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Kjære kollega 

 
I dette sommer nummer av Tannløst og Fast vil jeg benytte anledningen å 
rette en stor takk til alle ansatte for en flott arbeidsinnsats gjennom 
vårterminen 2019. Det er ikke noe hemmelighet at instituttet vårt har 
økonomiske utfordringer på grunn av et underskudd vi delvis er kommet 
uforskyldt opp i. Underskuddet i budsjettet skyldes til stor del reduksjon av 
bevilgningen fra Helsedirektoratet til spesialistutdannelsen. Dette kom uten 
forvarsel i 2018. Kuttet i bevilgning medfører at vi må spare og dermed 
redusere både drift- og lønnsutgifter. Til tross for økonomiske 
innstramminger har instituttet klart å gjennomføre de arbeidsoppgavene vi 
er pålagt på en god måte. Dette er noe vi alle kan være stolte av.  
 
I tillegg til kjerneoppgavene, undervisning og forskning, har instituttet blitt 
pålagt en rekke ekstraoppgaver i løpet av inneværende år. Vi fikk ved 
årsskifte i oppdrag å gjennomføre et omfattende kvalitetssikringsarbeid for 
odontologisk universitetsklinikk. Dette arbeidet innebar en gjennomgang 
av drift og alle rutiner for å sikre at disse er i overenstemmelse med 
gjeldende lover og forskrifter. Det ble satt i gang et stort arbeid både for 

instituttet som helhet og for hver av de kliniske fagseksjonene. I disse dager avslutter vi arbeidet med en overordnet 
kvalitetshåndbok og en rutinesamling og håndbok for hver av de 9 kliniske seksjonene. Jeg er imponert over den 
innsatsen seksjonene har vist i dette arbeidet. I løpet av inneværende semester er også ny studieplan for integrert 
master i odontologi kvalitetssikret og ferdigstilt. Etter at planen er lagt frem for instituttråd og programutvalg på IKO 
skal den godkjennes i fakultetsstyret. Vi er klare til å starte opp med ny studieplan i kommende høstsemester.  
 
Når det gjelder de ordinære undervisningsoppgavene har vi gode resultater. I år uteksamineres 38 
tannlegestudenter, 28 bachelor studenter i tannpleie og 11 spesialistkandidater. Dette til tross for utfordringer som 
skyldes store kull de seineste årene. 
 
Jeg har tidligere sagt at IKO har et forbedringspotensial når det gjelder å utøke antallet eksternt finansierte 
forskningsprosjekter. Å øke den eksternt finansierte forskningsporteføljen er en måte for instituttet å skaffe seg et 
økonomisk handlingsrom. I 2018 fikk instituttet tilslag på flere NFR og EU prosjekter noe som har stimulert til øket 
søknadsaktivitet også under våren 2019. I 2019 har vi 10 eksternt finansierte prosjekter ved IKO. Vi håper at denne 
positive trenden vil fortsette i årene fremover og at vi får en uttelling også når det gjelder nye prosjekter som det er 
søkt finansiering for i år. I følge den nye forskningsstrategien på instituttet har vi satt oss et ambisiøst mål, nemlig å 
øke antall søknader til EUs forskningsprogram og arbeide for at instituttet til enhver tid koordinerer minst ett EU 
prosjekt.  
 
Jeg ønsker dere alle en riktig god og velfortjent sommerferie. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 

           

 

Institutt for klinisk odontologi 
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IKO-DAGENE 

18.-20. juni 
Det blir kompetanseutvikling og 
faglig påfyll for alle ansatte ved 

instituttet under IKO-dagene, 18. 
– 20. juni i 1. og 2. molar. 

Se programmet under HMS. 
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STUDIE 
 
 
 

Nye spesialister i periodonti 
 

 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Ingeborg Elisabeth Carlström og Ingvild Marie Ulvik så mye med fullført og 
bestått spesialistutdanning i periodonti 5. juni 2019. Spesialistene Carlström og Ulvik er her flankert av, fra 

venstre: eksaminator, førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs, UiB, eksaminator og veileder, professor Anne 
Isine Bolstad, UiB, intern sensor, professor Annika Rosén, UiB, eksaminator og veileder, professor Knut N. 

