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Verdens håndhygienedag 5. mai 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5. mai som Verdens 
håndhygienedag. Denne dagen oppfordres alle helsearbeidere til å markere at 
håndhygiene er vårt enkleste og viktigste smitteforebyggende tiltak.  
Folkehelseinstituttet, landets fire regionale kompetansesentre for smittevern og 
representanter fra kommunehelsetjenesten inviterte også i år til nasjonal 
markering av dagen og en felles dugnad for bedre håndhygiene. Håndhygiene, 
utført på rett måte og til rett tid, reduserer smitteoverføring, forebygger 
helsetjenesteassosierte infeksjoner, reduserer kostnader og forebygger 
antibiotikaresistens. 
Hansker er årets tema: Rene engangshansker er et viktig hjelpemiddel for 
effektiv håndhygiene. Litteraturen og erfaringer fra praksis viser imidlertid at 
hansker ofte benyttes feil i helsetjenesten. Eksempler på dette er at hansker 
ofte ikke benyttes til rett tid, at rene områder ofte berøres med urene hansker, at 
det benyttes feil type hansker, at de ofte tas av med feil teknikk slik at hendene 
forurenses, og at helsepersonalet ofte unnlater å utføre håndhygiene etter at 
hansker er benyttet. Bruk av hansker er derfor valgt som tema for markeringen 
av 5.mai 2017. 
På IKO ble dagen markert 5.mai med utdeling av håndsprit til ansatte, studenter 
og pasienter når de kom på jobb om morgenen, med plakater og oppblåste 
hansker. Det ble også sendt ut informasjon om dagen på e-post til ansatte og på 
Mitt Uib til studenter med lenker til filmer, Powerpoint og quiz utarbeidet av 
Folkehelseinstituttet i anledning dagen. 

 
 

       
 

Takk til Jørgen Barth for hjelp med plakater og fotografering. Takk til hygienekontakter/tannhelsesekretærer som stilte opp og 
var med på utdeling. 
 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr.5 – 9. mai 2017 

 

 
 

 
IKO-dagene 2017 
 
IKO-dagene blir i uke 24 
(12.-15.juni) 
 
Det blir førstehjelpskurs I 2 
puljer onsdag 14/6 
 
Utover dette er foreløpig 
ikke programmet helt klart. 
Mer informasjon kommer 
senere. 
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Takk til Jørgen Barth for hjelp med plakater og fotografering. 
Takk til hygienekontakter/tannhelsesekretærer som stilte opp og var med på utdeling. 

 
 
 
 
 
 

 Studiesidene  Driftsidene 
 Forskingssidene  HMS-sidene 
 Personalsidene  Kurssidene 
 Klinikknytt  Velferdsidene 

 
 

Munnen er kroppens speil 
 
Ferda Gülcan, er en av svært få tannpleiere med doktorgrad i Norge, 
og UiBs første. – Det er viktig å øke kompetansen innen faget, mener 
den ferske doktoren. 
Gülcan kommer opprinnelig fra Tyrkia, og kom til Norge for å studere 
odontologi eller tannpleie i 2003. Etter fullført bachelor i tannpleie følte hun 
et behov for å utvide kompetansen sin, og tok derfor en master i 
internasjonal helse ved SIH, samtidig som hun jobbet som tannpleier ved 
private klinikker. Hun er i dag UiBs første doktor med bakgrunn som 
tannpleier. 
– Uttrykket «munnen er kroppens speil» er fint, fordi det som skjer i 
munnen påvirker hele kroppen. Oral helse inngår i en helhet. Jeg ønsket å 
undersøke sammenhengen mellom oral helse og generell helse nærmere, sier 
Gülcan om motivasjonen for å gå videre etter fullført bachelorgrad. 
 
Les hele intervjuet med Ferda Gülcan her. 
 
