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INSTITUTTLEDER HAR ORDET 

 
 
Jeg har så smått begynt å komme på plass i in nye jobb som instituttleder. Det har vært en spennende tid 
som har vært preget av opplæring og å få rutinene i arbeidshverdagen på plass. Jeg er heldig som har 
mange dyktige medarbeidere rundt meg! 
 
Budsjettet for 2020 er lagt, og det kommer fortsatt til å være stram økonomi i 2020. Vi jobber for at dette 
skal ha en så liten påvirkning som mulig på alles hverdag, samtidig som vi ser på muligheter for å 
redusere de røde tallene. 
 
Det skjer også mye positivt! Høyere inntekter enn ventet i januar er én slik ting, og tilslag på to store 
forskningsprosjekter er en annen. Vi ser også at bemanningen begynner å bli mer stabil, fordi en hel del 
faste stillinger og vikarstillinger har kommet på plass nå.  Vi kommer ganske snart til å få en ny 
personalkonsulent ved IKO, og dette blir en viktig støtte for å få til et godt og kontinuerlig personalarbeid 
ved instituttet. 
 
I løpet av våren kommer fakultetet til å ta en beslutning om den nye studieplanen for tannlegestudiet, noe 
som kommer til å påvirke arbeidet for svært mange av oss, uansett utfall i Fakultetsstyret. Videre har vi 
begynt arbeidet med å få på plass en ny TK Vest-avtale, og det pågår en dialog på myndighetsnivå 
angående vår reduserte økonomiske bevilgning. Denne dialogen foregår i samarbeid med Det 
odontologiske fakultet ved UiO, og med sterk støtte fra vårt eget fakultet og vår egen universitetsledelse.  
 
Tilbake i Årstadveien 19 opplever vi akkurat nå at en motor i ventilasjonsanlegget har sviktet. Driften 
jobber med saken, og parallelt jobber alle våre folk for å ivareta både pasienter og studenter.  
 
Jeg vil takke dere alle fantastiske medarbeidere for en glimrende arbeidsinnsats så langt i år, og for at 
dere kjemper på i både med- og motvind. Det er dere som er IKO – på topp i Norge! 
 
 
 
 

 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 02 – 18.februar 2020 
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Dårlig luft og sommertemperatur på sterilen fredag 
 
På selveste Valentinsdagen opplevde deler av klinikken at en av motorene til ventilasjonsanlegget sluttet å 
fungere, og de berørte områdene var Seksjon for protetikk, Spesialistklinikken og ferdighetssenteret. Luften ble 
tett og temperaturen steg ut over dagen. Til slutt var det 28 grader på sterilen til Seksjon for protetikk, og tett luft i 
alle berørte rom. Snarrådige tannhelsesekretærer ved Seksjon for kariologi og Seksjon for Oral Protetikk klarte å 
flytte alle pasienter som var booket til 2. økt over til ledige stoler andre steder på huset, driften gikk dermed som 
normalt – uten at det ble nødvendig å avbestille en eneste pasient denne fredagen!  

Heder til flinke folk på vakt som løste situasjonen til beste for pasienter og studenter!  
 
Mandag jobbet Driften jobbet iherdig med å montere ny motor, men manglet enda en del for å få anlegget til å 
fungere igjen. Derfor ble pasienter avlyst hele mandag, men de to pasientene som likevel dukket opp fikk 
behandling i en ledig stol på en annen seksjon. Studentene som skulle vært på Protetikk denne dagen har fått 
alternative protetikk-seminarer. 
Vi krysser fingrene for at ventilasjonen fungerer som normalt igjen i løpet av tirsdag! 
 
 

PARKERING 
VI HAR MOTTATT DENNE INFORMASJONEN FRA EIENDOMSAVDELINGEN 
 
Når det gjelder parkering i garasjen fremover er det planlagt følgende endringer: 
 
Pasienter: 
Fra 1.mars vil det være registrering av bilnummer ved inn- og utkjøring fra garasjen. Pasienter vil måtte betale for 
parkering og satsene vil være 10,- per halvtime de første 2 timene, deretter 10,- per time. 
 
