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Nr. 12 - Dato 18. november 2015 
 
 

Kjære kollega! 
 
Revisjon av studieplan for integrert master i odontologi 
Arbeidet med studieplan i medisin er ferdigstilt og fakultetsledelsen har nå gitt klarsignal for oppstart av arbeidet 
med revisjon av studieplanen for integrert master i odontologi. Programutvalget for odontologiske fag tok initiativ til 
dette arbeidet allerede i desember 2014. I sitt initiativ peker Programutvalget blant annet på behovet for en ny 
dagsordning etter at «Særavtale om arbeidstidsordning for klinikkpersonale og sykepleiere ved Odontologisk 
universitetsklinikk» ble innført. Undervisningsarealene i NOB inngår i fakultetets totale arealressurser og effektiv 
utnyttelse av disse arealene er høyt prioritert. Flere institutter ved fakultetet har signalisert mangel på 
undervisningsrom. Effektiv utnyttelse av undervisningsrommene i NOB har vært problematisk på grunn av 
nåværende dagsplan for master i odontologi der utnyttelsen er lagt til mellomøkten dvs perioden fra 11-13 hver 
ukedag. Utnyttelse av de kliniske arealene er også viktig for at instituttet kan utdanne det antall studenter fakultetet 
har forpliktet seg til.  
 
Til arbeidet med revisjon av studieplanen nedsetter fakultetet 2 Arbeidsgrupper med forskjellige mandat. 
Arbeidsgruppe 1 er en hurtigarbeidende gruppe som skal ferdigstille sitt arbeid innen januar 2016. Gruppen ledes 
av visedekan for utdanning, Inge Fristad og settes sammen av personer fra alle seksjoner på IKO samt 
studentrepresentanter. Denne gruppen skal blant annet foreslå en ny dagsordning inkludert plassering av 
klinikkøkter og teoretisk undervisning. Dette er tiltak som kan bidra til å effektivisere klinikkdrift, pasientflyt og 
pasientinnskriving. Instituttet sliter fremdeles med et underskudd på OUK og med store tapstall i klinikken. 
Arbeidsgruppe 2 har mandat å revidere studieplan for integrert master i odontologi.  Vurdering av behovet for 
fremtidig tannhelsetjeneste, varighet og plassering av praksisstudiet, økt bruk av nye undervisnings– og 
vurderingsformer blir viktige moment i dette arbeidet som skal sluttføres i løpet av 2016.  
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 

UiB har vedtatt ny strategi 
 
Hav, liv og samfunn er dei samlande stikkorda for Universitetet i 
Bergen sin nye strategi. 
Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen (UiB) vedtok 29. 
oktober sin nye strategi. Strategien skal gjelde frå 2016. 
 
Les meir her. 
 
 

 
 
 

UiB-budsjettet for 2016 
Universitetsstyret har behandlet budsjettet for 2016. Hovedprioriteringene blir, blant annet, tverrfaglighet, EU-
midler, digitalisering og internasjonalisering. Universitetsstyret gir uttrykk for at de ønsker å kutte i 
administrasjonen. Om du er interessert, finner du hele budsjettet her. 
 
 

http://www.uib.no/aktuelt/92995/uib-vedtok-ny-strategi
http://pahoyden.no/2015/10/vil-kutta-i-administrasjonen
http://pahoyden.no/2015/10/vil-kutta-i-administrasjonen
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2015-102.pdf
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4.desember – siste bestillingsdag for 2015 
 
Siste bestillingsdag før jul blir 4. desember. Vennligst ta en gjennomgang av aktiviteten slik at alle varer kommer på 
huset i god tid før jul. 
 
 
 

Informasjonsmøte om omlegging av parkering i NOB - 
flytting av pasientparkering fra ODH til NOB 
 
Det vil bli avholdt et informasjonsmøte angående omleggingen med representanter fra Eiendomsavdelingen 
torsdag 26.november kl. 11:30 i 1. molar. 
Torsdag 26. november kl. 11:30 i 1.molar med representant fra EIA 
 
 
 

Store ambisjoner for digitalisering 
neste år 
 
I 2016 skal universitetet erstatte Mi side med en ny 
læringsplattform, og seksti prosent av alle skriftlige skole-
eksamener skal være digitale. 
 
 – Universitetet i Bergen (UiB) har tatt viktige skritt mot en 
digitalisering av sin virksomhet. Forventning og visjon er at dette 
arbeidet skal styrke UiBs konkurransekraft, både nasjonalt og 
internasjonalt, sier viserektor Oddrun Samdal.  
 