 
 

 
 

 
 

Valg til universitetsstyret 
 
På siden http://www.uib.no/foransatte/104336/valg-v%C3%A5ren-2017 ligger det informasjon om 
kandidatene til universitetsstyret. 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/studieprogram/BAOD-TANNP?gclid=CjwKEAjw_bHHBRD4qbKukMiVgU0SJADr08ZZ8o_fT8eqtW_DQRP_Thz-nKkPOxcNzptUp2RWYOPGxhoCtiLw_wcB
http://www.uib.no/cih
http://www.uib.no/mofa/107033/%E2%80%93-munnen-er-kroppens-speil
http://www.uib.no/foransatte/104336/valg-v%C3%A5ren-2017
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Oversikt over kandidater til fakultetsstyrevalget ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet 
 
http://www.uib.no/mofa/107639/kandidater-til-fakultetsstyret# 
 
Valget åpner mandag 15. mai kl 9.00 og alle stemmeberettigede vil da få tilsendt e-post med lenke til det 
elektroniske valglokalet. 
 
 

Sykkel VM 16. – 24. 
september 
 
Vi minner om at Sykkel VM 2017 skal arrangeres i 
Bergen mellom 16. og 24. september.  

 

 
For mer informasjon om dette, les Tannløst og fast nr. 4 (påskenummeret). 
Du finner også informasjon om sykkel-VM i Bergen på disse lenkene: 
 

Sykkel VM og Universitetet i Bergen. 

Sykkel-VM 2017 offisielle hjemmeside 

Slik blir trafikken under sykkel-VM 

Info fra Bergen Kommune om sykkel-VM 

Informasjon fra Skyss om kollektivtilbudet under sykkel-VM 
 
 
 
 

UiB hadde størst andel publikasjoner på nivå 2 i 2016 
 
Database for statistikk om høgre utdanning har lagt ut fjorårets publikasjonstall. Publikasjoner i tidsskrift, 
antologier og monografier rangerast på to nivå – 1 og 2 – der sistnevnte er høgere ansett og gir flere poeng. 
Blant alle høgere utdanningsinstitusjoner i Norge i 2016 var UiB den med høgest andel nivå 2-publikasjonar, 
viser tal fra Databasen for statistikk om høgere utdanning (DBH). UiB har 26,9 %, framfor UiO på andreplass 
med 26,8 %. Universitetet i Tromsø tek tredjeplass med 22,1 %.  
 
Les mer om andeler av publikasjoner på nivå 2 her. 
 
 
 
 

Evaluering av ny fakultetsstruktur fra 2013 
 
“Framtidens fakultet” skal evalueres og i løpet av våren vil det bli sendes ut et spørreskjema til alle ansatte ved 
MOF. Svarene fra denne spørreundersøkelsen vil, sammen med annen info som blir fremskaffet, inngå i en 
rapport som skal legges frem for fakultetsstyret i slutten av året. 
Her kan du lese mer (se “tilknyttet innhold”) om evalueringsprosessen og spørreundersøkelsen. 
Har du kommentarer, spørsmål og innspill – bare ta kontakt med prosjektsekretariatet ved Ørjan Hauge, eller 
Ingrid Hagerup: 
Ørjan Hauge: orjan.hauge@uib.no Telefon: +47 55 58 21 89 / +47 924 36 716 Ingrid Hagerup: 
ingrid.hagerup@uib.no Telefon: +47 55 58 29 19 / +47 993 29 129 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/mofa/107639/kandidater-til-fakultetsstyret
http://www.uib.no/foransatte/106530/sykkel-vm-og-universitetet-i-bergen
https://bergen2017.no/
https://bergen2017.no/info-til-publikum/
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/sykkel-vm
https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/sykkel-vm/
http://dbh.nsd.uib.no/pub/?aar=2016&rapport=avdeling&niva=1&insttype=1&avdkode=&seksjonskode=&instkode=
http://www.uib.no/aktuelt/107046/uib-hadde-st%C3%B8rst-andel-publikasjoner-p%C3%A5-niv%C3%A5-2-i-2016
http://www.uib.no/mofa/106989/evaluering-av-ny-fakultetsstruktur-fra-2013
mailto:orjan.hauge@uib.no
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Prosjektetableringsstøtte (PES) 2017 - sentraliserte tiltak 
under Erasmus+ 
 
For å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+ lyser SIU ut ca. 1 million kroner til dekning av 
prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en 
prosjektsøknad innenfor følgende seks sentraliserte tiltak (administrert av EU) under Erasmus+: 1) 
Kunnskapsallianser, 2) Sektorallianser, 3) Kapasitetsbygging, 4) Fellesgrader, 5) Jean Monnet og 6) 
Idrett. 
 