Pasienter vil fortsatt kun ha tilgang til plassene på U1. Betaling kan skje i automat, i APP eller ved tilsendt faktura. 
Det monteres ny skilting med informasjon om dette den 29.02.20. 
 
Fram til 29.februar må pasienter fortsette å registrere bilnummer i dagens løsning (IPAD i inngangspartiet). 
 
Ansatte: 
Det er ingen endring i parkering på U2 fram til 30.06.20 – med unntak av den nye oppmerkingen som er foretatt i 
2019 for å bedre parkeringssituasjonen i garasjen. Det er montert opp en bom på U2, denne vil stå i åpen posisjon 
fram til 30.06.20. 
 
De generelle endringene i parkeringsordningen ved UiB vil tre i kraft 01.07.20 – det vil komme felles informasjon til 
alle enheter ila. våren.  
 
For garasjen i Årstadveien 19 vil det bli en endring på U2 da antall pasientplasser utvides til også å dekke Alrek 
helseklynge, Årstadveien 17. Bommen på U2 vil da settes i funksjon og plassene innenfor bommen vil være 
forbeholdt ansatte/studenter ved UiB.  
 
Alle reserverte plasser vil bortfalle med unntak av tjenestebiler, servicebiler og HC plasser. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det er parkeringskontroll på U2 i forhold til korrekt parkering innen oppmerkede felt.  
Det har i det siste vært mye feilparkering både på sykkelparkeringsplassene og foran tekniske rom som skaper 
utfordrende situasjoner. 
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Tiltak vedrørende bemanning og arbeidsmiljø på IKO 
 
I 2018 opplevde IKO et ikke-varslet fall i finansieringen av spesialistutdanningen, noe som fikk store konsekvenser 
for økonomien i 2018, og videre i 2019 og i 2020. Instituttet ble pålagt å utarbeide spareplaner, og i samråd med 
fakultetet ble planer utarbeidet og igangsatt.  
 
Ved naturlig avgang/bevegelse i staben, ble det kuttet over hele linjen, slik at alle fagmiljøene inkludert 
administrasjonen, fikk merke betydelige innsparinger og ble liggende under måltallet i stillingsressurser. Den 
stramme økonomien har sterkt begrenset hjelpen vi har kunnet gi til seksjonene med vikarer ved klinikkansattes 
sykefravær.  Sammenlignet med andre miljø ved UiB, har klinikkmiljøet ved IKO hatt høyt sykefravær, både før og 
etter at spareplanene ble iverksatt.  
 
Over tid har det vært gjort mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Det har vært arrangert seminarer og 
workshops om trivsel og arbeidsmiljø, det har vært arrangert seminar-rekker i regi av NAV arbeidslivssenter for 
seksjonsledere og andre med personalansvar. Totalt sett har sykefraværet de tre siste årene utviklet seg slik: I 
2018 økte sykefraværet med 0,1 % i forhold til 2017, mens sykefraværet i 2019 gikk ned med 1,06 % i forhold til 
2017 (tall sammenlagt av både legemeldt og egenmeldt sykefravær).  
 
Manglende vikarer ved sykefravær og tidkrevende tilsettingsprosesser har gjort bemanningen ekstremt sårbar. 
Perioden fra våren 2019 frem til nå har vært krevende både for klinikkansatte og for ledelsen. I den samme 
perioden har IKO stått mer elle mindre uten personalkonsulent, noe som gjorde situasjonen enda mer krevende 
for oss. HMS-avvik ble meldt av klinikklederen 3 ganger i løpet av de siste to årene. Situasjonen er også varslet av 
verneombudstjensten. Denne ble overrakt instituttledelsen på møte 18. oktober 2019, og oppfølging ble diskutert 
på dialogmøte i november 2019. I januar 2020 var det enighet om oppfølgingssak i HMS-planen for 2020. Nå 
ligger saken hos fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet, og HR-direktøren ved UiB sentralt er også 
involvert. 
 
Planlagte tiltak: 
Svak økonomi har ført til underbemanning ved seksjonene. IKO-ledelsen jobber tett med fakultetsledelsen for å 
bedre økonomien. Vikarer rekrutteres for å unngå uansvarlig klinikkdrift.  Både HR-seksjonen og 
Rekrutteringsseksjonen ved fakultetet støtter oss for å korte ned tilsettingsprosessene.  
 