 

Programmet DigUiB er Universitetet i Bergens satsing på nye digitale løsninger for utdanning og formidling. 
Gjennom flere store prosjekter utvikler, tester og innfører UiB digitale støttesystemer og gode verktøy for 
utdanning og formidling. Arbeidet innebærer også organisasjonsendring og setter krav til utvikling av ny 
kompetanse hos både administrative og vitenskapelig ansatte 
Det er nå satt nye, ambisiøse mål for digitalisering for 2016. Målene er vedtatt av styringsgruppen for DigUiB. 
 
Les mer her. 
 
 
 

Informasjon om innføring av nytt biblioteksystem frå 
19.11.2015 
 
Universitetsbiblioteket prøver alltid å gjere tenestene sine betre, og går derfor saman med alle norske 
universitets- og høgskulebibliotek om å ta i bruk eit nytt biblioteksystem. Vi ved UB Bergen byter system 
19.11.2015.  
 
Dersom du i dag brukar Bibsys Ask vil du automatisk bli overført til Oria. 
 
Dersom du i dag brukar Oria vil du sjå eit Oria med noko annleis utsjånad, og med noko redusert funksjonalitet. 
Lenker til fulltekst av elektroniske artiklar eller bøker vil fungere. 
 
I dagane etter 19.11 (19.-24.11.2015) vil biblioteket vere ope som vanleg, men det er ikkje mogeleg å låne ut og 
levere inn bøker.  
 
Vi håpar overgangen går smidig og utan store vanskar, men ber på førehand om orsaking for eventuelle 
problem du måtte få som følgje av systemendringa. 
 

http://www.uib.no/diguib
http://www.uib.no/diguib/78838/diguib
http://www.uib.no/diguib/92354/store-ambisjoner-digitalisering-neste-%C3%A5r
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Partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland 
 
Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke kvalitet og relevans i høyere utdanning i samarbeidslandene og i 
Norge, gjennom faglig samarbeid og studentmobilitet. SIU presenterer her spørsmål og svar om det nye 
partnerskapsprogrammet for samarbeid med universiteter i utviklingsland. Informasjonen som presenteres her er 
foreløpig, og vi må ta forbehold om at stortinget slutter opp om forslaget og om justeringer, siden programmet er 
under utvikling. Norske universitet og høyskoler vil få mulighet til å påvirke innretningen av det nye programmet. 
SIU inviterer i første omgang til et informasjonsmøte mandag 23. november kl. 11.00 på park inn Gardermoen.  
 
Program og påmelding til informasjonsmøtet 
 
Les mer her. 
 
 
 

Smaken av balanse - Likestilling- og mangfoldskonferanse 
 
Universitetet i Bergen inviterer til den årlige dagskonferansen om likestilling 4.desember. Dette er den fjerde 
konferansen i rekken for oppfølging av Handlingsplan for likestilling 2012 
– 2015. Planen går ut til nyttår, og det er tid for oppsummering og å peke på veien videre. 
Konferansen åpnes av rektor Dag Rune Olsen og avsluttes med en paneldebatt. Programmet er foreløpig ikke helt 
klart, men vi kan love en spennende og interessant dag både når det gjelder det faglige og det kulturelle innholdet. 
Meld deg på https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=746739 
Arrangementet er gratis. 
 
 
 

Folkehelseinstituttet: Den eruropeiske antibiotikadagen 18. 
desember 
 
Nordmenn bruker for mye antibiotika. Denne uken markeres den europeiske antibiotikadagen 18. november. 
Hvert år får over en million nordmenn antibiotika på resept, men bruken er ikke uproblematisk. Økt bruk av 
antibiotika øker sannsynligheten for utvikling av resistente bakterier. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 
det i Europa dør ca. 25 000 mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistente infeksjoner. Problemet er 
alvorlig og økende over hele verden. 
 
Les mer her. 
 
 
 
 

STUDIE 
  

Røe Isaksen vil ha flere 
studenter utenlands 
 
Utenlandsstudier bør være regelen, ikke unntaket, for alle 
norske studenter, mener kunnskapsministeren. 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener at man 
bør forvente at alle norske studenter tar delstudier 
i utlandet. 
Forrige studieår tok om lag 7.500 norske studenter 
delstudier i utlandet. 
 