Les mer om prosjektetableringsstøtte (PES) 2017 
 
 
 
Welcome to the Official Launch of 

Global Challenges 
A multidisciplinary strategic focus area at the University of Bergen 
 
Date: Monday 15 May 2017 
Time: 10:00-15:00 
Location: University Aula 
 
An open invitation to all UiB staff and students, as well as interested parties from other institutions 
The University of Bergen wishes to mark the official launch of Global Challenges as one of its strategic focus 
areas.  
Following opening remarks by Rector Dag Rune Olsen and Dean Nina Langeland (Faculty of Medicine and 
Dentistry), the programme will include short presentations of ongoing UiB research and education related to 
Global Challenges. 
 
Lunch and refreshments will be served. 
 
Please register by 10 May. 
 
Feel free to forward this invitation to potentially interested colleagues outside UiB. 

 
 
 

STUDIE 
 
 

Stor økning i søkere til medisin, odontologi og tannpleie 
 
Tall fra Samordnet opptak viser at over 50 % flere vil studere til å bli tannlege eller tannpleier ved UiB 
sammenlignet med i fjor. Også medisinutdanningen har en markant økning i antall søkere.  
I fjor var det 134 som hadde satt vår odontologiutdanning på første plass, i år var tallet steget til 203. Det gir en 
økning på over 51 % prosent i forhold til i fjor. 
En lignende økning hadde studieprogrammet i tannpleie: 54 flere satt studiet på førsteplass – noe som er 55 % 
flere enn i 2016. 
Det er også betraktelig flere menn som ønsker å utdanne seg til tannpleier her hos oss. Bare 8 menn satte 
dette studieprogrammet på førsteplass i fjor, mot hele 30 i år. 
I tillegg har medisinstudiet hatt en økning i antall studenter som setter utdanningen som førsteprioritet: 803 
ønsker å studere medisin ved UiB, noe som gir en økning på 19 % i forhold til i fjor. 
 
Les mer om stor økning i søkere her. 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/Erasmus-i-og-utenfor-Europa/kunnskapsallianser/(view)/9575
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=3324078
http://www.uib.no/mofa/107433/stor-%C3%B8kning-i-s%C3%B8kere-til-medisin-odontologi-og-tannpleie
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Presentasjonsseminar for bacheloroppgavene til kull 
2014-17 ved Bachelorprogram i tannpleie! 
 
Onsdag 24. mai kl 13:00 – 16:00 
i Cavum, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 19 
 

13:00 Velkommen   
 Design og produksjon av tannbørste 

for sykehjemspasienter 
Vy Thanh Huynh 
Kristian Vårdal 

 Ventilator-assosiert pneumoni 
Reduserer klorheksidin forekomsten av ventilatorassosiert 
pneumoni (VAP)? 

Malin Haugerød Milde 
Kristina Øystese 

 Tannpleiere i møte med hivpasienter Cathrine Nordnes Nielsen 
Mette Severeide 

 Uheldige konsekvenser av tannbleking 
- en litteraturstudie 

Monica Stedje 
Maritha J Normann 

 Drikker fra det norske markedet og deres påvirkning på 
emaljens overflateruhet.  
En in vitro studie 

Bjørnar Kvarsnes 
Andrianomena 
Rasamizafimanantsoa 

14:00-
14:20 

Pause med frukt og farris  

 Leukoplaki (den hvite lesjonen) i 
munnhulen 

Snur Anwar  
Mahesh Thapa 

 Tanntrådbruk blant norske ungdommer 16-18 år Ida Elise Kornerud Martyna 
Harackiewicz  

 Tannhelsepersonellets dilemmaer og utfordringer ved å 
sende bekymringsmelding til barnevernet 

Ida Nordgård 
Åsta Marie Totland 

 Fordeler og ulemper ved bruk av tannpasta inneholdende 
tinnfluorid - en pilotstudie 

Julie O Hess 
Helene Kalland 

 Munnskyllemidler – innhold og virkning Mubashra Z Tharaldsen 
Lene Bruland 

 White spots lesions under kjeveortopedisk behandling: årsak, 
forebygging og behandling 
-en litteraturstudie 

Eline Kristoffersen 
Linn Marita S Høyvik 

15:45 Oppsummering og avslutning  
 
Det er satt av ca 10 minutter til hver oppgave, inkludert spørsmål. 
Ansatte og studenter ønskes velkommen! 
 
