 dager før timeavtale. Hvis det er kortere 
frist enn 4 dager, må det fremdeles ringes pasient for timeavtale, og det må loggføres i Opus med signatur av 
tannhelsesekretær. Pasienten vil få en SMS varsel umiddelbart ved utsendelse av timeavtale når dere velger JA 
på meldingen som kommer frem angående utgått frist for utsendelse av SMS.  Pasientene vil så få ny 
påminnelse 48 timer før timeavtale. Selv om det blir kortere innkallingstid for pasientene, må de allikevel betale 
ved for sent avbestilt time.  
 
 
 

PERSONAL 
 
 

Påskeferie  
 
Det er på tide å planlegge årets avvikling av påskeferie. Vi minner om at ferieønsker må registreres i HR-portalen, 
fortrinnsvis innen 01.03.2019. Årets påskeuke faller i uke 16.  
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/ka/124940/meld-deg-på-årets-forsker-grand-prix


Side 6 av 8 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  

Po. boks 7804, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 

Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

Velkommen som ny medarbeider ved Institutt for klinisk 
odontologi: 
 

 Hisham Abdalla 

 Zahrah Kamal Khalid 

 Marina Kolycheva 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
 

HMS 
 
 
 

Inneklima på IKO 
 
Saken om inneklimaet i Årstadveien 19 håndteres av UiB sentralt, ved Seksjon for HMS og UiBs 
Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Under følger et utdrag av rapporten fra UiBs hygieneutvalg. 
 
Det nye odontologibygget (NOB) ble tatt i bruk sommeren 2012. Ikke lenge etter det begynte de ansatte å merke 
irritasjon i hals, nese, tørre øyne, tørr hud og hodepine. I flere år antok de ansatte at de kontinuerlig smittet 
hverandre med små forkjølelser og lignende. Det var ikke før det ble rapportert om utfordringer med teknisk utstyr, 
som at slanger og pakninger til tannlegestoler tørket ut og sprakk mye tidligere enn forventet, at en koblet 
helseproblemene til dårlig inneklima. 
 
Institutt for klinisk odontologi (IKO) tok da kontakt med Seksjon for HMS, beredskap og BHT (HMS-seksjonen) 
som utførte kartlegging av inneklima i bygget. Kartlegging av klinikken i B-blokken viste tydelig at den relative 
luftfuktigheten (RH) i bygget var svært lav. Arbeidstilsynet anbefaler at den relative luftfuktigheten om vinteren er 
over 20 %. Ved IKO ble det målt relativ luftfuktighet under 10 %, og gjennomsnittlig relativ luftfuktighet i A2, B2, C2 
og dentalverksted lå på ca.15 %.  
 
Ulike tiltak har vært satt i verk, men tiltakene som til nå har vært utført på NOB har ikke vært tilstrekkelig til å bedre 
inneklimaet. I løpet av våren 2019 vil utbedring av takhengt belysning bli utført. Hvilken innvirkning det vil ha på 
helseplagene til de ansatte er usikkert. Videre organisatoriske tiltak iverksettes ikke før resultatene fra utbedring 
av belysningen er gjennomgått. 
 
Ut fra befaringen som EIA og HMS-seksjonen var på høsten 2018 så ble det klart at IKO også må se på hva som 
lagres på kontorene, hvor mange personer som er på hvert kontor (minimum 6 kvm pr person), se på muligheten 
for å montere skapdører på åpne seksjoner/hyller, og finne alternative plasseringer til printere som i dag er 
plassert på kontorene. 
 
Parallelt med implementering av ulike tiltak har de ansatte på IKO vært oppfordret til å levere HMS-avvik dersom 
de har helseplager de mener er relatert til arbeidshverdagen. 
 
Dersom tiltak som utføres i løpet av våren 2019 ikke gir bedring i inneklima, må eksternt firma som har spesialisert 
seg på inneklima og ventilasjon kontaktes for å få en grundig gjennomgang av hele ventilasjons- og kanalnettet i 
bygget. 
 
 
Les hele rapporten om inneklima ved IKO her  
 
Se AMU-sak 11/19 om inneklima ved IKO her 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81 
 
Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) varsles først. 
 
Sikkerhet ved Universitetet i Bergen  
 
 

KURS 
 
 

Invitasjon til kurs med foredragsholder og hygieneekspert 
Daniel Rulli 
 
Onsdag 6. mars kl. 11-13 i Molar 1 & 2.  
 
Se link for påmelding:  
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6252328 
 
Kurset teller 2 timer i NTFs etterutdanningssystem 
 
 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 15. mai (ekstr.ord.) 
Onsdag 19. juni 

Onsdag 13. mars (ekstr.ord.) 
Onsdag 3. april 
Onsdag 15. mai 
Onsdag 12. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget 
Fredag 3. mai 
Fredag 14. juni 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 6. mars 
 

 

 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 
IKO på Facebook 
 

mailto:POST@UIB.NO
tel:55%2058%2080%2081
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6252328
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
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/
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Det medisinske fakultet på Facebook 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
Pubmed 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
 
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 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 
 

 
 

 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 

 
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
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