Det planlegges et Pilotprosjekt med gjensidig læring mellom seksjonene for å bidra til god praksis med tanke på 
trivsel, tilrettelegging og sykefraværsoppfølging. Det er også et mål å øke informasjonstilgangen for 
seksjonslederne (= 4. nivå i UiBs ledelsesstruktur), slik at de kan få en tettere oppfølging av sine ansatte. 
 
Målet er å øke trivsel, redusere sykefraværet, og forbedre økonomien på IKO. Ledelsen kommer til å jobbe 
strukturert og målbevisst for å oppnå dette. 
 
 

Litt informasjon om Coronavirus 
 
Coronavirus er et virus med utspring i Kina som kan gi luftveisinfeksjon og som har ført til enkelte dødsfall. Det er 
foreløpig ikke rapportert om tilfeller i Norge, og nasjonale myndigheter (Folkehelseinstituttet) har kontinuerlig 
kontakt med det internasjonale helsenettverket. Institutt for klinisk odontologi holder seg oppdatert på de til enhver 
tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet og vil informere ansatte og studenter dersom viruset kommer til Norge og 
vi må sette i verk tiltak i forhold til vår drift. Utfyllende informasjon finnes her:  
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/ 
Det pågår ordinært sesonginfluensautbrudd i Norge nå, som mange blir smittet av. Generelt god hygiene kan 
forebygge smitte av alle typer virussykdommer. 
 
 

«Møt våre beste» - Fakultetets dag 23. april kl. 9-12 
 
Fakultetets dag i 2020 er den 23. april, kl. 9-12 i auditoriet i Armauer Hansens hus. Da feirer vi med utdeling av 
fakultetets priser for undervisning, forskning og formidling og Søren Falchs juniorpris. Husk å være i Bergen denne 
dagen, ikke legg møter eller andre arrangement til denne tiden. Program kommer, vi planlegger å starte kl. 9, og 
avslutter med lettere lunsj ca. kl. 11.30. 
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STUDIE 
 

Workshops i pedagogiske mapper- våren 2020 
 
Skal du søke jobb, forlengelse av et engasjement eller opprykk? Eller kanskje du vurderer å søke om status som 
merittert underviser? Da trenger du å dokumentere din utdanningsfaglige kompetanse. 
Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse gjøres ofte i form av en pedagogisk mappe. Enhet for læring 
arrangerer denne våren 2 workshops for vitenskapelig ansatte som vil ha hjelp til å komme gang med å lage en 
pedagogisk mappe. 

• Mandag 9. mars (kl. 09:15-14:00) - Styrerommet, 4. etasje Armauer Hansens hus 

• Mandag 27. april (kl. 09:15-14:00) - møterom 020, underetasjen Armauer Hansens hus 
Deltagelse innebærer ca. 2 timers forberedende obligatorisk arbeid. Alle som deltar i workshopen tilbys individuell 
veiledning på sin mappe i etterkant av kurset. Det vil bli servert lunsj. 
Påmelding gjøres her.  
 
 

Invitasjon til kort Workshop:  
Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes  
Tid: 14.15 – 16, tirsdag 25. februar Sted: Vilvite  
 
Vi er inne i en tid hvor det foregår mye arbeid for rekruttere nye studenter samtidig som vi må starte planleggingen 
av høstens mottak og mentorordninger. Alt viktig for å forebygge frafall fra studiene og sikre studenter som trives 
og mestrer. 
Det inviteres derfor til en workshop om et verktøy for å kunne identifisere problemområder man bør være 
oppmerksom på i all informasjon og tilrettelegging i tiden som kommer. 
Målgruppen er alle som arbeider med å tilrettelegge for studentene før de kommer, når de starter opp og 
underveis i studiene. Spesielt henvender workshopen seg til: faglige og administrative utdanningsledere, 
studieadministrativt ansatte, kommunikasjonsansatte som arbeider med opptak, ansatte i SAMMEN 
(Studentsamskipnaden på Vestlandet), tillitsvalgte studenter på alle nivå 
Les mer om workshopen og om påmelding her. 
 