Les mer her. 
 
 

 
 
 

 

http://siu.no/Om-SIU/Arrangementer/2015/Informasjonsmoete-om-nytt-partnerskapsprogram-for-samarbeid-med-utviklingsland
http://siu.no/Hoeyere-utdanning/Samarbeid-med-utviklingsland/Partnerskapsprogram
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6261:0:25,5561&MainContent_6261=6496:0:25,5942&Content_6496=6178:116650:25,5942:0:6562:1:::0:0&utm_source=FHI+Nyhetsvarsling&utm_campaign=1841ceca96-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_Forsidenyheter&utm_medium=email&utm_term=0_c18b0957c5-1841ceca96-75053049
http://pahoyden.no/2015/10/isaksen-vil-dytte-alle-studenter-utenlands
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Studentforskningspris til IKO-studenter 
 
Det var posterpresentasjoner fra 2-3 studenter hva hver 
av lærestedene i Norge og i år var vinner av 
studentforskningsprisen utdelt ved 
Tannlegeforeningens landsmøte 30. oktober Bergens 
studentene Christine Aanesen og Kaja Berg-Jensen 
med "Puss og polering av kompositt" 
 
Hensikten med oppgaven var å få en oversikt over hva 
som finnes på det norske markedet av hjelpemidler til 
puss og polering, og finne ut hvilken overflateruhet de 
gir. Det ble utført en litteraturstudie, 
markedskartlegging, ruhetsmålinger, skanning 
elektronmikroskopi (SEM) og materialanalyser.  Det er 
få systematiske studier på hvilke overflateruhet de ulike  

 

 
De premierte studentene sammen med sine veiledere Nils Roar gjerdet 
og Torgils Lægreid. 

hjelpemidlene gir. Ruhetsmålinger viste at overflateruheten minket etter bruk av instrumenter med finere 
kornstørrelse. Kartleggingen viste uklar kategorisering og indikasjonsområde. Dette illustrerer at det vil være 
fordelaktig med en standardisering av kategoriseringen for hjelpemidler beregnet til puss og polering av kompositt. 
 
 

Viktig informasjon om ny læringsplattform  
 
Informasjon til ansatte om innføring av ny læringsplattform fra og med vårsemesteret 2016 
 
Det er nå avklart at Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil være 
de to første fakultetene som skal ta i bruk ny læringsplattform ved UiB. Dette vil skje fra og med vårsemesteret 
2016. 
Læringsplattformen, som er en såkalt åpen kildekode-versjon av systemet Canvas, vil bli en del av et nettbasert 
læringsområde som skal hete Mitt UiB. Den nye plattformen vil i større grad enn Mi side være et faglærerverktøy 
og ha funksjonalitet knyttet til læring samt integrasjoner mot andre systemer som dagens Mi side ikke kan tilby. 
Fakultetet er i dialog med DigUiB om opplæring av ansatte og studenter. Når det gjelder vitenskapelige ansatte, vil 
det bli satt opp to korte kurs her på campus, i tillegg til et nettbasert kurs. Kursene vil primært fokusere på bruk av 
systemet i pedagogisk sammenheng, og det vil være ansatte fra Program for universitetspedagogikk ved UiB som 
vil lede kursene. 
De administrativt ansatte vil få tilbud om egne kurs mer innrettet mot det studieadministrative arbeidet, men det er 
også ønskelig at ansatte i administrasjonen deltar på kursene for de vitenskapelige ansatte. 
Opplæringen vil skje i desember - vi kommer tilbake med tid og sted for alle kursene så snart dette er avklart. 
Studieadministrasjonen ved fakultet og institutter skal i tillegg få en presentasjon av den nye plattformen i møte 
førstkommende torsdag. 
Fakultetet kommer til å sende ut informasjon om ny læringsplattform med jevne mellomrom nå i oppstartsfasen. 
 
 
 

FORSKNING 
 

Kommende disputaser 
 
3. desember: Hasaan G. Mohamed 
 
 

 
 
11.desember - Salwa Suliman 
 
 

Utlysning av fond og legater 
 
Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet. Utlysninger blir kunngjort fortløpende på denne siden. Informasjon om hvordan 
man søker vil bli opplyst ved utlysning av det enkelte fond/legat på disse nettsidene. 
 
