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Kjære alle 
 
Et tilbakeblikk tilsier at 2016, som de fleste andre år, har vært preget av oppturer og nedturer, positive hendelser, 
men også negative erfaringer. Vi startet året med et årsregnskap for 2015 som var i balanse når institutt og klinikk 
sees under ett. Den siste regnskapsrapporten for 2016 viser imidlertid at IKO vil få et overskudd i grunnbevilgningen 
noe som medfører at det vil være et litt større handlingsrom i løpet av 2017. Vi kan være stolte over at tapsføringene 
på Helfo er gått ned. I 2015 var Helfo tap som følge av foreldet oppgjør, kr 64.000. Tilvarende for 2016 var ca kr 
10.000.  Dette er resultatet av bedrede rutiner og god oppfølging i klinikken. Det kan bli visse justeringer i det 
planlagte budsjettet etter at vi har fått den endelige tildelingen. 
 
Flere store prosjekter har vært i prosess på IKO i løpet av 2016. De største er revisjon av studieplan for Integrert 
master i odontologi, evaluering av integrering av Odontologisk universitetsklinikk i Institutt for klinisk odontologi og 
arbeidet med ROS-analyse av laboratoriefasilitetene under våren 2016. Arbeidet med ny studieplan er et langsiktig 
prosjekt som ledes av førsteamanuensis Marit Øilo. I løpet av 2016 har det vært arbeidet med å innhente 
informasjon fra seksjonene som skal legges til grunn for utarbeidelse av innholdet ny studieplan. I tillegg 
gjennomføres en spørreskjemaundersøkelse blant tannleger i Norge for å skaffe informasjon om hvilke 
kvalifikasjoner tannleger i tjenestene oppfatter at fremtidens tannlege skal ha.  Ved årsskiftet 2015/2016 ble det 
innført en ny dagsplan for undervisningen til 3. og 4. kull odontologistudenter. Begrunnelsen var bedre utnyttelse av 
arealene i Årstadveien 19. Denne ordningen har som bekjent, ført til misnøye blant studentene og en del av våre 
ansatte. En positiv side ved ordningen er at tannhelsesekretærer får bedre tid på slutten av dagen til sterilarbeid og 
kan være mer tilgjengelig for studentene på øktene. Henvendelsene fra studentene har vært mange, og saken har 
vært diskutert i flere omganger med dekanatet. Det er nå bestemt at ordningen også vil fortsette til våren med 3. kull 
før en eventuelt ser på muligheter for endring. 
 
 I arbeidet med evaluering av organisasjonsutviklingsprosjektet er det hentet inn informasjon fra et bredt spekter av 
kilder. I følge evalueringsrapporten er kommunikasjon - både skriftlig og muntlig - en utfordring på IKO, noe som kan 
ha sammenheng med en forholdsvis kompleks organisasjonsstruktur. I endringsforslagene er det pekt på mulig 
forenkling av organisasjonsstrukturen ved sammenslåing av seksjoner. En slik sammenslåing er allerede 
implementert for seksjonene Samfunnsodontologi, Forebyggende tannhelse og Gerodontologi. Den nye seksjonen 
vil være i drift fra 1. januar 2017. Ellers vil jeg også si at evalueringsrapporten pekte på mange positive sider ved 
instituttet vårt. Særlig var tilbakemeldingene fra studenter og pasientene svært gode.  
 
Når det gjelder forskning har IKO også utmerket seg dette året. Våre hjerteligste gratulasjoner går til Kamal og hans 
talentfulle forskergruppe Vevsregenerasjon som vinner av BTO og Sparebanken Vests idékonkurranse. 
Prisutdelingen fikk stor oppmerksomhet i media. En positiv nyhet for IKO i forskningssammenheng er også at vi har 
tatt i bruk forskningsserveren SAFE som gir oss muligheten til å håndtere personopplysninger på en forsvarlig måte. 
I mai 2016 arrangerte IKO en internasjonal forskerkonferanse, The 7th conference in methodological issues in oral 
health research”. Konferansen hadde god oppslutning og var økonomisk støttet fra UIB og Forskningsrådet.  
 
IKO-dagene er under avvikling, et arrangement som etterhvert er blitt en tradisjon på instituttet. Stor takk til komitéen 
som har vært ansvarlige for programmet for årets IKO-dager. Slike arrangement lager seg ikke selv. I år har 
følgende personer vært med i arrangementskomitéen: Ingrid Slinde, Karen Brinch, Siri Brynjulfsen, Christine 
Kronenberger, Astrid Moen og Astrid Halle.   
 