Leknes, UiB og ekstern sensor, førsteamanuensis Anders Verket, UiO. 
Foto: Jørgen Barth 
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Ny spesialist i pedodonti 
 

 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Britt Nygard Tvilde så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i pedodonti 6. juni 2019. Spesialisten Tvilde er her flankert av, fra venstre: ekstern 
sensor, dr. odont. Hilde Nordgarden, TAKO-senteret, eksaminator og hovedveileder, professor Marit 

Slåttelid Skeie, UiB og intern sensor, førsteamanuensis Mihaela Marthinussen, UiB. 
Foto: Jørgen Barth 

 
 
 

Nye spesialister i oral protetikk 
 

 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Marit Agnete Dyrøy og Cathrine Åsvang Karlsen så mye med fullført og 
bestått spesialistutdanning i oral protetikk 12. juni 2019. Spesialistene Dyrøy og Karlsen er her flankert av, fra 
venstre: intern sensor (Dyrøy), professor Stein Atle Lie, UiB, eksaminator og hovedveileder, professor Anders 

Arne Johansson, UiB, ekstern sensor, professor Per Vult von Steyern, Malmö Universitet og intern sensor 
(Karlsen), stipendiat Christian Schriwer, UiB. 

Foto: Jørgen Barth 
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FORSKNING 
 

Vi har fått skanning-
elektronmikroskop! 
Nils Roar Gjerdet 

 
Et skanning-elektronmikroskop kan brukes til å 
undersøke overflaten og også 
elementsammensetningen av ulike prøver, alt fra for 
eksempel celler til rotkanalfiler. Det er et 
forskningsinstrument, men også aktuelt for å se på 
enkeltprøver. 
  
Utstyret er anskaffet for å være enkelt å bruke etter kort 
opplæring og instruksjon, og hensikten er at de som 
ønsker kan bruke det mer eller mindre på egenhånd. 
Odd Johan Lundberg (odd.lundberg@uib.no) er 
instrumentansvarlig, mens Ying Xue, Marit Øilo og Nils 
Roar Gjerdet også gjerne bistår med råd om 
prøvepreparering og valg av metoder. 
 
Planen er å ha et kort grunnkurs i skanning-
elektronmikroskopi i form av et seminar (ca 1 time), og 
deretter individuell instruksjon og godkjenning (ca 1 
time). Kontakt Nils Roar Gjerdet (gjerdet@uib.no) om 
du er interessert i seminar og instruksjon. 
 
Mikroskopet heter Phenom XL. Det står i fjerde etasje. 
På skjermen er det et bilde av spissen på en frakturert 
rotkanalfil. 
 

We have got a scanning 
electron microscope! 
Nils Roar Gjerdet 

 
A scanning electron microscope (SEM) is used to 
investigate surfaces of a wide range of samples, being for 
example cells or endodontic files. Our SEM can also 
analyze element composition (EDXA). Being primary a 
research instrument, it can nevertheless be used to 
investigate single specimens. 
 
The equipment is purchased with the aim of being simple 
to use, following a short instruction seminar and individual 
hands-on training (about 1 hour each). Then the users 
should be able to run basic functions on their own. 
Odd Johan Lundberg (odd.lundberg@uib.no) is technically 
responsible for the instrument, and Ying Xue, Marit Øilo 
and Nils Roar Gjerdet can assist regarding sample 
preparation and choice of methods. 
 
Please contact Nils Roar Gjerdet (gjerdet@uib.no) if you 
are interested in the seminar and an individual instruction 
session. 
 
The microscope is a Phenom XL. It's located in the fourth 
floor. The picture shows the equipment, showing a 
fractured endodontic file on the screen. 
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KLINIKKNYTT 
 
 

Husøkonomkontorets åpningstider i sommer 
 
Vi har åpent som vanlig hele juni. 
Det blir redusert åpningstid uke 27 (fra 1. juli). 
Kontoret er stengt uke 28, 29, 30 og 31. 
Det blir igjen redusert åpningstid i uke 32. 
 
Vanlig åpningstid 07.00 – 10.45 f.o.m. 12. august (uke 33). 
 
