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Til alle. 
 

Økonomien på IKO er god for tiden! Årsregnskapet hittil og prognosen for resten av 2013 viser at vi har balanse på 
lønnsbudsjettet. Pasientinntektene er høyere enn budsjettert og viser et overskudd på 1,7 millioner. Dette  til tross for at vi har 
senket priser på behandling på seksjon for oral protetikk og kariologi. Det er imidlertid et underforbruk på fastlønn som skyldes 
forsinkede tilsettinger i faste stillinger.  Spesialistklinikken har også tjent mer enn budsjettert. Likevel viser prognosen  1,1 
millioner i underskudd på spesialistutdannelsen for 2013. 

Det er grunn til å minne om at vi er avhengig av inntjening via våre eksterne prosjekter 
(spesialistutdanning/kvalifiseringsprogram) og fra pasientbehandling. Grunnbevilgningen og bevilgningene for 
spesialistutdanningen dekker ikke lønnsbudsjettene. Det er derfor  gledelig å registrere at pasientinntektene har økt mer enn 
det som var budsjettert for 2013. Dette betyr god drift i klinikken noe som igjen kan tilskrives at NOB er kommet i funksjon. 
Gode rutiner er også viktig. Det er viktig at en debiterer pasientene rett takst og husker på å sende inn trygdeoppgjør i tide. 
Her har vi fremdeles et forbedrings potensiale. Hittil i år har IKO tapt ca 700.000 på manglende inntekter i form av 
pasientgebyr og trygdeoppgjør. 

Vi har også i høst vært utsatt for stans i driften. Årsaken var en programfeil som førte til at rentvannsannlegg i teknisk sentral 
stoppet. Dette skapte store problemer for klinikkens drift og undervisning. Det er Statsbygg som fremdeles har ansvar for 
rentvannsannlegget.  De har ikke koblet anlegget inn på varslingsanlegget til UIB, og vi får derfor ingen forvarsling på 
eventuelle feil. Statsbygg har nå lovet, at de skal sjekke anlegget visuelt, 2 ganger daglig frem til alt er i orden. Vi beklager 
ulempene dette har medført! 

Vi har tidlig i semesteret hatt stort sykdomsfravær blant hjelpepersonellet på klinikkene. Vi er svært sårbare for slike 
uforutsette hendelser og redusert bemanning fører til at noen får ekstra arbeidsbelastning. Jeg vil rette en stor takk til alle som 
har stilt opp og hjulpet til slik at klinikkdriften kunne opprettholdes til tross for sykefraværet og feil med rentvannsannlegget. Så 
vil jeg gjenta min oppmaning til alle som deltar i vaktordningen på sterilene. Dersom man er tidlig ferdig vakt på egen steril må 
man hjelpe til på andre seksjoner ved behov. Vi vet at sterilen i B2 er ekstra hardt belastet og vil kunne trenge slik form for 
assistanse ganske ofte. 

Forskningsutvalget ved IKO har tatt et initiativ når det gjelder bruk av klinikkens areal til pasientnær klinisk forskning. Foreløpig 
ser det ut til at vi skal kunne bruke en behandlingsbås  på spesialistklinikken til dette formålet.  Jeg kommer tilbake med videre 
informasjon om saken når den er ferdigbehandlet i instituttrådet.   

 

Anne  
 
 

DISPUTAS - PhD-GRADEN - Jarle Svalestad 
 
Cand.odont Jarle Svalestad disputerte for PhD graden ved Universitetet i Bergen, Institutt 
for klinisk odontologi fredag, 25. oktober 2013  
Avhandlingens tittel: “Effect of hyperbaric oxygen therapy in irradiated tissue Microcirculation, 
tissue oxygenation and microvascular morphology of the facial skin and oral mucosa” 

 
1. opponent var: Professor Göran Salerud, Linköpings Universitet, Sverige 
2. opponent: var Dr.med. Erik Jansen, Rigshospitalet, Danmark 
3. medlem av komiteen var: Professor Annika Rosèn, Universitetet i Bergen 

Disputasen ble ledet av professor Anne Nordrehaug Åstrøm. 
 

Vi gratulerer og ønsker lykke til videre. 

 

     



 
 
 

NYANSATT STATISTIKER VED IKO 
 
Stein Atle Lie er nyansatt som statistiker ved IKO. Han kommer fra 
stilling som forskningsleder og statistiker ved Uni Helse samt 
professor II ved Institutt for kirurgiske fag. Han er dr.philos i 
medisinsk statistikk fra Institutt for samfunnsmedisinske fag i 2002. 
Stein Atle har i en årrekke vært tilknyttet Nasjonalt register for 
leddproteser der kvalitetssikring av implantat er sentral. Ved Uni 
Helse har problemstillinger rundt registerstudier med sykefravær 
samt randomiserte kontrollerte forsøk vært de sentrale 
problemstillingene. Som statistiker har han vært særlig interessert i 
forløpsanalyser (overlevelsesanalyser) og metoder for repeterte 
målinger. 
 
