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Til alle 
 
Vitenskapelig produksjon på IKO   
IKO har sammen med øvrige institutter på MOF gjennomgått oppfølging hva gjelder produksjonen av doktorgradskandidater og 
vitenskapelige artikler i 2013. Per dags dato har fakultetet 13 UiB finansierte PhD stipender som er øremerket odontologisk forskning. På 
IKO har det vært et jevnt snitt på ca 25 doktorgradskandidater med forskjellig finansieringsordning de siste 6 årene. I tillegg til finansiering 
fra UiB har doktorgradskandidater finansiering fra kvote stipend og via eksterne midler (Helse Vest, NFR, EU o.l). I 2013 var antall avlagte 
doktorgrader ved IKO 7, hvorav en ble refusert. Samtidig ble det inngått 6 nye doktorgradsavtaler på instituttet. En avhandling er nominert 
til å konkurrere om Det medisinsk-odontologiske fakultetet pris for Årets PhD arbeid. 
I 2013 utkom IKO med 58 vitenskapelige publikasjoner hvorav 11 (6.4%) var på nivå 2. Antall vitenskapelige publikasjoner i forhold til antall 
fast vitenskapelig ansatte (totalt 31) og antall publikasjoner på Nivå 2 er viktige parametre når det gjelder resultatoppfølging av forskningen 
på institutt og fakultet. Nivå 2 tidsskriftene er innenfor hvert fagfelt utvalgte tidsskrift som regnes for å utgi forskningsresultater av høy 
kvalitet. Disse tidsskriftene har stor gjennomslag og høyere impaktfaktor enn tidsskrift på lavere nivå, Nivå 1 tidsskrift. Listen over Nivå 2 
tidsskrift i odontologi som gjelder for 2014 er tidligere publisert i Tannløst og Fast. Listen er også sendt på mail til alle vitenskapelig ansatte. 
Nivå 2 prosenten av publikasjoner har vært synkende de seinere år både ved IKO og fakultetet for øvrig. Dette er bekymringsfullt da Nivå 2 
har budsjettmessig betydning for fakultet og institutt. Det er viktig at man er bevisst på valg av tidsskrift og etterstreber høy kvalitet på 
forskningsresultat slik at flest mulig artikler blir akseptert i ledende Nivå 2 tidsskrift. 
Det er ønskelig å øke eksternt finansiert forskningsaktivitet på IKO. Instituttet har i dag tre EU finansierte prosjekter. Et NFR finansiert 
prosjekt er nylig avsluttet og et nytt i samband med Papir-Fiberinstituttet er påbegynt for perioden 2014-2018. Det er gledelig å se at det er 
stor interesse for å søke eksterne prosjektmidler i «Horisont 2020» som er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne. I 
perioden 2014 til 2020 skal det bevilges nærmere 700 milliarder kroner til forskning og innovasjon. Hittil planlegges det 4 søknader til 
Horisont 2020 fra IKO. 
Selv om størstedelen av grunnbevilgningen til instituttet går med til lønn (87 % lønnsandel i 2013) har instituttet hittil hatt handlingsrom nok 
til å gjennomføre intern resultatbaserte omfordeling. Ved denne omfordeling avsettes midler til forskning. I 2013 fordelte instituttet 
600.000kr til prioriterte prosjekter ved de fire forskningsgruppene. I tillegg bidrar IKO med ca 50.000 kroner til SMÅFORSK  ordningen i 
tillegg til bevilgningen som kommer fra fakultetet.  
 
ANNE 
 
 

 
 
 

PERSONALNYTT 
 
Sommertid 
 
Fra og med 15. mai er det sommertid for alle administrativt tilsatte, de vil si at arbeidstiden er til kl. 15:00. 
 
 
Fakultetets dag 5. juni 2014  
Kven stikk av med forskings- og utdannings-prisane i år? 
 