Pedagogisk påfyll våren 2020 
Seminarrekke I regi av Enhet for læring ved Det medisinske fakultet 
 
Enhet for læring ved fakultetet arrangerer hvert semester en rekke seminarer/workshops som er åpne for alle våre 
ansatte. Her er vårens program. Det vil være mulighet for streaming via Skype på enkelte av seminarene. Ta 
kontakt med martha.dahle@uib.no dersom du er interessert i å delta via Skype. 
 
Alle møtene er i styrerommet, 4.etg. AHH. Ingen påmelding – alle er velkommen! 
 

• 2. mars kl. 15-16: Vurdering FOR læring ved hjelp av quizer i Mitt UiB 
Slik lager du gode quizer i Mitt UiB som gir studentene tilbakemelding og hjelp i egen 
læringsprosess. Harald Wiker (Enhet for læring og K2)  

• 2. april kl. 15-16: Grunnvilkår for dialog 
God kommunikasjon forutsetter tillit. Hvordan kan man bygge gode forutsetninger for dialog om sykdom 
og sårbarhet i undervisning? Edvin Schei (Enhet for læring og IGS)  

• 5. mai kl. 15-16: Mentoring – kun et fancy ord for veiledning? 
Vi deler forskning om mentorvirksomhet og fortellinger fra erfarne mentorer. Monika Kvernenes (Enhet 
for læring) 

• 5. juni kl. 15-16: «Curriculum mapping» – et verktøy for å skaffe orden i kaoset 
Underviser vi slik at studentene når det definerte læringsutbyttet? Særlig aktuelt for program- og 
emneansvarlige. Annonseres  
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FORSKNING 
 
 

16,7 millioner til beinbygging 
 
I 2020 har det kommet beskjed om at flere store bevilgninger til Kamal Mustafas forskningsgruppe: 
 
8 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse (BFS) 
6,7 millioner kroner fra Universitetet i Bergen (UiB) 
2 millioner kroner fra Forskningsrådet i gaveforsterkningsmidler 
Med disse midlene skal professor Kamal Mustafa og prosjektleder Cecilie Gjerde videreføre og utvide EU-
prosjektet REBONE. Prosjektet går ut på å bygge kjevebein av pasientens egne stamceller. 
 

 
Kamal Mustafa og Cecilie Gjerde er svært glade for å kunne fortsette 

med bygging av kjevebein til pasienter ved hjelp av stamceller. 
Foto/ill.: Kim E. Andreassen 

 
Les hele artikkelen Millioner til beinbygging 
 
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/med/121896/millioner-til-beinbygging


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 

Søk midler fra Peder 
Sæther-senteret (UC 
Berkeley) 
 
Peder Sather Center for Advanced Study lyser hvert år 
ut midler til samarbeidsprosjekter mellom norske 
utdanningsinstitusjoner og UC Berkeley (California). 
Søknadsfrist er 1. april. Les mer om kriterier og 
søknadsprosessen her: 
https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-
grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-
2020/ 
 

Apply for the Peder Sather 
Grant (UC Berkeley) 
 
The Peder Sather Center for Advanced Study awards 
grant to research projects that foster the development of 
new research collaborations between faculty at the 
University of California, Berkeley and Norwegian 
academic institutions. Deadline for applications is April 
1st. Read more about the grant and the application 
process: 
https://sathercenter.berkeley.edu/peder-sather-
grant/peder-sather-grant-application-guidelines-2019-
2020/ 
 

 

KLINIKKNYTT 
 

Skabb-utbrudd 
 
Som det allerede er orientert om til alle, så er vi kjent med noen tilfeller av skabb ved IKO. 
 
I påvente av tilbakemelding fra UiBs bedriftslege besluttet IKOs ledelse å følge Helse Bergen sine retningslinjer; 
https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/samhandling/praksiskonsulentordninga-pko/revidert-retningsline-for-
behandling-av-skabb.  
 
Vi har nå fått svar fra UiBs bedriftslege Stein-Inge Stigen som bekrefter at det er fornuftig å følge disse 
retningslinjene, og det betyr at ansatte og studenter som er smittet av skabb må forholde seg til at de IKKE kan 
være på jobb/studier mellom de 2 kurene som er anbefalt. 
 