 
 

FORSKNING 
 

Påmelding til årets Forsker Grand Prix 
 
Forsker Grand Prix er Norgesmesterskapet i forskerformidling. Som 
deltager får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når 
fram med budskapet ditt til et stort publikum. Dessuten, hvis du tar 
doktorgraden din ved UiB, får du formidlingspoeng for å delta.  
 
Les mer om Forsker Grand Prix 
Påmeldingsfrist: 12. mai 
Påmelding til årets Forsker Grand Prix 2017 
 
 

 
I 2015 vant Cecilie Gjerde 

Foto: Jørgen Barth 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/foransatte/104884/p%C3%A5melding-til-%C3%A5rets-forsker-grand-prix
http://www.forskningsdagenebergen.com/portfolio-item/forsker-grand-prix-2017/
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Call is open! Nordic Graduate Education Courses within register-based research: The aim is to 
support the next generation of researchers utilising data from Nordic registers in health and 
welfare research, by providing high-quality education and training as well as networking 
platforms. 
Deadline: 21 June 2017 
 
 

Nordic PhD Summit “Health Sciences Across Borders” 
 
Nordoc, et nordisk nettverk for forskerutdanning i medisin og helsevitenskap, arrangere en Nordic PhD Summit 
“Health Sciences Across Borders”. Arrangementet skal finne sted ved Karolinska Institutet, Sverige, 21.-22. 
august.  
For program, påmelding og mer informasjon se her: https://www.nordochealth.net/nordic-phd-summit.  
 
 

 
 
Research Council of Norway (Forskningsrådet NFR): 
FRIPRO funds bottom-up, basic research with bold hypotheses. 4 types of research application: 
FRIMEDBIO Toppforsk, Researcher Project, Young Research Talents, FRIMEDBIO mobility 
grant. 
Deadline: 24 May 
 
 
INTPART International partnerships for excellent education, research and innovation: The 
objective of the INTPART programme is to develop world-class research and education in 
Norway through long term international cooperation. The programme will create a framework for 
expanding cooperation between academic groups. 
Deadline: 24 May 

 
 
Prosjektbanken er et pilotprosjekt som viser statistikk og informasjon 
om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet siden 2004 
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/ 
 
 

Nå kan du melde prosjektendringer direkte i Mitt nettsted 
 
Forskningsrådet har utviklet en ny funksjonalitet som gjør prosjektdata i forskningsprosjekter som får støtte fra 
oss lettere tilgjengelig. Dersom planene i prosjektet må endres, kan prosjektleder og administrativt ansvarlig nå 
søke om endringer i en såkalt endringsmelding inne i Mitt nettsted. 
 
Les mer her. 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.nordforsk.org/en/funding/preannouncement-nordic-graduate-education-courses-within-register-based-research
https://www.nordochealth.net/
https://www.nordochealth.net/nordic-phd-summit
http://www.forskningsradet.no/prognett-fripro/Forside/1226994096438
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=MidlerParent&cid=1176800609882&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=MidlerParent&cid=1176800609882&pagename=ForskningsradetNorsk%2FHovedsidemal
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/INTPART/1254016519556
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/
https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/
http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Na_kan_du_melde_prosjektendringer_direkte_i_Mitt_nettsted/1254025612548?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
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Informasjonsmøte om EØS-midlene i Bergen 
 
Målgruppe: forskere og administrativt ansatte ved forskningsinstitusjoner i Hordaland 
Hensikten med møtet er å orientere om EØS-midlene, både erfaringene så langt og utsiktene til neste periode 
og nye programmer. Forskningsrådet ønsker å etablere en tett dialog med institusjonene og i møtet blir det lagt 
opp til en utveksling av perspektiver fra begge sider. 
For mer informasjon og påmelding, klikk her. 
 