Torsdag 5. juni vil Det medisinsk-odontologiske fakultet feira sine dyktige forskarar og undervisarar med prisutdeling og forelesing av 
vinnaren av Falchs juniorpris 2014. Vi oppfordrar alle studentar og tilsette til å møte opp og bli inspirert av dei framifrå pris-vinnarane. Hald 
av dagen og bli med på feiringa!  
Tid: torsdag 5. juni kl. 10-14  
Stad: Auditorium 4, BB-bygget, Bergen.  
Program for dagen vil bli annonsert her på denne siden senere: http://www.uib.no/mofa/73394/bli-med-p%c3%a5-fakultetets-dag-5-juni-
2014 
 
 
 

HMS 
 
IKO – DAGENE 2014 
 
Det blir kompetanseutvikling/intern undervisning – IKO dagene- for alle ansatte ved instituttet i uke 25, 16.-20.juni.  
Programmet er lagt opp slik at det blir en felles dag for alle torsdag19.juni. Det arbeides med ett eget program med pedagogikk 
undervisning for tannhelsesekretærene. Det blir en egen halv dag med faglig kompetanseheving for instruktørgruppen. Det 
legges ellers opp til at seksjonene skal ha tid til seksjonsvis kompetanseheving. 
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Tentativt program  
Mandag 16.juni – program for tannhelsesekretærene- tema pedagogikk – 1.molar 
8.30-15.30 
 
Tirsdag 17.juni – program for instruktørene – tema prognosevurderinger– CAVUM 
12-15.30 
 
Onsdag 18.juni – seksjonsvis kompetanseutviklingsdag  
 
Torsdag 19.juni – 1 dags kompetansutviklingsdag for alle ansatte ved instituttet 1 og 2 molar 
 
08.15-08.30 Oppstart – velkommen til felles kompetansutviklingsdag 2014 
   v/instituttleder Anne Nordrehaug Åstrøm 
08.30-09.45 IKO året 2013/2014 
09.45-10.00 Pause 
10.00-10.30 Presentasjon av forskningsgruppen Orale infeksjoner og inflammasjoner – v/Anne Isine Bolstad 
10.30-11.00 Presentasjon av forskningsgruppen Klinisk odontologisk forskning – v/Asgeir Bårdsen 
11.00-11.30«Gløtt fra klinikken» 

Presentasjon av prosjektet «Helhetlig behandling» 
Sommerlunsj fra 11.30-12.45  
12.45-13.45 «Gløtt fra forskningen ved instituttet» 

• Dobbelkompetansekandidat Dagmar F Bunæs 
• PhD kandidat Ferda Gulcan 
• Dobbelkompetansekandidat Tine Birkeland Sivertsen 
• PhD kandidat Agneta Hasselkvist  

13.45-14.00 Pause 
14.00-15.00 Kommunikasjon i kliniske situasjonar  

v/Margrethe Vika og Maren Agdal  
 
Fredag 20.juni – seksjonsvis kompetanseutviklingsdag 
 
 
HMS RUNDE 2014 – MAI 
 
HMS-runden ved institutt for klinisk odontologi er i gang. HMS-runden er en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet 
ved instituttet. Med fysisk arbeidsmiljø tenkes det på gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder inkludert 
brannvern og ytre miljø. 
 
HMS runden blir gjennomført på følgende dager: 

6. MAI – 3 ETASJE  
9. MAI – 1ETASJE og UNDERETASJEN 
12. MAI – 4 ETASJE  
13. MAI – 2 ETASJE  

 
 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
Harald Nesse er konstituert som klinikkleder frem til utgangen av juni. Stillingen som klinikkleder har vært utlyst og 
ansettelsesprosessen pågår nå.  
 
I samme periode er Anne-Marie Halmøy konstituert som overtannlege på protetikk. 
 
 

FORSKNING 

Tverrfaglig implantatseminar tirsdag 20. mai med professor Mariano Sanz  
 
Tirsdag 20. mai får vi besøk av professor Mariano Sanz fra Universidad Complutense, Madrid. Han vil holde to forelesinger om 
henholdsvis «Immediate implant placement: evaluation of risks» og «Future insights to tissue regeneration».  
 
Professor Sanz har sin grunnutdanning fra Universidad Complutense, Madrid, tok spesialistutdanning i periodonti ved 
University of California, Los Angeles (UCLA) og fikk sin sin PhD-grad fra Universidad Complutense. Han er professor og ledere 
for spesialistutdanningen i periodonti ved Faculty of Odontology of the Universidad Complutense, Madrid and nylig avgått 
dekanus. Professor Sanz er forfatter av mer enn 200 artikler og lærebokkapitler.      
 
http://www.uib.no/odontologi/76598/seminar-med-professor-mariano-sanz 
 
 
Søknad til midler fra kreftforeningen 
 
Kreftforeningens årlige hovedutlysning av forskningsmidler til stillinger og drift er nå kunngjort. Det kan søkes om støtte til 
forskerinitierte kreftforskningsprosjekter innen ethvert forskningstema. Prosjektene faller vanligvis inn under kategoriene 
grunnforskning, translasjonsforskning, klinisk forskning, epidemiologisk forskning, helse- og sosialfaglig forskning eller 
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alternativ/komplementær forskning, men enhver søknad om støtte til kreftrelatert forskning vil bli vurdert. 
 