Vi ønsker Stein Atle velkommen og lykke til som statistiker ved IKO. 
 
 

Snart er det jul igjen 
 

og det vil bli en hyggelig julefest for alle ansatte fredag 29. 
november. Hold derfor av denne dagen! 
En slik fest må planlegges, og vi vet at det finnes mange 
kreative og dyktige medarbeidere her på huset. Er du en av 
dem som kan tenke deg å være med i en festkomité? Meld 
deg i så fall til Andreas Nesje så snart som mulig . 
Du finner ham i U1 med Mona, i 3. etasje, på telefon  55 58 
64 68, eller på e-post andreas.nesje@ok.uib.no 
 
 

 

 
 

 

Mandat for nytt utvalg for smittevern 
 
Utvalgets navn: Fokusgruppe for smittevern 
 
Utvalgets formål: Fokusgruppe for smittevern er oppnevnt av Klinikkutvalget og er en videreføring av det tidligere 
Hygieneutvalget tilpasset ny organisasjon, nytt bygg og nye krav i lov og regelverk. Utvalget skal være et rådgivende organ for 
hele IKO, og skal gi råd og utarbeide retningslinjer for å sikre enhetlig praksis og prosedyrer i smittevernsarbeidet. 
Fokusgruppe for smittevern rapporterer til instituttleder. Vedtak med økonomiske konsekvenser fattes i instituttråd, øvrige 
vedtak kan fattes i utvalget. 
 
Plassering i organisasjonen:  
Fokusgruppe for smittevern er plassert som seksjonsuavhengig enhet under instituttleder og har instruksjonsmyndighet for 
seksjonene når det gjelder hygiene og smittevern. 
 
 

mailto:andreas.nesje@ok.uib.no


Utvalgets mål og mandat: 
 

1. Fokusgruppe for smittevern er et rådgivende tverrfaglig organ for hele instituttet.  
*Fokusgruppe for smittevern skal være et synlig og tilgjengelig utvalg 

2. Fokusgruppe for smittevern har ansvar for at det til enhver tid foreligger oppdaterte retningslinjer og rutiner som er i 
tråd med nasjonal standard. 
* Internkontroll 

3. Fokusgruppe for smittevern har ansvar for implementering av vedtak. 
* Etablere hygienekontakter på seksjonene 

4. Fokusgruppe for smittevern skal søke samarbeid med tilsvarende organer på landets øvrige odontologiske 
læresteder for mest mulig lik praksis på lærestedene.  
*Best praksis basert på kunnskap, lov og retningslinjer     

 
Utvalgets sammensetning: 

Stilling: Navn: Funksjon: 

klinikksjef Hildur Cecilie Søhoel leder 

hygienesykepleier Mildrid Beate Vevelstad sekretær 

Hms-utvalgsleder Ingrid Slinde medlem 

Seksjonsleder Martha Enger medlem 

overtannlege Ketil Moen medlem 

seksjonstannhelsesekretær Mona Johannessen medlem 

Drift William Lindberg observatør 

Rep TkVest Anne Fjæra Skåtøy observatør 

tannhelsesekretær Mariann Paulsen observatør 

 
 

NYHETSBREV FRA PERSONVERNOMBUDET FOR FORSKNING VED NSD – 
HØST 2013 
 
NSD er personvernombud for forskning for din institusjon. Det betyr at prosjekter som omfattes av meldeplikten skal meldes til 
NSD. Meldeplikten ved behandling av personopplysninger er lovpålagt, og prosedyren med melding til NSD er avtalt med 
institusjonen.  
Brosjyre om meldeplikten 
Brosjyren inneholder generell informasjon om meldeplikten, samt vår kontaktinformasjon.  
 
Test om prosjektet er meldepliktig 
Er du usikker på om prosjektet ditt er meldepliktig? Prøv gjerne vår uformelle meldeplikttest. 
Dersom du er fagansvarlig eller veileder for studenter som skal gjennomføre prosjekter som kan omfattes av meldeplikten, ber 
vi om at du videreformidler informasjon om brosjyren og meldeplikttesten til dem det gjelder. 
 
Studentprosjekter 
På grunn av stor økning i antall meldinger fra studenter på bachelornivå oppfordrer vi institusjonene til å gi studentene 
opplæring i å gjennomføre prosjekter uten å registrere personopplysninger. Les mer om hvordan det kan gjøres her.  
 