Skittentøyvogner: 
Fra 17. juni blir det bare 2 vogner til skittentøy. Disse står ved ansattgarderobe dame. 
Det settes ut sekker ved studentgarderobe herre t.o.m. 4. juli. 
I ferien vil det være tilgjengelig 1 vogn for IKO og 1 vogn for Fylket. Kitler og bukser kan da blandes. 
Fra klinikken starter opp i august vil det igjen være 2 vogner ved ansattgarderobe dame. 
Mandag 12. august er vi tilbake til normalen. 
 
Detaljert oversikt over åpningstidene våre blir hengt opp på kontordøren vår. 
Kom gjerne innom hvis vi kan hjelpe med noe! 
 
Husk e-posten vår: Husokonom@odont.uib.no Her treffer du oss begge, og får svar så fort som mulig. 
 
Vi ønsker alle en flott sommer! 
Hilsen Corina og Ingebjørg 
 
 
 

 

HMS 
 
 

IKO-DAGENE  
 
Det blir kompetanseutvikling og faglig påfyll for alle ansatte ved instituttet under IKO-dagene, 18. - 20. juni 
i 1. og 2. molar 
 
Tirsdag 18.juni 
Kl. 08:30 – 08:45  Hilsen fra instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
Kl. 08:45 – 09:30  Noen tanker om veien videre ved dekan Per Bakke  

Kl. 09:30 – 10:00  Pause 
Kl. 10:30 – 11:30  Arbeidsmiljø og medvirkning ved hovedverneombud June Indrevik 

Kl. 11:30 – 12:30               Lunsj 
Kl. 12.30 – 13.30  Taushetsplikt ved personvernombud Janecke Helene Veim 
Kl. 13:30 – 13:45  Pause 
Kl. 13.45 – 15.00 Kort innføring i Windows 10 og Office 365 ved senioringeniør Laila Langesæter 
 
Onsdag 19.juni 
Kl. 09.00 – 11.30 Felles instituttpresentasjon av ARK-undersøkelsen, deretter seksjonsvis 

gjennomgang 
Kl. 12.00 – 15:00  Intern oppdatering seksjonsvis 
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Torsdag 20.juni 
Kl. 08.30 – 09.00 Mentorordning ved IKO – en pilot ved programutvalgsleder Inge Fristad 
Kl. 09.00 – 09.45 Hvordan lykkes med mentorordninger ved førsteamanuensis Monika Kvernenes 
Kl. 09.45 – 10.00         Pause 
Kl. 10.00 – 11.00 Kasuspresentasjon mellom TK Vest og IKO ved spesialtannlegene Jana  
 Ingebrigtsen og Maria Bessanova 
Kl. 11.00 – 12.30                   Sommerlunsj i kantinen (påmelding - frist 14. juni) 
Kl. 12.30 -  13.30     Vi ser tilbake – et historisk tilbakeblikk ved avdelingstannlege Anne Marie Halmøy 

og spesialtannlege Jana Ingebrigtsen 
 

 
 
 

 

VELFERD 
 

Opera Bergen har gleden av å kunne presentere 
årets sommeropera:  

W.A. Mozarts  
COSÌ FAN TUTTE! 
 
Her er Mozart på sitt mest lekne, forførende og 
avslørende! Opera Bergen har samlet et knippe solister 
i toppklasse til denne humørfylte sommerforestillingen i 
nye og vakre omgivelser - ute og inne.  
 
ROCC regisserer - ANNE RANDINE ØVERBY dirigerer 
- JENS LANGE lyssetter. 
 
UiB-ansatte får 10 % rabatt på ubegrenset antall 
billetter ved å bestille her: post@operabergen.no  Ingen 
billettavgift tilkommer. Ordinær billettpris er 650,-. 
Arrangementet varer til ca. kl. 23, pause medregnet. 
 
Les mer om sommeroperaen og Opera Bergen her:  
http://operabergen.no/portfolio-item/cosi-fan-tutte-2/ 
https://www.facebook.com/OPERA-BERGEN-
376213581043/ 

 

 

 
 

  

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Programutvalget 
Fredag 14. juni 
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Klinikkutvalget 
 

HMS utvalget 
 

 

 

 

 
 

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 
 
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 UiB sine profilmaler 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 
 

 
 

 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 

mailto:POST@UIB.NO
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/
https://www.facebook.com/med.uib
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
http://pahoyden.no/
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://bs.uib.no/?
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://it.uib.no/Forside
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
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