Les her om aktuelle fonds og legater, inkludert Meltzerfondet. 
 

http://www.uib.no/mofa/66120/fond-og-legater
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Disputas, Rigmor Siri Flatebø, onsdag 28.oktober 
 
Onsdag 28. oktober disputerte Rigmor Siri Flatebø for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: 
«Tissue response to titanium oral implants evaluated in a human model». 
 
Hovedveileder: professor Knut N. Leknes 
Medveiledere: professor Nils Roar Gjerdet, professor Anne Christine Johannessen 
 
Komiteen:  

1. opponent: Bjørn Klinge 
2. opponent: Lars Nordsletten 
komiteleder: professor Gunhild Vesterhus Strand 

 
Custos: professor Anne Nordrehaug Åstrøm 
 
Pressemelding: http://www.uib.no/nye-doktorgrader/92454/hvordan-reagerer-bl%c3%b8tvevet-i-munnen-
p%c3%a5-implantater-av-titan 
 

   
 

         
 
 

Bedre forskerstøtte til 
ekstern finansiering 
 
Jobben med å bedre forskerstøtten til ekstern 
finansiering er godt i gang. Teamet som jobber med 
ekstern finansiering utarbeider nå en ny nettside slik at 
støtten skal bli enklere å finne fram til.  
– Hensikten er å bygge ut, forbedre og effektivisere 
forskerstøtten, og vi er godt i gang med arbeidet. Målet 
er at det administrative støtteapparatet lokalt og sentralt 
ved UiB skal få lettere tilgang til felles tjenester, verktøy 
og rådgiving, sier prosjektleder Arne Svindland, 
Forskningsadministrativ avdeling.  
 
Les mer her. 
 
 

 

 
Teamet samlet i musehagen. Foto: Elin Skar. Opphavsrett: UiB 
 
 

http://www.uib.no/nye-doktorgrader/92454/hvordan-reagerer-bl%c3%b8tvevet-i-munnen-p%c3%a5-implantater-av-titan
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/92454/hvordan-reagerer-bl%c3%b8tvevet-i-munnen-p%c3%a5-implantater-av-titan
http://www.uib.no/personer/Arne.Sivert.Svindland
http://www.uib.no/foransatte/92353/godt-i-gang-med-arbeidet
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Seminar om internkontroll og helseforskning 
 
Redelighetsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet arrangerer seminar med fokus på internkontroll og 
rutiner for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter ved UiB. 
 
LES MEIR HER. 
 
 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Smitteverndagene 2015 
 
Torsdag 22. oktober ble undervisning i smittevern holdt for ansatte, spesialistkandidater og 
kvalifiseringskandidater på IKO. Kursgiver dosent Mikael Zimmerman berømmet IKO for arbeidet som har vært 
utført siden han kom hit første gang.  
Smittevernkurs er et «must» for alle med tjeneste i klinikk. I alt 88 personer fikk en faglig oppdatering og 
påminnelse om viktigheten av å beholde dette fokuset på smittevern. 
  
Fredag 23. oktober var øremerket for undervisning av studenter i grunnutdanningen, og gjaldt alle kull med 
tjeneste i klinikk. Undervisningen var todelt slik at studenter som var relativt nye i klinikken fikk et grunnkurs, mens 
de mer erfarne studentene fikk smittevern relatert til faktiske situasjoner og problemstillinger. Begge kursene ble 
holdt av Mikael Zimmerman, og presentasjonene finnes på Mi Side. 
 
Alle studenter fikk også opplæring i arbeid på sterilenhet. Dette er undervisning som hittil ikke har vært gitt, men 
som en ser det er behov for siden det forventes at ferdige tannleger og tannpleiere skal vite hva som foregår på en 
steril, vite hvilke krav som stilles og kunne ta ansvar for at kravene er oppfylt. I tillegg til forelesningen fikk 
studentene utdelt skriftlig materiale, og de vil begynne å hospitere på husets sterilenheter når de har ledige økter. 
Denne undervisningen ble gitt av Mariann Ørjansen Paulsen og Ingrid Slinde, og var utarbeidet av IKO i samråd 
med Mikael Zimmerman. 
 
Vi takker IKO sine dyktige bidragsytere for innsatsen. Sterilkurset vil også bli tilbudt alle tannhelsesekretærer på 
IKO-dagene i desember. 
 
 
 

Endring i rutinebeskrivelse 3a-Prosedyre ved stikk, kutt og 
øyeskade 
 
Bergen Legevakt har fått ny adresse. 
Informasjonsskrivet 3a-Prosedyre ved stikk, kutt og øyeskade er derfor endra. 
Om nokon har teke ut skjemaet for å ha det lett tilgjengeleg, må det erstattast med skjema med rett 
adresse. 
 
