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Kjære kollega 

 
Nytt om studieprogrammene ved IKO 
 
Instituttet har siden 2015 arbeidet med forslag til revidert studieplan for 
integrert master i odontologi. Arbeidsgruppen ferdigstilte et forslag til 
revidert rammeplan våren 2019 og rammeplanen har vært til høring i 
instituttrådet og programutvalget ved institutt for klinisk odontologi. Det er 
kommet innspill og kommentarer fra instituttråd og programutvalg som vil 
følge planen videre til fakultetsstyret. Både instituttråd og seksjonene har 
fått planen tilbakesendt for å gi ytterligere innspill og derved styrke planens 
forankring i instituttet. Det er Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 
som skal godkjenne studieplanen. Ettersom prosessen har dradd ut i tid, 
blir dette først på nyåret. Den foreliggende planen er en rammeplan og 
derfor må detaljene utmeisles underveis i en implementeringsfase. En 

arbeidsgruppe skal følge implementeringen av ny studieplan i årene som kommer. 
 
Også når det gjelder Bachelorprogrammet i tannpleie har det vært gjort mye godt arbeid i løpet av inneværende 
studieår. På oppdrag fra fakultetet har Programutvalget arbeidet med å heve studiekvaliteten ved dette programmet. 
Bakgrunnen var høy strykprosent og høyt frafall fra studiet, spesielt i første studieår. Våren 2019 nedsatte 
programutvalget en arbeidsgruppe som har foreslått tiltak for kvalitetshevning i studiet med spesiell vekt på første 
studieåret. Arbeidsgruppen har gitt to rapporter (tilbakemeldinger ) til fakultetet – juli og november d.å. I juni ble det 
sendt forslag til kortsiktige tiltak - endringer i basalfagene og innføring av mentorordning på første studieår fra 
høsten 2020.  
 
Som det fremgår av rapporten oversendt til fakultetet i november er en følge av studiekvalitetsarbeidet at emnet 
TPBAKBK (kjemi og biokjemi) får ny vurderingsform fra høsten 2019. Når det gjelder emnet Anatomi og tannanatomi 
(TPBAANA), har arbeidsgruppen foreslått å flytte eksamen samt en del av undervisningen til vårsemesteret. Dette er 
i tråd med makroplanen fra 2016 og vil sikre studentene en jevnere arbeidsbelastning i første studieår. I løpet av 
2020 vil programutvalget gjennomføre en programevaluering av Bachelorprogram i tannpleie der ekstern 
fagfelle/programsensor Malin Brundin vil delta. I 2020 fortsetter Programutvalget sitt arbeidet med å øke 
studiekvaliteten i tannpleierstudiet. 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
instituttleder 
 

 

Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 17 – 22. november 2019 

 

 
    

 
Vitenskapelig lunsj 

Mandag 25. november. 
Se mer under FORSKNING i 

Tannløst og fast nr. 16. 
 

Midtveispresentasjon 
Torsdag 28. november. 

Se mer under FORSKNING 
 

IKO-dagene 
IKO-dagene blir 11.-12.desember. 

Hold av dagene. 
Program kommer senere. 
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Presentasjonspris til Siri Flagestad 
Kvalheim 
 
 
På konferansen "A Good Ending - Good for All", 6. årlige internasjonale 
forskningskonferansen for det internasjonale samarbeidet for best care for 
the dying person. Konferansen ble i år holdt ved Raddison Bryggen hotel, i 
Bergen, 6.-7. november 2019. 
På konferansen ble det delt ut to priser, en for poster og en for muntlig 
presentasjon. 
 
Siri Flagestad Kvalheim vant prisen for Best oral presentation award 
presented for sin presentasjon: “Effectiveness of three oral moisturizers in 
palliative care patients” 
 
 

 

Frister for sending av julepost 2019 
 
Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales  16. desember, 
pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 12.12.2019. 
 

 
 
For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende 
innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.  
 
Her er fristene når du skal sende brev: 

Sverige, Danmark, Finland og Island - 15. desember 
Øvrige Europa - 13. desember 
USA og Canada - 11. desember Øvrige land i verden - 4. desember 

Vanlig leveringstid: 
Tidligst 2-6 dager i Europa og tidligst 4-8 dager til resten av verden 
Her er fristene for julepakker: 

Innland : Bedrift og På døren : se vedlegg 
Servicepakken : + 1-2 dager fra 19 november 
Pakke utland - (CarryOn ) Finland, Island, Sverige og Danmark - 13. desember. 