Søknadsfristen er mandag 2. juni 2014 kl. 13:00. Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn elektronisk via 
vår søknadsportal. 
 
For utfyllende informasjon, se Kreftforeningens nettsider eller gå til søknadsportalen.  
 
Vi gjør spesielt oppmerksom på at ordningen med kliniske korttidsstipender nå utvides til å gjelde alle yrkesgrupper med 
hovedstilling i klinikk. Videre gis det anledning til å søke fristilling for en lengre periode enn tidligere, inntil ett år (full tid).  
 
GJESTEFORELESNING  
 
Det blir gjesteforelesning ved IKO onsdag den 4.juni kl 11.30-12.30i 1 Molar med seniorforsker Tie-Jun Shi fra den 
odontologiske institusjonens forskningsavdeling ved Karolinska Instituttet i Huddinge 
 
Tittelen på forelesningen er: Neural plasticity in sensory ganglia following nerve injury. 
 
 
Current funding announcements/deadlines: 07.05.14 
 
Norges Forskningsråd 
1. Practice-based research for health and welfare services (PRAKSISVEL). Focus to strengthen the foundation for evidence-
based education and professional practice, both for the sector and across sectors, through a focus on practice-oriented 
research for health and welfare services, 21 May 2014 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PRAKSISVEL/1253978432105 
 
2. FRIPRO/FRIMEDBIO, 21 May 2014. Research project, Young talents, Postdoctoral Fellowship, Event support, Mobility grant 
(COFUND). 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FRIMEDBIO/1253995365937/p1184150364108?progId=1208964208385&visAktive=t
rue 
 
3. National research school in bioinformatics (ISPBIOMED). 21 May 2014. Joint measure for strengthening competence-
building in bioinformatics: ICT research, mathematics research, and biology, medicine and health research. 
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISPBIOMED/1253995695471?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetEngelsk 
 
EEA Grants 
Portugal – Public Health Initiatives. Improved prevention and treatment of communicable diseases (including HIV/AIDS and 
TB), 30 April 2014 
http://eeagrants.org/opencalls/view/PT06 
 
Poland – Public health initiatives, 2 June 2014 
http://eeagrants.org/opencalls/view/PL13?utm_source=Open+calls&utm_campaign=a61cd4ec9c-UA-5631832-
1&utm_medium=email&utm_term=0_dcf53ac7d4-a61cd4ec9c-61228333 AND 
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-244-PL13_Konkurs_12014_PL_13_open_call.html 
 
Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 
and http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside/1253988679397 
 
Main Pillars. Selected H2020 deadlines 2014/2015: 
European Research Council (ERC): 
Consolidator Grant: 20 May  
Advanced Grant: 21 October 
Marie Sklodovska-Curie Actions (MSCA): 
Individual Fellowship (IF): 14 October 
Societal Challenges (SC) 
NY SC1 : 14 October (1.stage, PHC 2,3,4,11,14,16,18,22,24,33) 

 
Project establishment support PES for Horizon2020 applicants (Norges Forskningsråd/UiB): open-ended during Horizon2020 
Call period. 
http://www.uib.no/en/horizon2020/50011/project-establishment-support-pes-h2020 
 
Cancer Society 
in cooperation with Extra Foundation for Health and Rehabilitation. Funding to defined projects within prevention, rehabilitation 
or research regarding cancer, 10 May 2014, https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/#ExtraStiftelsen 
 
SIU 
International Joint Degrees. Norwegian higher education institutions can apply for financial support to develop international joint 
degree programmes at Masters and PhD-level, 2 June 2014. http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Joint-
degrees/International-Joint-Degrees 
 
Personal grants 
 
New mobility grant under the FRIPRO scheme. The first two years are to be spent at an institution abroad and the third year in 
Norway, 21 May 2014 
http://www.forskningsradet.no/en/Newsarticle/New_mobility_grant_under_the_FRIPRO_scheme/1253993802969 
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FRIPRO (FRIMEDBIO): Postdoctoral fellowships for talented young researchers, 21 May 2014 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/FRIMEDBIO/1253993654012/p1173268235938?progId=1176800609882&visAktive
=true  
 