 
 
 

Husøkonomkontoret har fått en felles mailadresse 
 
husokonom@odont.uib.no 
 
 
 
 
 

http://www.uib.no/mofa/93251/seminar-om-internkontroll-og-helseforskning
mailto:husokonom@odont.uib.no
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PERSONAL 
 

Nytt om navn 
 
Dan Grigorescu er tilsatt i 20 % stilling som instruktørtannlege ved Seksjon for endodonti i perioden 05.10.15 -
12.12.15. 
 
 

NYE MALER OG LAYOUT FOR STILLINGSUTLYSNING 
 
HR-avdelingen ved UiB har utformet ny layout for annonsering av ledige stillinger, nye maler for stillingsannonser 
og bedre verktøy for planlegging av rekrutteringsprosessene. Hensikten er å effektivisere ansettelsesprosessen og 
få bedre søkere. 
 

 
 
Les mer her. 
 
 

MIN MENING 
 

Om årets KICK-OFF 
 
Hei alle sammen 
25.september 2015 ble det for andre året på rad arrangert høst-Kick off for alle ansatte. I år som i fjor var det et 
rebusløp rundt i byen. Og i år som i fjor var dette et kjempearrangement som var stelt i stand av en engasjert og 
velfungerende arrangementskomite. Det artige med begge års rebusløp er at man kommer på lag med mennesker 
man knapt nok ser i det daglige, noe som fører til økt samhold på tvers av alle etasjer og yrkesgrupper! All honnør 
til de som har gjort i stand et så artig arrangement. Men, et skår i gleden i år var at arrangementet ikke fikk noen 
støtte fra instituttet. Dette er meget skuffende. 
 
Jeg kan kun snakke ut ifra min arbeidsplass i privat sektor, men der er det i hvert fall en klar sammenheng mellom 
trivsel på jobb og at man har det godt sammen sosialt. Tidligere har jeg vært på seminarer på odontologen hvor 
min har slitt med for høyt fravær(eller for lavt nærvær som det heter nå). Derfor syns jeg det er skuffende at man 
ikke gjør sitt for å øke den sosiale trivselen på arbeidsplassen. Komiteen jobber på svært lave budsjetter, og det 
ville ikke være den store utgiften å støtte et slikt arrangement slik at det nesten ville blitt gratis. Videre etterlyser 
jeg og at flere folk fra ledelsen støtter opp om slike arrangementer ved sin deltakelse. 
Kanskje man skal tenke på dette neste gang man hyrer inn en motivator for å holde et inspirerende foredrag for 
alle ansatte? Hva er dyrest? En slik motivator eller et ørlite bidrag til å fremme det sosiale miljøet på jobben? 
Håper dette kan føre til at framtidige kick-offs vil få støtte. Jeg vil og samtidig takke for støtten til julebordet! 
akk til komiteen for glimrende utført oppdrag, og i framtiden kommer det enda flere deltakere, fra alle lag på 
instituttet! 
 
Kristoffer Øvstetun, instruktørtannlege 

http://www.uib.no/ouprosjekt/92930/slik-skal-uib-rekruttere-de-beste-talentene
http://www.uib.no/ouprosjekt/92930/slik-skal-uib-rekruttere-de-beste-talentene
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Hei Kristoffer 
 
Når det gjelder din og andres skuffelse over manglende økonomisk støtte til et godt sosialt arrangement kan jeg si 
følgende. 
Instituttet har prioritert å sette av penger til sosiale formål. Faktisk er vi blant de instituttene på MOF som har 
bevilget mest penger til slike tiltak. Dette fordi vi i ledelsen deler ditt syn på at sosiale aktiviteter bidrar til et godt 
arbeidsmiljø som er svært viktig. Dessverre er universitetets og fakultetets økonomi for tiden meget stram og 
instituttene anmodes om å redusere utgiftene. Da lønn «spiser» det meste av vår statlige bevilgning er der 
forholdsvis lite handlingsrom for andre aktiviteter. Når det gjelder sosiale arrangement har vi måttet prioritere 
strengere enn før. Kick off arrangementet fikk økonomisk støtte i fjor – i år har vi prioritert støtte til julebordet da 
der ikke var rom for at begge arrangementer kunne få bidrag. Stram økonomi er ikke enestående for universitetet i 
disse dager- det er alt mer vanlig at også bedrifter må kutte ned på utgifter til sosiale arrangementer. 
 