Vi ber alle om å være observant og opplever man utslett og kløe/har sterk mistanke om skabb, skal lege ALLTID 
oppsøkes. 
 
Hilsen Instituttledelsen 
 

KURS 
 

 
 

Helfo-kurs med rådgivende tannlege Erland Eggum, 
spesialist i protetikk  

 
Tid: Tirsdag 18.febr. kl. 16:30 

Sted: 1. og 2. molar. 
Målgruppe: Ale interesserte IKO-ansatte og studenter kan delta på kurset. For ansatte kan kurstiden tas ut i form 

av avspasering i studentfrie perioder 
 

«Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter ved tannbehandling for 2020» 
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VELFERD 
 

Velkommen til konsert i 
serien «Neste steg»  
 
For tredje gang har Universitetet i Bergen gleden av å 
invitere til forskningsformidling helt utenom det vanlige, 
sammen med Musikkselskapet Harmonien og Borealis, 
en festival for eksperimentell musikk. Del tre av 
konsertserien Neste steg finner sted 5. mars i 
Grieghallen, og temaet er klima. 
 
Noen av UiBs beste forskningsformidlere møter de 
kritikerroste musikerne fra Bergen Filharmoniske 
Orkester til en magisk aften i musikken og vitenskapens 
ånd. Sammen skal de ta publikum gjennom en tidsreise 
fra jordens fortid til vår nåtid og fremtid. 
 
På repertoaret står to verdenspremierer av to norske 
komponister, saxofonist Marius Neset og Therese 
Birkelund Ulvo, og inspirerende forskningsformidling 
ved Jostein Bakke, professor ved Institutt for 
geovitenskap ved Universitetet i Bergen, Lea 
Svendsen, førsteamanuensis ved Geofysisk institutt 
UiB, sammen med Siri Haugum, PhD student 
ved Institutt for biovitenskap UiB, alle tre klimaforskere 
ved Bjerknessenteret for klimaforskning. I en 
forskningsutstilling i foajeen møter du flere forskere ved 
UiB og Bjerknessenteret.  
  
UiB-ansatte får tilbud om rabatterte priser her: 

         Konsert 5. mars 2020 – kjøp billetter 
her (legg inn rabattkoden: NESTE-STEG) 

  
Nysgjerrig på bakgrunnen for konsertserien og hvilke 
tema vi belyser? Her kan du lese mer om Neste steg. 
 

Welcome to concert in the 
series “Next Step” 
 
Together with the Bergen Philharmonic Orchestra and 
Borealis – a festival for experimental music, UiB invite you 
to an evening of extraordinary science dissemination. Part 
three of the concert series Next Step takes place on the 
5th of March in the Grieg Hall with the theme climate. 
  
Some of UiB's best climate scientists meet the critically 
acclaimed musicians from the Bergen Philharmonic 
Orchestra for a magical evening in the spirit of music and 
science. Together they will take the audience from past 
climates through our climate today to future climate 
changes. 
 
The repertoire includes two world premieres of two 
Norwegian composers, saxophonist Marius Neset and 
Therese Birkelund Ulvo, and inspirational science 
dissemination by three researchers at the Bjerknes Centre 
for Climate Research: Professor Jostein Bakke 
Department of Earth Science at the University of Bergen, 
Associate Professor Lea Svendsen Geophysical Institute 
UiB together with PhD candidate Siri Haugum Department 
of Biological Sciences UiB.  
 
In the foyer there will be a science exhibition presented by 
researchers from the UiB and Bjerknes Centre for Climate 
Research.  
  
UiB employees are offered discounted tickets here: 
• Concert 5th of March 2020 - buy tickets here (enter the 
discount code: NESTE-STEG) 
  
Are you curious about the background for the concert 
series and what themes we highlight? You can read more 
about Next Step here. The spoken language of the event 
is Norwegian. 

  

 

MØTEPLAN FRAMOVER – høsten 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 17. juni (kan bli endret) Onsdag 1. april 

Onsdag 20. mai 
Onsdag 17. juni 

Programutvalget 
Fredag 21. februar 
Fredag 20. mars 
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 
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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 
 
PAGA – personalportalen 
 
UiBhjelp - Tjenesteportalen 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne UiB sine profilmaler 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 

 
 

 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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