 

Aktivitetsplan våren 2017 
  
Fredag 12/5  Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Katrine Skarstein 

Torsdag 8/6  Fakultetets dag 

Fredag 9/6 Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING – Daniela Costea 
 

 
 

PERSONAL 
 

Ferieinfo 2017 
 
Det er på tide å begynne å planlegge ferie.  
Det medisinsk-odontologiske fakultetet har satt følgende frister for søknad om ferie for 2017:  
 

Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 
Sommerferie (15.05 – 15.09) 
minst 3 uker i perioden 

01.04.2017 15.04.2017 

Høstferie (uke 41) 15.08.2017 01.09.2017 
Eventuell restferie 01.10.2017 15.10.2017 

 
Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer ferie kan en finne her: http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-
ferie/  
Har du noen spørsmål om ferie eller registrering, ta kontakt med personalkonsulent Ann Lisbeth Garnes, 
Tlf. +47 55 58 65 67, ann.garnes@uib.no  
 

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 
 
 

KLINIKKNYTT 
 

Oppdaterte rutiner som er lagt ut Skjema for klinikk: 
 
Tannbehandling på student 
Rutine ved ikke-møtt til avtale 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Informasjonsmote_om_EOSmidlene_i_Bergen/1254026099798?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
mailto:ann.garnes@uib.no
http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib
http://www.jobbnorge.no/
http://www.uib.no/foransatte/100551/interne-stillingsutlysingar
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HMS 
 
 

Verneombud for funksjonsperioden 2017-2018 
 
Universitetet i Bergen har gjennomført valg av verneombud, hovedverneombud og universitetets 
hovedverneombud for funksjonsperioden 2017-2018. 
Oversikt over universitetets verneområder med verneombud er publisert på UiBs Ansattsider, 
se Verneombud: «Verneområder og verneombud»  
 
UiB tilbyr 40-timers Grunnopplæring i HMS for verneombud. Kurset er 
obligatorisk for verneombud som ikke har grunnopplæring i HMS fra tidligere. For mer informasjon og 
påmelding, se HMS-portalen http://www.uib.no/hms-portalen/74688/grunnoppl%C3%A6ring-i-hms 
 
 

VELFERD 
 

Invitasjon til 17. mai-frokost 
  
Ansatte med familie inviteres til 17. mai-frokost i Christie Café, 
Muséplassen 3. Vedlagt følger invitasjon med 
påmeldingslenke.   Egenandel kr. 100,- per voksen, barn kr. 
50,-.  S.u. innen 11. mai.  NB! Begrenset antall plasser. 
 
PROGRAM: 
Kl. 07.20 – Christie-statuen bekranses av en repr. fra 17. mai-kom. i 
morgenprosesjonen  
Kl. 07.45 – Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen til frokost i Christie Café 
Kl. 09.30 – Avslutning og avgang til Koengen for oppstilling i hovedprosesjonen  
Påmeldingslenke:  https://form.app.uib.no/17mai 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Som ansatt hos UiB, NHH, Uni Research eller Høgskulen på Vestlandet får du her et unikt tilbud.  
 
1) Opptil 20 % avslag på ordinære DAGSPASS til årets Nattjazz på USF Verftet.  FRIST: 19. MAI! 
2) Mer musikk for pengene: Kjøp 10-DAGERS (Festivalpass) eller 5-DAGERS (Nattpass) til studentpris! 
FRIST: 30. APRIL 
 
SLIK GJØR DU:  
1) DAGSPASS: Sjekk programmet på nattjazz.no. Finn din(e) dag(er), kjøp billetter på på denne siden. 
2) FESTIVAL- OG NATTPASS (begrenset antall): Trykk på linken til det passet du ønsker. Bruk promokoden 
edu2017 for å få opp din billett. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=129:7:::NO:::
http://www.uib.no/hms-portalen/74688/grunnoppl%C3%A6ring-i-hms
https://form.app.uib.no/17mai
http://nattjazz.no/
http://nattjazz.ticketco.no/nattjazz_2017_edu
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UiB sine velferdstilbud 
 
UiB har en rekke velferdstilbud, som hytter til leie, rimelige kinobilletter, diverse kulturarrangement etc. Les mer 
om UiBs velferdstilbud. 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2017 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 24. mai 
 

Onsdag 10. mai 
Onsdag 14. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 1. juni 
 

Fredag 19. mai 
 

Klinikkutvalget 
Onsdag 10. 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/fakultetsst

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-semin    
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-kalend

studentar#varingrsemesteret2014 
 

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

Det medisinsk-odontologiske fakultet 
på Facebook 

https://www.facebook.com/medofak.uib/?fref=ts 

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?  

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   
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