Håper du og de andre som måtte dele din forargelse over manglende støtte kan vise forståelse for den 
økonomiske situasjonen. Så håper vi at økonomien bedres blir slik at vi kan støtte flere sosiale arrangementer i 
fremtiden. 
 
Samtidig vil jeg rette all honnør til komiteen som arrangerte kick off festen i år – dere gjør en glimrende jobb for 
arbeidsmiljøet på IKO! 
 
Mvh 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 

HMS 
  

Nytt system for HMS-
avvik 
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet tar i bruk 
digitalt HMS-avvikssystem 10. november 2015.  
Ved UiB skal alle HMS-avvik meldes, for å kunne 
forebygge og følge opp skader på mennesker, 
miljø og materiell. Kunnskap om HMS-avvik er en 
forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig 
arbeids- og læringsmiljø. 
Ansatte og studenter som oppdager HMS-avvik, 
skal melde fra om dette i digitalt HMS-
avvikssystem. Systemet er brukervennlig og tas i 
bruk uten opplæring.  
Mer informasjon om HMS-avvik og lenke til HMS-
avvikssystem 
Ved IKO må stikk- og kuttskader, inntil ny 
informasjon foreligger, meldes ved bruk av 
papirskjema.  
 
 
 

New system for HSE non-
conformities 
 
The Faculty of Medicine and Dentistry will start using a digital 
report system for HSE non-conformities on the 10th of 
November 2015. 
The university wants all HSE non-conformities to be reported, in 
order to prevent and follow up injuries to people and harm to 
the environment and property. Knowledge about HSE non-
conformities provides a basis for ensuring a fully satisfactory 
learning and working environment. 
Employees and students who discover HSE non-conformities 
must fill out an electronic notification. The system is user-
friendly and employees should be able to use the new system 
without training.  
More information about HSE non-conformities and link to the 
system 
Until further notice we have to use paperforms when 
reporting puncture and laceration wounds. 
 

IKO sine HMS-sider 
 
Vi anbefaler å lese IKO sine HMS sider med HMS-utvalg, Strålevern og Smittevern – inneholdende Hygieneplan 
for Institutt for klinisk odontologi og Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge. 
 
 
 

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik
http://www.uib.no/en/poa/hms-portalen/92918/reporting-hse-non-conformities
http://www.uib.no/en/poa/hms-portalen/92918/reporting-hse-non-conformities
http://www.uib.no/odontologi/89784/helse-milj%c3%b8-og-sikkerhet-hms-ved-iko
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IKO DAGENE 2015 – foreløpig program 
 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning – IKO dagene- for alle ansatte ved instituttet i uke 50, 7. - 11. 
desember.  
 
Programmet er denne gangen lagt opp med to parallelle kurs både mandag, tirsdag og onsdag. Det er to kurs som 
anbefales alle med arbeidssted i klinikken, strålevern- og førstehjelpskurs. Kursene vil være av interesse for alle 
ansatte på IKO, ikke bare ansatte i klinikk. Disse kursene går to ganger slik at flest mulig kan få anledning til å 
delta. Ansatte som ikke får deltatt på førstehjelpskurset må selv sørge for å få tatt kurset når UiB arrangerer det 
sentralt.  
 
Onsdag blir det halv dag med faglig kompetanseheving og gjennomgang av rutiner for instruktørgruppen. 
Tannhelsesekretærene har eget kurs som går parallelt. Andre ansatte grupper oppfordres til å arrangere egne 
kurs etter behov. 
 
Torsdag blir det fagdag med endo som hovedtema. 
 
Det legges ellers opp til at seksjonene skal ha tid til seksjonsvis kompetanseheving, og at vakt i klinikken og annen 
drift kan gå som vanlig de øktene det ikke er annet program. Ansatte som ikke har arbeidsdag disse dagene kan 
bytte dag slik at de kan delta. 
 
Program for dagene 
Mandag 7. desember. 

Kl 13.00 – 15.00 Strålevern ved Gerald Ruiner Torgersen, UiO. Primær målgruppe: kliniske 
lærere og vitenskapelig ansatte, men åpent for alle. 