Marie-Curie Actions – Individual Fellowships (IF). 14 October 2014. International and intersectoral mobility for experienced 
researchers (postdocs): Training and knowledge transfer. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2014.html 
 
 
Meetings/workshops/conferences: 
 
BIOBANK conference (Forskningsrådet). Chalanges and possibilities for biobank- and health data research nationally and 
internationlly, in both academia and industry, 27 May 2014, Oslo.  
http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/BIOBANKkonferanse_27_mai_2014/1253994045866?lang=no 
 
BioMed first international conference, Health Services Research: Evidence-based practice. 1-3 July 2014 at King’s College 
London, UK.  
http://www.health-services-research.com/conference/ 
 
NY The Norwegian Directorate of Health: Information seminar on EU Third Health Program and call for proposals for 2014, 3 
June 2014, Oslo.  
http://helsedirektoratet.no/Om/kurs-konferanser/Sider/informasjonsseminar-eu-helseprogram-midler-2014.aspx 
 
Utrecht Network/University of Hull summer school: Professional English Programme 30 June – 11 July 2014. Application 
deadline: 1 May 2014. 
 http://www.utrecht-network.org/en/site/summerschools 
 
NY 2nd Nordic Life Science Days 2014 & ECCP 2014. Partnering conference; oncology cardiovascular, immunology, 
neurosciences. Stockholm 7-9 September 2014. 
http://www.nlsdays.com/ 
 
 
 
 

STUDIE 
 

Nasjonal studiekvalitetskonferanse 20. mai i Bergen  
 
UiB inviterar til nasjonal studiekvalitetskon-feranse med kvalitetssikringssystem som tema. Korleis få til eit 
heilskapeleg kvalitetssikrings-system frå bachelor til ph.d.?  
Tid: Tysdag 20. mai 2014, kl. 10.00-16.00.  
Stad: Clarion Hotel, Flesland, Bergen.  
Påmeldingsfrist er 10. mai.  
Sjå programmet her. 
 
 

 

Ny studieplan medisin – nyhetsbrev april 2014. 
 
Nyhetsbrevet for april om ny studieplan medisin kan leses på nettsidene for nettsidene for prosjektet: 
 
http://www.uib.no/mofa/66684/nyhetsbrev 
 

 
 
 

KURS 
Rammeavtale om medietrening og skrivekurs 
 
UiB har inngått rammeavtale med tre firma om kurs i formidling gjennom media. 
Alle avdelingar kan nytte seg av avtalen for å bestille kurs til avtalte prisar. Dette tilbodet kjem i tillegg til kurs og seminar som 
Kommunikasjonsavdelinga (KA) og andre avdelingar held sjølv. 
Rammeavtalen gjeld: 
• Medietrening for leiarar: Burson-Marsteller ved Guri Varpe 
• Medietrening for forskarar: Corporate Communcations ved Tom Berntzen og Petter Halvorsen. 
• Skrivekurs: Dinamo ved Margrethe Geelmuyden 
 
Rammeavtalen gjeld berre kurs og ikkje andre PR-tenester frå desse bedriftene. Bestilling av kurs skjer via 
Kommunikasjonsavdelinga (KA). 
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Kurs i klart språk ved UiB 22. og 23. mai 2014  
 
Temaet for kurset er god skriftleg kommunikasjon i administrative tekstar ved Universitetet i Bergen (UiB).  
Målgruppe er saksbehandlarar, leiarar og andre tilsette ved UiB som skriv mykje i arbeidet og som er opptekne av å skrive klart 
og godt.  
Kurset varar frå klokka 9 til 15 kvar dag. Det er ikkje noko kursavgift.  
Stad: C.G. Sundts hus, Museplass 1.  
Kurset går også i oktober. Les meir her. 
 
 
 
Kurstilbod i språk for tilsette  
Personal- og organisasjonsavdelinga tilbyr fleire kurs i vår- og haustsemesteret.  
 Kurs i klart språk (22-23 mai og 23-24 oktober)  
 Nynorsk (18-19 juni)  
 Kveldskurs i akademisk engelsk (startar 1. sept.)  
 Intensivkurs (sommarkurs) i norsk for utanlandske tilsette (17. juli-9. august)  
 
Alle kursa er annonsert ansattsidene, og påmelding skjer også der. Der kan ein og finne kursdetaljar for kvart enkelt kurs.  
Det kan bli sett opp fleire kurs enn dei som er plan-lagd per no, så følg med i kurskalenderen!  
Se her. 
 