En riktig god jul ønskes alle! 
 
Anne  

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 12 – 16.desember 2016 
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STUDIE 
 

Nye tannleger fra Kvalifiseringsprogrammet 
 

 
Foto: Christine Kronenberger 
 
Institutt for klinisk odontologi kunne 9. desember gratulere 7 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for 
tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2015-2016 så mye med fullført og bestått program og 
avsluttende kasuseksamen. De nye kandidatene er, fra venstre: Angelina Grønli, Mahran Alhadad, Svetlana 
Olshevskaya, Shaza Bushra Mohamed Idris, Prashant Saroff og Cvetanka Ilievska. Ammar Mohammad Rashad 
Mahamid var ikke til stede da bildet ble tatt. De flotte kandidatene er her flankert av, fra venstre: 
tannhelsesekretær Tina Hanøy Lilleheil, tannhelsesekretær Ana Maria Stoichita, professor Morten E. Berge og 
overtannlege Harald Nesse. 
 
 

Utlysning i Erasmus+: Mobilitets- og 
samarbeidsprosjekter 2017-2018 
 
Det lyses nå ut midler innen Erasmus+ for det akademiske året 2017-2018. Det blir lyst ut midler både under 
hovedtiltakene mobilitet og samarbeid, samt Jean Monnet. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) 
administrerer Erasmus+ programmet nasjonalt, og informasjon om alle deler av programmet finnes her: 
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-for-hoeyere-utdanning 
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FORSKNING 
 

Få mer hjelp med EU-søknader 
 
Med Forskningsrådets nye satsing, "The Path to EU Excellence", tilbys det nå et utvidet kurstilbud i 
søknadsprosessen til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det legges også opp til konkret 
søknadshjelp slik at norske forsknings- og innovasjonsmiljøer leverer flere og bedre H2020-søknader.  
Utvidet kurstilbud 
Så langt har norske aktører mottatt 3,1 milliarder norske kroner fra EU, og den norske andelen av søknader er 
økende. For å bistå aktørene ytterligere i søknadsprosessen, har vi i Forskningsrådet utvidet kurstilbudet vårt. 
Tilbudet spenner fra å sondere muligheter i EU-systemet via søknadsutvikling til konkret prosjektgjennomføring. 
Alle kursene er gratis, men deltakelse forutsetter at du har konkrete planer om å søke EU-midler. 
På grunn av stor etterspørsel settes det i 2017 opp hele seks kurs i temaet "Drift og økonomi i et EU-prosjekt". 
Det lanseres også et helt nytt kurs som omhandler "Konsortieavtalen". 
 
Les mer om å få mer hjelp til EU-søknader fra Froskningsrådet. 
 
 
 

Disputas – Sushma Bartaula-Breivik onsdag 7. desember 
 
Onsdag 7. desember disputerte Sushma Bartaula-Breivik for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen:“Vascularization and Host Response In Bone Tissue Engineering” 
 
Hovedveileder: Professor Kamal Mustafa 
Medveiledere: Professor Anne Isine Bolstad, PhD Torbjørn Østvik Pedersen 
Komitéen:  

1. opponent: Adjunct professor Susanna Miettinen, University of Tampere, Finland  
2. opponent: Associate professor Xuebin Yang, University of Leeds, United Kingdom 
Komitéleder: Professor Asgeir Bårdsen, University of Bergen  
Custos: Professor Trond Inge Berge, University of Bergen 

 
 

 
Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 
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Disputas - Amin Mohsen Saleh Al-Ashtal fredag 9. 
desember 
 
Fredag 9. desember disputerte Amin Mohsen Saleh Al-Ashtal  for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med 
avhandlingen: “On dental erosion among Yemeni children, adolescents, dentists and dental students. 
Prevalence, scoring system, risk indicators and awareness” 
 
Hovedveileder: Professor Ann-Katrin Gerd Johansson 
Medveileder: Professor Ridwaan Omar, Kuwait University, Kuwait 
Komitéen:  

1. opponent: Professor Peter Holbrook, University of Iceland, Iceland 
2. opponent: PhD Helén Isaksson, Institute for Postgraduate Dental Education, Sweden 
Komitéleder: Adjunkt Professor Lars Björkman, University of Bergen 
 
Custos: Professor Asgeir Bårdsen, University of Bergen. 