Her finner du julefrister for Europa og resten av verden 
Her finner du innleveringsfrister v\for Bedriftspakke Dør-Dør og Pakke På Døren 
 

mailto:POST@UIB.NO
Vedheng/Julefrister%20pakker%20utland%202019.pdf
Vedheng/Bedrift%20og%20expresspakker%20julen%202019.pdf
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Nå er tjenesteportalen 
UiBhjelp lansert 
 
Fra 11. november finner du UiBhjelp på adressen 
https://hjelp.uib.no. UiBhjelp er en 
selvbetjeningsløsning for ansatte og studenter ved UiB.  
 
Med UiBhjelp får du som bruker én vei inn, uansett om 
du trenger informasjon om våre tjenester, skal melde 
IT-problemer, bestille noe eller er på jakt etter 
oppdaterte PowerPoint-maler. 
 
Hva er nytt? 

• UiBhjelp erstatter Issue-tracker fra 11. 
november 

• Issue-tracker blir ikke stengt ned, men du kan 
ikke registrere nye henvendelser her 

• For å registrere nye henvendelser etter 11. 
november må du bruke UiBhjelp 

• Dine henvendelser som er registrert før 11. 
november, vil bli besvart i Issue-tracker 

 
UiBhjelp vil ikke være komplett ved lansering. Du vil 
finne en del informasjon og tjenester, og så vil UiBhjelp 
fylles med mer innhold og mer funksjonalitet etter hvert 
som vi tar i bruk løsningen. 
 
For at UiBhjelp skal bli så brukervennlig og bra som 
mulig, trenger vi din hjelp. Vi håper du vil bidra med 
tilbakemeldinger og innspill til hvordan UiBhjelp kan bli 
bedre. Dette kan du gjøre i UiBhjelp og ved å delta i 
åpent team for UiBhjelp og Felles servicesenter 
(Microsoft Teams). 
 
 
Vil du vite mer?  
Les mer på nettsidene til Prosjekt Tjenesteutvikling: 
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteport
alen-uibhjelp  
 

We have launched the service 
portal UiBhjelp 
 
From November 11th you will find UiBhjelp on 
https://hjelp.uib.no. UiBhjelp is a self-service portal for 
employees and students at UiB. 
  
UiBhjelp gives you as a user one way in, whether you 
need information about our services, need to report a 
computer problem, need to order something or you are 
looking for updated PowerPoint templates. 
  
What is new? 
UiBhjelp replaces Issue-tracker as of November 11th  

• Issue-tracker will not shut down, but you may no 
longer register new issues here  

• As of November 11th you must use UiBhjelp to 
register your issue or request   

• If you have issues registered before November 
11th, these will be resolved in Issue-tracker  

 
UiBhjelp will not be complete when it is launched. You will 
find some information and services, and UiBhjelp will be 
supplied with more content and functionality as it comes 
into use. 
  
To make UiBhjelp as user friendly as possible, we need 
your help. We hope you will contribute with your feedback 
and suggestions to how UiBhjelp may become better. You 
may do this in UiBhjelp or by participating in the open 
team UiBhjelp and Felles servicesenter (Microsoft 
Teams). 
  
 
Do you want to know more?  
Please go to the web pages of Prosjekt Tjenesteutvikling: 
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportal
en-uibhjelp 
 

 

STUDIE 
 
 
 

Semesterstart 
 
Husk semesterstart mandag 6. januar 2020. 
 
 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://hjelp.uib.no/
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportalen-uibhjelp
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportalen-uibhjelp
https://hjelp.uib.no/
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportalen-uibhjelp
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/tjenesteportalen-uibhjelp
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FORSKNING 
 
 

 
 
 

Kan kutte 12 milliarder til forskning 
 
EU. Budsjettet for Horisont Europa kan bli betydelig mindre enn forslaget på 94 milliarder euro.  

 
Brussel (Khrono): Det er dragkamp om EUs langtidsbudsjett for 2021-27. Som Khrono har skrevet om tidligere 
kan det ende med et betydelig kutt i det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont Europa, 
fra det som er blitt foreslått av EU-kommisjonen. 
 
Hvor mange milliarder som ligger i potten har betydning også for norske forskere. Norske institusjoner bruker 
betydelig med krefter og penger på å søke EU-midler, og Forskningsrådet ønsker å skru opp ambisjonene for hvor 
stor andel av midlene i EUs rammeprogram som skal ende hos norske forskere. 
 