Sjå også Kjenn Europas kurs i High Level English og Engelsk i Internasjonalt Samarbeid. 
 
 

VELFERD 
 
HEI…JEG TRENGER LITT HJELP 
HER 
 
Dato: 15. mai 
Kl. 20.00 
UiB pris: 270,- 
 
Info: http://www.dns.no/program/2014/ingar-h-gimle-hei-jeg-
trenger-litt-hjelp-her,-jeg/  
 
 
Bestilling av billetter skjer via DNS billettkontor eller telefon: 
55 60 70 80 
 
Hentefrist via DNS billettkontor innen 1 uke etter bestilling. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INVITASJON TIL 17. MAI-FROKOST 
i fo r b i nd e ls e med G runn lovs jub i lee t  
 
200-ÅRSJUBILEET FOR GRUNNLOVEN FEIRES! 
 
Universitetsledelsen inviterer ansatte med familie til frokost 17. mai på Muséplassen 1. Vi byr på fingermat 
med god drikke både til voksne og barn. 
PROGRAM: 

 
Kl. 07.30 – Christie-statuen bekranses av en repr. fra 17. mai-kom. i morgenprosesjonen Kl. 07.45 – 
Rektor Dag Rune Olsen ønsker velkommen til frokost på Muséplassen 1 
 
Kl. 09.30 – Avslutning og avgang til Koengen for oppstilling i hovedprosesjonen Påmeldingslenke: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=496706 

 
Hjertelig velkommen! (Begrenset antall plasser) 
 
NVITATION FOR A CONSTITUTION DAY BREAKFAST 
in celebration of the Constitutional Bicentenary. 
 
The University Leadership wishes to invite employees and their families for breakfast 
on the 17th of May, Norway's Constitution Day, 
at Muséplassen 1. Finger food and beverages for adults and children will be served. 
 
PROGRAM: 
 

7:30 - Placing of wreaths at the statue of  W. F. K. Christie by a representative 
of the 17th of May Committee as part of the morning parade 
 
7:45 - Rector Dag Rune Olsen welcomes you to breakfast at Muséplassen 1 
9.30 - End of breakfast and departure for Koengen to take position in the main 
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17th of May parade as participants from the university. 
 
Registration Link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=496706   
Please note that seating is limited. 
 
Welcome!  
 
 

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og i 
Tingviken 
høst  2014 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen,  
Ottesheimen og Butten  på Ustaoset og for Tingviken i Utne 
for perioden 10. august - 12. oktober 2014. 
Skolens høstferie i uke 41  er inkl. i denne perioden . 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem  
 
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:24998080302883
00  
 
ved å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og passord. 
Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn noe 
informasjon f.eks. fakturaadresse. 
Alle søknader må registreres i det elektroniske 
hyttesystemet for å komme med i trekningen. 
 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene  
 
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:63671320522887
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Logg inn med ditt brukernavn og passord.  
Søknadsfristen er 30. mai, trekningen foretas 2. juni 2014. 
 
Hilsen 
Eiendomsavdelingen 
 
 

New application period for the cottages at Ustaoset and 
Tingviken at Utne – autumn 2014 
 
It is now opened to apply for U-heimen, Ottesheimen and Butten 
at Ustaoset and Tingviken at Utne  for the spring period  from 10 
August until 12 October 2014. 
The school autumn holiday (week 41) is included. 
 
Please use the UiB electronic cabin system by logging  in  with 
your registered username and password. 
 
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:2499808030288300 
 
Upon initial application you must enter some information for 
example invoice address. 
All applications must be registered in the electronic cabin system 
to be included  in the draw. 
 
Application forms and information can  be found  at 
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:636713205228876 
 
The application deadline is  30 May,  drawing will be done 2 June. 
 
Regards 
Eiendomsavdelingen 
 
 

 

Planlagt seminarrekke i behandling med dentale implantater 
for spesialistutdanningen høst vår 2014 
 
VÅR 2014   
• Tirsdag 20.05.14 – kl. 16:00-18:00 
Immediate implant placement: evaluation of 
risks 
 
 

 Mariano Sanz 

 

 

MØTEPLAN FRAMOVER 
 
Instituttrådet Fakultetsstyret 
 Onsdag 21. mai 

Onsdag 18. juni 
 

Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 5. juni 
 

Fredag 23.mai 

Klinikkutvalget  
  

 

 

 
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   
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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-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  

  
  

 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme 30. mai. 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no innen 23/5-2014 
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