 
 

 
Doktoranden sammen med komiteen. 
Foto: Jørgen Barth 
 
 
 
 

Brev fra UiB sin Brusselkontaktperson 
 
“Dear colleagues, 
 
In case you are interested in bringing your research to a European level, some interesting times are ahead of us. 
First of all, new calls for proposals have been published for thematic area ‘Health, Demographic Change and 
Wellbeing’. Secondly, the European Commission is currently working on the work programme 2018-2020. If you 
want to have your saying for the content of the topics, January will be the time to do so. 
 
Contrary to common belief, it is a process in which a dialogue between the European Commission and the 
several stakeholders plays an important role. The starting point are general ideas, based on the ‘Horizon 2020 
Advisory group for Health, Demographic Change and Wellbeing’. After a round of feedback, the European 
Commission elaborates their general ideas to come to a more mature document. This process is repeated 
several times until the moment the final work programme is published. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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In January there will be a new round of feedback and we are asking your help to formulate the UiB’s opinion on 
the document. The timeframe to do so will be very short (several days). So to be prepared once the opportunity 
is there, we are already collecting intention of interests so we can contact the interested people directly as soon 
as we receive the documents. 
  
Why is it interesting to give feedback ? 
If you can shape the topic description more in line with your own research, it will be easier to fit in the topic 
description and submit a good proposal. 
  
What are the chances that your feedback is taken into account by the European Commission ? 
We won’t lie, competition is high and there are plenty of stakeholders who want to have their saying. But if you 
have a good idea and other stakeholders in Europe are sharing your opinion, it is certainly possible to influence 
the work programme. We did the same process for thematic area ‘SC5’ and we managed to adapt the text. So it 
certainly is possible. 
  
You are interested, but what do you need to do ? 
Inform Corina Guder (corina.guder@uib.no) and Kristof Vlaeminck (Kristof.vlaeminck@uib.no) by sending a mail 
that you are interested and we will send you the documents as soon as we get them. In case things are not clear 
or you still have doubts, feel free to contact them as well !” 
  
 
Kristof 
 
 

 

PERSONAL 
 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske Gabriela Dabija-Wolter og Dagmar Fosså Bunæs velkomne som overtannleger ved 
seksjon for periodonti. 
 
Vi har også gleden av å gratulere Keila Abedissen (instruktørtannlege), Ingrid Engelsen (instruktørtannlege) og 
Faranak Babavesi (tannhelsesekretær) med overgang fra vikariater til faste stillinger. 
 
Vi håper dere vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
 
 

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. 
 
Her er link til interne utlysninger ved UiB: 
http://www.uib.no/foransatte/100551/interne-stillingsutlysingar 
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HMS 
 
 

Julelunsj på IKO 
 
Foto: Jørgen Barth 
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KLINIKKNYTT 
 

Vi minner om ny ordning for klinikktøy 
 
Vi skal som kjent innføre ny ordning når det gjelder klinikktøy fra mandag 2. januar. Studentene som tidligere har 
kjøpt inn sitt eget klinikktøy skal nå få tilgang til klinikktøy på linje med de ansatte. 
Tøyet vil ikke bli merket med personlig nummer, men vil være tilgjengelig på husøkonomkontoret i forhold til 
størrelser. 
 
Litt om regler i forhold til bruk av klinikklær 
- Alle henter seg ett sett om morgenen og legger dette direkte i skittentøykurv etter bruk. Det vil være en 

skittentøykurv for IKO og en for TKvest.  
- Hvis det er behov for å skifte tøy i løpet av dagen, henter dere klær på husøkonomkontoret.  
- Tøyet skal ikke lagres i garderobeskap pga. hygiene, hverken rent eller skittent.  
- For at alle skal få nok tøy, er det viktig at ingen tar mer enn ett sett om gangen.  
 
Frakker 
Frakker skal kun brukes i laboratoriet og ved snarvisitter i klinikken.  
 
Ang. gjenglemte ting 
Da klærne ikke lenger vil være merket med personlig nummer blir det vanskelig å levere gjenglemte ting tilbake 
til eier. Vi ber derfor alle om å sjekke lommene i tøyet nøye før det legges til vask. Husøkonomkontoret vil ta vare 
på gjenglemte ting i 3 måneder. Hittegods med sannsynlig stor verdi vil bli levert til politiet. 
 