Kl. 12.30 – 15.30  Førstehjelp, ved instruktører fra Røde Kors. Målgruppe: alle ansatte. 
Tirsdag 8. desember 

Kl 09.00 – 11.00 Strålevern ved Gerald Ruiner Torgersen, UiO. Primær målgruppe: 
tannhelsesekretærer, men åpent for alle 

Kl. 08.30 – 11.30  Førstehjelp, ved instruktører fra Røde Kors. Målgruppe: alle ansatte 
Onsdag 9. desember  

Kl. 08.30 – 10.30 Arbeid på sterilenhet. Gjennomgang av undervisning gitt til alle studenter. 
Ved Mariann Ørjansen Paulsen og Ingrid Slinde. Målgruppe: 
tannhelsesekretærer 

Kl 08.30 – 10.30 Rutiner i klinikken. Gjennomgang ved Harald Nesse og Tone Holtås. 
Målgruppe: kliniske lærere 

Torsdag 10. desember 
 Kl 08.30 – 11.00  Fokus på endodonti. Målgruppe: alle ansatte 

08:30 - 09:15  Diagnoser og symptomer - Sivakami Rethnam Haug 
09:15 - 09:30  Pause 
09:30 - 10:15  Rotresorpsjon - bare rot - Asgeir Bårdsen 
10:15 - 11:00  Calsium silikat sementer - Inge Fristad 

.  
 Kl 11.00 – 12.30  Julelunsj i kantinen med samling rundt grøtfatet. (påmelding nødvendig) 
 Kl 12.30 – 15.00  Nytt fra IKO 
 
Mer detaljert program og påmelding kommer seinere. Hold av dagene, og vel møtt! 
Hilsen fra IKO-dags komiteen, Ingrid Slinde, Karen Valsø Brinch, Astrid Halle, Astrid Alice Moen, Siri Brynjulfsen 
 
 

VELFERD 
  

Barne- og familieforestillingen En julefortelling 
av Charles Dickens 
 
Tilbud på billetter til ansatte ved UiB 
torsdag 19. og tirsdag 24. november kl. 16.30. 
Billettpris kr. 130. 
Oppskrift på kjøp av billetter på nett for de som ønsker det: Klikk deg inn på følgende lenke: 
http://www.billettservice.no/search/?keyword=uib+dns 

http://www.billettservice.no/search/?keyword=uib+dns
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Spesialtilbud til UIB-medarbeidere: Nyhetskanalen 
 
I desember går 5080 Nyhetskanalen live fra Ole Bull Scene med et ellevilt humorshow. Med sitt skråblikk på 
nyheter, media og politikk tar de norsk humor inn i et helt nytt format. Publikum vil få oppleve satire på sitt beste, 
hylende morsomme reportasjer og harselering med både byens politikere, journalister og bergensere generelt. 
Sikre deg billetter nå til rabattert pris ved å klikke på lenkene under. 
Ord pris: Kr 450 + avg. Tilbud: Kr 350 + avg. 
Gjelder kun et begrenset antall billetter, så løp og kjøp! 
 
3. desember:    www.billettservice.no/event/460185?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
4. desember:    www.billettservice.no/event/460201?CL_ORIGIN=ORIGIN3   
5. desember:     www.billettservice.no/event/460207?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
10. desember:   www.billettservice.no/event/460215?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
11. desember:   www.billettservice.no/event/460217?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
12. desember:   www.billettservice.no/event/460219?CL_ORIGIN=ORIGIN3 
 
Se mer på:   www.5080live.no  
 
 
 

Hellemyrsfolket 
 
Tilbud på billetter til ansatte ved UiB, Torsdag 14. januar kl. 19.30, Billetettpris kr. 300,- 
 
Klikk deg inn på følgende lenke: 
https://www.billettservice.no/event/hellemyrsfolket-2016-billetter/478415?language=no-no 
 
Velg ønsket forestilling ved å trykke kjøp billett 
Klikk deg så inn via Hjelp meg med å finne de beste billettene som er tilgjengelige  
Velg priskategori Ansatt Universitetet i Bergen, kode 2016UIB 
 
 
 

KURS 
 

Lynkurs i Office 2013 
 
På Lynkurs får du smakebiter fra våre populære Office kurs i Excel, Outlook, PowerPoint og OneNote. Vi ser også 
på hvordan vi deler dokumenter med kolleger og hvordan du kan jobbe og ha tilgang til dokumentene dine fra flere 
PCer. Lær smarte tips og triks for å bli mer effektiv i en travel arbeidshverdag. 
 