Under EU-toppmøtet i oktober skal Finland, som sitter med formannskapet dette halvåret, ha lagt fram en skisse 
med betydelige endringer i forslaget til langtidsbudsjett fra EU-kommisjonen. Der nevnes ikke Horisont Europa 
spesielt. 
 
Les hele saken i Khrono. 
 

 
Foto: Paul-Erik Lillholm 

 

mailto:POST@UIB.NO
https://khrono.no/brexit-eu-horisont-2020/horisont-europa-kan-ende-med-mindre-eu-budsjett-til-forskning/415232
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Forskningsenhet for helseundersøkelser – en 
videopresentasjon 
 
https://www.uib.no/fhu/130871/video 
 
 
 

 

KLINIKKNYTT 
 
 

Ingen utlån av hvite duker i uke 48 og 49 (25. 11. – 6. 12.). 
 

Dukene reserveres til julebord. 

Det må også påregnes tid til vask før og etter julebordet. 

Har dere store planer om feiring i dette tidsrommet? 

Kontakt oss, så hjelper vi dere! 

 

Vanlig utlån fra mandag 9. 12. 

 

Hilsen Husøkonomene 

 
 

DRIFT 
 
 
 

Stengt i julen 
 
Alle inngangsdører og dører inn til klinikkene vil som vanlig være stengt i forbindelse med julen, i tidsrommet fra 
fredag 20. desember kl. 16:00 til mandag 2. januar 2020 kl. 07:30. I denne perioden vil man kun komme inn med 
kort og kode. 
 

 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.uib.no/fhu/130871/video
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VELFERD 
 

MOZARTS REQUIEM MOT 
MIDNATT 
Torsdag 5. desember i Johanneskirken 
 
Rabbaterte billetter 
228 år etter Mozarts død toner hans Requiem ut på 
samme tidspunkt som komponisten utåndet. Mozart 
døde 5. desember 1781, og hans aller siste verk er like 
udødelig som han selv – det står der som en bauta over 
hans livsverk og lyser inn i natten, vinteren og 
fremtiden.  
 
https://operabergen.no/ 
 
UiB-ansatte kan ved bestilling til post@operabergen.no 
kjøpe billetter for 250,- inkl. billettavgift (ord. pris 310,- + 
billettavgift). 
 

 

 

  

«Min venn fascisten» 
 
Tilbod om rabatterte billettar til UiB på musikalen «Min venn 
fascisten», Det Vestnorske Teateret i Logen 16/11 – 19/11 – 27/11 – 
28/11 Billettpris kr. 250 (ord. pris kr. 450) 
 
Med: Lars Lillo-Stenberg, Karoline Krüger, André Søfteland, Sigurd 
Sele, Ida Ursin-Holm, Andreas Hoff og Mathilde Skarpsno og band. 
 
Av: Klas Abrahamsson og Erik Gedeon, Omsett av: Finn Tokvam  
Regi: Arvid Ones, Scenografi: Tormod Lindgren, 
Kostymedesign: Unni Bang Andersen, Koreografi: Hilde Sol Erdal 
 
Kjøp billettar her eller sende epost til 
publikum@detvestnorsketeateret.no (referanse uib) 
 

onsdag 27. nov kl. 19: https://detvestnorsketeateret.eventim- 
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=269&kassierer=webspes 
 
torsdag 28 nov. kl. 19: https://detvestnorsketeateret.eventim- 
billetter.no/webshop/webticket/shop?event=270&kassierer=webspes 
 
Les meir om forestillingen «Min venn fascisten» her. 
 

 
 

 
 

 
 

Hordaland Teater har skifta namn til 
Det Vestnorske Teateret 
 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER  
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 12. februar 
Onsdag 17. juni 

Onsdag 11. desember 
Onsdag 22. januar 

mailto:POST@UIB.NO
https://operabergen.no/
mailto:post@operabergen.no
mailto:publikum@detvestnorsketeateret.no
https://detvestnorsketeateret.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=269&amp;kassierer=webspes
https://detvestnorsketeateret.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=269&amp;kassierer=webspes
https://detvestnorsketeateret.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=270&amp;kassierer=webspes
https://detvestnorsketeateret.eventim-billetter.no/webshop/webticket/shop?event=270&amp;kassierer=webspes
Vedheng/Min%20venn%20fascisten%20-%20UiB.pdf
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 Onsdag 1. april 
Onsdag 20. mai 
Onsdag 17. juni 
 

 Programutvalget 
Fredag 6. desember 
 

  
 

 

 
 

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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https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://hjelp.uib.no/
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
mailto:marit.stubdal@uib.no