Vi håper at alle blir fornøyd med den nye ordningen og at vi hjelper hverandre med å få dette til å fungere på en 
best mulig måte. 
 
Ta kontakt med husøkonom Corina Finé-Moritz hvis du har spørsmål om den nye ordningen.  
 
 
 

 

DRIFT 

 

Nye postrutiner fra 2. januar 2017 
 
Eiendomsavdelingen må, som alle andre sentral administrative enheter, bidra med tiltak for a redusere 
antall stillingsverk. 
Et av tiltakene som innføres permanent, er at internpost-henting / utkjøring reduseres noe. 
Det betyr at hvert enkelt institutt, fakultet og enhet får nye tidspunkt for henting/levering av internpost. 
 
Ved IKO må posten være ferdig frankert og klar for henting kl. 13:00. 
Det vil si at all post må leveres senest kl 12:00 i resepsjonen dersom den skal sendes samme dag. 
 

Juleparkering 
 
Fra og med i torsdag 15. desember til og med 2. januar er det anledning til å parkere i U1.  
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VELFERD 
 

Lunsjkonsert fredag  
16. desember kl. 11:15 i 
Universitetsaulaen. 
 
Vi presenterer en svingende dyktig musikertrio med 
røtter på Griegakademiet: Martin Vinje på piano, 
Amalie Holt Kleive på vokal og Andrew Robb på 
kontrabass gjør det de kan for å få deg i den gode 
stemningen. Gled deg til et repertoar innen den 
amerikanske croonertradisjonen, for anledningen med 
et norsk og ekstra julete tilsnitt. 
Vi håper du tar en liten pause fra arbeidsdagen 
sammen med oss. Og hvorfor ikke spørre kollegaen 
din om hun vil være med? 
Det blir julekaker og gløgg så lenge beholdningen 
rekker. Og alt er gratis! 
 

Llunch concert on Friday  
16th of December at 11:15. at 
Universitetsaulaen. 
 
Meet a brilliant musical trio with roots in the Grieg 
Academy. They are presenting swinging versions of 
classic Christmas songs. Martin Vinje on piano, Amalie 
Holt Kleive on vocals and Andrew Robb on double bass 
will do their best to create the perfect Christmas spirit.   
Look forward to a repertoire influenced by the American 
crooner tradition mixed with some traditional Norwegian 
Christmas songs.   
We hope that you will take a little break from your work 
day and maybe ask your colleague to come along?  
We will serve Christmas cookies and warm Gløgg for 
those who arrive early. Everything is free.  
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 1. februar 
Onsdag 24. mai 
 

Onsdag 8. februar 
Onsdag 29. mars 
Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Fredag 10. februar 
Fredag 17. mars 
Fredag 19. mai 

 

 

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

http://www.uib.no/odontologi  

Nettsider for ansatte ved UiB http://www.uib.no/foransatte 
Fakultetets nettsider:  http://www.uib.no/mofa  
UiBs intranett:  www.uib.no/intranett   
Fakultetsstyresaker:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyr

odontologiske-fakultet   
Fakultetets strategiplan:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi   
Pubmed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys   
BBB seminars:  https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-semina    
På Høyden nettavis:  http://nyheter.uib.no/  
HMS-portalen:  http://www.uib.no/poa/hms-portalen  
Nye doktorgrader ved UiB:  http://www.uib.no/info/dr_grad/  
Forskningsrådets nettsider:  http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033  
Akademisk kalender http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalende

studentar#varingrsemesteret2014 
OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontolog

Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 
Det medisinsk-odontologiske fakultet https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts 
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på Facebook 
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Instagram 

https://www.instagram.com/?hl=en ). 

CRISTIN – registrering av 
vitenskapelige publikasjoner 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no 

LYDIA - innmelding behov vedr. drift, 
vedlikehold, transport, materiell, renhold  

http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx 

BRITA – brukerstøtte. 
Problemdatabasen. 
Herunder også PAGA 

https://bs.uib.no 

IT-hjelp. Hjelpeside for IT v/hvor 
studenter og ansatte kan finne 
informasjon og bidra 

https://it.uib.no/Hovedside 
 

Profilmaler. Her vil dere finne de nye 
profilmalene til UiB 

http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html 
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/02Maler/02bb1_PPTPresentasjon.html  

  
 

 
 

 
 

Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no  
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