Les mer her. 
 
 

Photoshop for digitalt bruk 
 
Et innføringskurs i Photoshop for deg som vil bli kjent med verktøy og funksjonalitet i Photoshop for enkel 
bilderedigering og digitalt bruk. 
Målgruppe: 
Kurset er for deg som ikke tidligere har brukt Photoshop eller har brukt det lite og som ønsker en rask innføring. 
Kurset vil gjennomføres i Photoshop, men også Photoshop Elements brukere kan delta på kurset.  
− Lær deg de enkleste teknikkene for å retusjere, forbedre og manipulere fotografier 
− Få kontroll på bildestørrelse og formater 
 
Les mer her. 
 
 

http://www.billettservice.no/event/460185?CL_ORIGIN=ORIGIN3
http://www.billettservice.no/event/460201?CL_ORIGIN=ORIGIN3
http://www.billettservice.no/event/460207?CL_ORIGIN=ORIGIN3
http://www.billettservice.no/event/460215?CL_ORIGIN=ORIGIN3
http://www.billettservice.no/event/460217?CL_ORIGIN=ORIGIN3
http://www.billettservice.no/event/460219?CL_ORIGIN=ORIGIN3
http://www.5080live.no/
https://www.billettservice.no/event/hellemyrsfolket-2016-billetter/478415?language=no-no
http://kursweb.vismaajourit.no/courseinfo.aspx?utm_campaign=NO-AC_Bergen_uke44_2015&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&a3Vyc21hbGtvZGU9MjBMTTQzMzgzOSZrdGZpZD0zOTAzNiZmb3JldGFnPTAxB7s&elqTrackId=2BAA92C98E75EB97E266A462C165E0B0&elq=65a11818ed16437cbdc53866cd99
http://kursweb.vismaajourit.no/courseinfo.aspx?a3Vyc21hbGtvZGU9MjBMQTQzNDAwOSZrdGZpZD0zODY3NyZrdXJzdHlwZT0xMTAmZm9yZXRhZz0w&utm_campaign=NO-AC_Bergen_uke44_2015&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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Hurtiglesning - kurs for deg som ønsker å lære en bedre 
leseteknikk 
 
Doble din lesehastighet med økt forståelse i løpet av en dag! 
De fleste av oss leser skremmende sakte og mange har i tillegg problemer med å forstå og huske hva de har lest. 
Nå kan du lære avanserte leseteknikker på en dags workshop. Du kan deretter trene 20 minutter i uka og etter 
kort tid har du mangedoblet din lesehastighet. Ønsker du å bedre din leseteknikk og leser du mye faglitteratur, 
sakspapirer, faglitteratur eller studerer du, er dette kurset for deg! 
 
Les mer her. 
 
 

Kurs for undervisere 
 
Kurset "Enhancing your course with Canvas" vil være av interesse for alle som skal i gang med å bruke UiBs nye 
læringsplattform. Kursholder er førsteamanuensis Robert Gray. Kursdatoer høsten 2015 er 15/9, 13/10 og 17/11. 
Kurset "Interaktiv undervisning med bruk av elektroniske responssystemer" er praktisk retta med vekt på 
demonstrasjon og øving i bruk av interaktiv undervisning ved hjelp av elektroniske responssystemer.  Kursdatoer 
høsten 2015 er og 18/11.  
Program for universitetspedagogikks kurskalender for mer informasjon!  
 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Høsten 2015 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 2. desember Onsdag 16. desember  

 
Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 26.november 
 

Fredag 4. desember 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 4. desember 
 
 

 

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 2. desember 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 30. november 

 
 

 

http://kursweb.vismaajourit.no/courseinfo.aspx?a3RmaWQ9MzkwNDcma3Vyc21hbGtvZGU9MTBMVjQzMjk2MSZmb3JldGFnPTAmb3JkZXI9MQxB7sxB7s
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/course_description_for_enhancing_your_course_with_canvas_course.pdf
http://www.uib.no/diguib/89635/piloter-klare-%C3%A5-ta-i-bruk-ny-l%C3%A6ringsplattform
http://www.uib.no/diguib/89635/piloter-klare-%C3%A5-ta-i-bruk-ny-l%C3%A6ringsplattform
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/2015_uniped_kurs_responssystemer.pdf
http://www.uib.no/uniped/56369/kurskalender
mailto:marit.stubdal@iko.uib.no
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