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Velkommen som pasient ved IKO 
 
Nye pasienter vil få en forundersøkelse av erfarne tannleger ved Pasientinnskrivingen, og 
henvises videre til Studentklinikken dersom behandlingsbehovet er egnet. Behovet for 
pasienter varierer gjennom året ved de ulike fagseksjonene, og dette kan medføre noe 
ventetid.  
 
Siden behandlingen er undervisningsrelatert, må det påberegnes flere besøk og lengre 
behandlingsseanser enn vanlig. Av hensyn til studentenes studieprogresjon, er det 
avgjørende at pasienter møter presis og til avtalt tid. Gjentatte avbud/ ombestillinger betyr 
tap av undervisningstid, og kan medføre at behandlingen avsluttes og pasienten skrives ut av 
vårt system.  
 

• Behandlingen vil foregå på hverdager i tidsrommet klokken 08:15 – 10:45 eller 
klokken 12:45- 15:15. Varigheten på en behandlingsseanse kan være opptil 2,5 timer, 
som skyldes behov for lærerveiledning og kvalitetssikring.  

• Timeavtaler og påminnelser vil bli sendt ut via SMS. 

• Avbestillinger/ ombestillinger av timeavtale gjøres på telefon 55 58 66 00 mellom 
klokken 08:00- 10:00 og mellom 12:00-14.00 eller via mail pasient@uib.no (mail kan 
sendes lørdag, søndag og helligdager.) Dette må skje senest 24 timer før avtale.  

• Studentene har en fast timeplan, og endring av ukedag eller tidspunkt er ikke mulig. 
(dvs. fast dag til fast tid en dag per uke.) 

 

*Økonomi* 

Pasienten betaler for nødvendige røntgenbilder ved forundersøkelsen. Dersom 
undersøkelsen viser at pasienten ikke egner seg eller ikke ønsker behandling ved IKO, 
belastes likevel undersøkelsen og røntgenbildene. Pasienten må også betale et 
hygienetillegg på kr. 150 ved forundersøkelsen og ved hver senere behandlingsseanse, så 
lenge de spesielle hygienetiltakene under pandemien opprettholdes. Pasienten kan få med 
seg nødvendige opplysninger og røntgenbilder til bruk hos egen tannlege.  
Pasienter vil ofte ha behov for behandling ved flere fagseksjoner. Hver fagseksjon utfører 
egen undersøkelse og journalopptak. Behandling som er for komplisert for studentene kan 
bli henvist til vår Spesialistutdanningsklinikk. Denne behandlingen blir da belastet med 
spesialisthonorar.  

• Behandlingsplan og kostnadsoverslag blir utarbeidet på hver fagseksjon før 
behandling starter. Det vil bli gitt informasjon dersom endringer i behandlingsplan 
eller honoraret fører til vesentlige endringer i kostnadsoverslaget.  

• Informasjon om våre priser finnes på linkene under: 
Takster Studentklinikken:  
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/takster_2021_studentklinikk
en.pdf 
Takster Spesialistutdanningsklinikken: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/takster_2021_spesialistklinik
ken.pdf 
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• All behandling skjer fortløpende etter hver behandlingsseanse.  Betaling skjer med 
kort i Hovedresepsjonen i 1. etasje (ved utgang nord). Kredittkort kan benyttes.  
Giro brukes unntaksvis og medfører administrasjonskostnad.  
Manglende betaling vil føre til stans i behandling.  

• IKO har direkte oppgjør med Helfo. Pasienter som har rett på refusjon belastes kun 
med egenandel. Eventuelt frikort må forevises for dokumentasjon ved frammøte i 
klinikken.  

• Behandling utført av klinikkens lærere kan bli belastet med tannlegehonorar. 

• Pasienter som uteblir uten varsel eller melder avbud senere enn 24 timer før avtale, 
vil motta et gebyr, samt administrasjonskostnader.  

• Pasienter med behov for økonomisk støtte fra NAV eller sosialtjenesten må 
henvende seg til Den Offentlige Tannhelsetjenesten, og kan ikke bli behandlet på IKO. 

 
*Parkering* 
Det finnes et begrenset antall parkeringsplasser for pasienter i garasjeanlegget under 
bygget, som kan benyttes mot betaling (innkjørsel ved inngang nord). Dersom man ønsker å 
ta buss, så kan man gå av på busstoppet som heter «Statsarkivet». Dette ligger like utenfor 
IKO-bygget og linje 2, 3 og 80 passerer her. 
 
Parkeringsanlegget ved Statsarkivet og Haraldsplass Diakonale Sykehus kan også benyttes 
mot betaling.  
 
*Klage/ uforutsette hendelser* 
IKO er medlem av Norsk Pasientskadeerstatning, og pasienter kan søke erstatning hvis uhell 
skulle skje.  

- Eventuell klage kan sendes per post merket «klage» eller til post@uib.no.  
 

Vi ser frem til et godt samarbeid, og ønsker deg lykke til med behandlingen!  
 
Med vennlig hilsen 
Institutt for klinisk odontologi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