Foredrag og innlegg fra personvernombudet  
Personvernombudet kan tilby informasjon om meldeplikten for ansatte og stipendiater. Vi kan skreddersy informasjon for 
enkelte faggrupper eller tema. Vi kan unntaksvis holde innlegg for studenter, forutsatt at fagansvarlig er til stede. Institusjonen 
dekker reiseutgiftene, foredraget er gratis.  
Kontakt seksjonsleder Katrine Utaaker Segadal 55 58 35 42/ katrine.segadal@nsd.uib.no, eller sentralbord 55 58 81 80. 
 
Konsesjonsplikt  
Noen prosjekter krever konsesjon. Vi anbefaler at prosjekter som krever konsesjon meldes til oss i god tid før oppstart, og ber 
om at du tar kontakt med oss i forkant eller så snart prosjektet har fått et prosjektnummer.  
Kontaktperson er spesialrådgiver Lis Tenold 55 58 33 77, eller sentralbord 55 58 81 80. 
 
Oppdragsforskning/forskning med korte frister 
Dersom prosjektet er et oppdrag med korte frister, så ber vi om at du tar kontakt med oss i forkant eller når prosjektet har fått 
prosjektnummer.  
Send en e-post til personvernombudet@nsd.uib.no eller kontakt sentralbord 55 58 81 80 for spørsmål om prioritering. 
 
Helseforskning 
Dersom du er usikker på om prosjektet ditt er omfattet av helseforskningsloven finner du mer informasjon 
her.  
Kontaktperson er seniorrådgiver Anne-Mette Somby tlf. 55 58 24 10, eller sentralbord 55 58 81 80. 
 
 
 

 
 

http://www.nsd.uib.no/personvern/doc/brosjyre_v10.pdf
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/meldeplikttest
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/vanlige_sporsmal.html?id=21
mailto:katrine.segadal@nsd.uib.no
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/vanlige_sporsmal.html?id=2
mailto:personvernombudet@nsd.uib.no
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/vanlige_sporsmal.html?id=5


JUBILEUM 
 
 
Anne Marie Halmøy og Knut N. Leknes feiret 120-års jubileum 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Informasjon om budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen 
 
På UiBs styremøte den 29.11.2012 ble det vedtatt å etablere en budsjettpost for dekning av kostnader ved Open Access-
publisering. Budsjettposten er en forsøksordning i 3 år. Det er satt av til sammen 1, 5 millioner kroner til dette formålet i 2013. 
Midlene er fordelt til fakultetene og Universitetsmuseet etter førsteamanuensis og professorstillinger, samt dekaner og 
instituttledere. 
En eventuell utvidelse av ordningen skal vurderes ved budsjettbehandlingen for 2014. 
Det ble etter tilbakemelding fra fakultetene og museet avgjort at Universitetsbiblioteket administrerer budsjettposten etter gitte 
retningslinjer. 
 
Hovedpunktene er: 

 Kun korresponderende forfattere som er tilknyttet UiB som ansatt, ph.d.-kandidat eller masterstudent kan søke 
om støtte. 

 Publikasjonen må være tilgjengelig Open Access umiddelbart etter publisering. 

 Ordningen inkluderer både publisering i Open Access-tidsskrift (gold) og frikjøp av enkeltartikler i tradisjonelle 
tidsskrift (hybrid). 

 Publikasjonen må være registret på nivå 1 eller 2 i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), eller 
dokumentert innmeldt. Publikasjonen må være fagfellevurdert. 

 Ordningen er i utgangspunktet ment til vitenskapelige artikler, men andre typer publikasjoner, for eksempel 
bøker, kan inkluderes der det finnes gode, kvalitetssikrede løsninger.  

 
Ordningen skal evalueres underveis. 
Ansatte, ph.d.-kandidater og masterstudenter kan søke om midler her: http://www.uib.no/ub/tjenester/vitenskapelig-
publisering/budsjettpost-for-aapen-publisering-ved-universitetet-i-bergen  
 
UB deltar gjerne på avdelingsmøter eller lignende for å informere om ordningen. Kontakt bora@uib.no for mer informasjon. 
 

Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen høst 2013/vår 2014 
 
HØST 2013   

 Tirsdag 26.11.13 – kl. 16:00-18:00 
CAVUM 
Titan som implantatmateriale – biologi og 
mekanikk 
Materialvalg suprakonstruksjoner  
 

 Nils Roar Gjerdet og Marit Øilo, 
 Universitet i Bergen 

VÅR 2014   

 Tirsdag 14.01.14 – kl. 16:00-18:00 
Røntgenologiske vurderinger 
 

 Tirsdag 25.02.14 – kl. 16:00-18:00 
Periodontal forbehandling av resttannsettet  
Behandling av peri-implantitt 
 

 Siren Skaale og Malin V Jonsson 
Universitetet i Bergen 
 
Morten Klepp og Knut N. Leknes   
Universitetet i Bergen 

 Tirsdag 25.03.14 – kl. 16:00-18:00 
 

  Frauke Müller  

 Tirsdag 06.05.14 – kl. 16:00-18:00 
Antibiotikabehandling ved orale infeksjoner 

 Foredragsholder blir bestemt seinere 

 

http://www.uib.no/ub/tjenester/vitenskapelig-publisering/budsjettpost-for-aapen-publisering-ved-universitetet-i-bergen
http://www.uib.no/ub/tjenester/vitenskapelig-publisering/budsjettpost-for-aapen-publisering-ved-universitetet-i-bergen
mailto:bora@uib.no


PUBLIKASJONER VED INSTITUTT FOR KLINISK ODONTOLOGI 
 
Liste over publikasjoner ved Institutt for klinisk odontologi finner dere her på denne nettsiden: 
http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner 
 
 

Kavli forskningssenter for aldring og demens 
 
Utlysning av korttidsstipend (3 mnd) i eldremedisin, fortrinnsvis til forberedelse av doktorgrads- eller 
postdoktorprosjekt. 
 
Kavli forskningssenter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavli allmennyttige fond, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen 
kommune og Universitetet i Bergen. Et primært mål for senterets aktivitet er å initiere forskning og gi kompetanseheving på 
feltet aldring og demens, som kan bidra til et bedre liv for skrøpelig eldre og personer med demens. Senteret organiserer en 
tverrfaglig forskergruppe der leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter og ernæringsfysiolog inngår. 
Kriterier for søknad om korttidsstipend: 

· Forberedelse til postdoktorprosjekter. Krav om innlevering av prosjektbeskrivelse som kan gå til søknad om 
postdoktorstipend. 
· For å utarbeide prosjektsøknad for større prosjekter, fortrinnsvis 
doktorgradprosjekter. Krav om innlevering av prosjektbeskrivelse som kan gå til 
søknad om doktorgradsstipend. 
· Før/etter levering av doktoravhandling. Krav om innlevering av avhandling eller 
ytterligere publisering. 
· Utføring av mindre studier, pilotstudier. Krav om publisering eller utarbeidelse av 
endelig prosjektbeskrivelse. 

Støtte kan gis til prosjekter som kommer inn under Kavli forskningssenters satsningsområder (se 
www.kavlisenter.no). Leger, psykologer og annet helsepersonell med minimum mastergrad kan søke. 
Ved søknad om midler fra Kavli forskningssenter for aldring og demens må det foreligge en skriftlig søknad som 
inneholder følgende informasjon: 

1. Formål med prosjektet og vedlegg av prosjektskisse 
2. Tidsplan 
3. Budsjett, inklusive informasjon om annen finansiering 
4. Plan for eventuell publisering 
5. CV og publikasjonsliste (siste 5 år) 
6. Eventuelle veileder-, samarbeids- og støtteerklæringer 

Kavli forskningssenter for aldring og demens har en klar målsetning om å synliggjøre aktivitet ved publisering. Det vil ved 
tildeling av stipend bli spesielt vektlagt publisering. Støtte fra Kavli forskningssenter skal informeres om ved all publisering. 
Søknadsfrist 31. oktober 2013. 
Søknad kan sendes pr. post til: 
Kavli forskningssenter for aldring og demens, Haraldsplass Diakonale Sykehus, postboks 
6165, 5892 Bergen, 
eller via e-post til forskningskoordinator Ida Kristine Sangnes: 
ida.kristine.sangnes@haraldsplass.no 
Kontaktperson: Professor Anette Hylen Ranhoff, tel 92810198, anette.ranhoff@med.uib.no 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 30. oktober 
Onsdag 27. november 
 

Onsdag 23. oktober  
Onsdag 20. november 
Onsdag 11. desember 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 5.desember 
 

Fredag 13. desember 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 8. november 
Fredag 6. desember 
 

 

 

 
 

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/fakultetsstyret-ved-det-
medisinsk-odontologiske-fakultet   

Fakultetets strategiplan:  http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi   

Pubmed:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys   

http://www.uib.no/odontologi/forskning/publikasjoner
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/intranett
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys


BBB seminars:  https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-
seminars   

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-kalender-for-
studentar#varingrsemesteret2014 

 

OUK på Facebook https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn#!/pages/Odontologisk-
Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 

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 mm 

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  
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