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Digital registrering av bilene istedenfor parkeringsoblat  
 
Fra 1.februar 2019 går UiB over til digitale parkeringstillatelser. Det leveres ikke lenger ut fysiske tillatelser (oblater). 
Bilens registreringsnummer legges inn i Q-Park sitt system slik at biler uten digital tillatelse blir spesifisert ved 
parkeringskontroll. Ved overgang til digital tillatelse kan det også bli gjort endringer i perioden for gyldighet. 
NB: Alle som har oblat fra UiB er allerede registrert og trenger ikke søke om ny tillatelse for 2019, med 
mindre de får ny bil. 
 
Det er viktig at alle som har søkt om parkeringstillatelse er oppmerksom på at det er reg.nr. oppgitt ved søknad som 
blir registrert i det digitale systemet og derved er «hvitelistet». Parkerer en på UiBs plasser med en uregistrert bil kan 
en derfor bli ilagt kontrollavgift. Dersom en f.eks. tidligere har kjøpt ny bil og flyttet oblaten over på den nye bilen, kan 
en bli ilagt kontrollavgift. En må derfor melde inn endring av registreringsnummer når en bytter bil.  
Ansatte og studenter som er registrert med to biler må dessuten være oppmerksom på at en bare kan stå parkert 
med én bil om gangen. 
 
Lokal parkeringsoblat 
NB: Vi har fortsatt lokal, hvit oblat for 2019 i Årstadveien 19. 
Ikke alle UiB ansatte kan parkere i U2 i Årstadveien 19. Foreløpig må alle som skal parkere der fortsatt ha lokal 
oblat, i tillegg til tillatelsen fra UiB. Etter hvert som det nye systemet med digitale parkeringstillatelser kommer på 
plass vil også lokal oblat falle bort. Dette kommer vi tilbake til. 
 
El-bilparkering  
Det er etablert ladestasjoner for el-biler. El-bilparkering kan bare benyttes så lenge bilen står til ladning. Hybridbiler 
kan ikke bruke el-bilplasser. Ansatte og studenter må ha fått innvilget søknad om parkeringstillatelse for å benytte 
disse plassene. Vi har noen få ladeplasser på parkeringsplassen ved Overlege Danielssens hus. 
 
Gjesteparkering 
Det er ikke avsatt egne plasser for gjesteparkering. Gjester henvises til offentlige parkeringsplasser. 
 
Parkering for bevegelseshemmede 
Parkeringsplasser reservert for bevegelseshemmede kan brukes av funksjonshemmede med kommunal 
parkeringstillatelse. I tillegg må en ha fått innvilget søknad om parkeringstillatelse for ansatte/ studenter. Tom. 2018 
har ansatte og studenter med legeattest som bekrefter behov for parkering fått utskrevet midlertidig tillatelse til bruk 
av plasser for bevegelseshemmede. Denne ordningen er nå opphørt.  
 
Pasientparkering 
Det er avsatt parkering reservert for pasienter ved Odontologisk universitetsklinikk (Årstadveien 19), (og noen få 
andre steder). Pasientene må registrere bilen i en parkeringskiosk ved pasientmottaket. Parkeringskiosk vil komme 
på plass i nær framtid. Inn til da registreres fortsatt bilnummer i resepsjonen. Parkeringsplassen kan bare benyttes 
innenfor avsatt tid og ikke ut over den tiden behandlingen tar. 
 
Q-Park overtar parkeringskontroll  
UiB har inngått rammeavtale med parkeringsselskapet Q-Park som fra 1. februar overtar ansvaret for kontroll av 
universitetets parkeringsplasser. 
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Flytting av lysarmatur 
 
Som det ble informert om i en mail til alle 23/1 skal alle lysarmaturer av typen dere ser på bildet nedenfor flyttes 
på, fordi de henger feil i forhold til arbeidsplassene våre. Arbeidet ble umiddelbart i 4.etasje og var forventet ferdig 
etter ca. 2 uker. A arbeidet stoppet opp fordi elektrikeren ikke hadde de riktige opphengsskinnene. Disse er satt i 
bestilling, og så snart elektrikeren har fått de riktige skinnene fra leverandøren, vil arbeidet komme i gang. Hver 
flytting tar bare noen minutter. Hvis det er vanskelig å avbryte arbeidet når elektrikeren kommer, er det helt i orden 
å be dem komme tilbake litt senere!  

 
 
 

STUDIE 
 
Nominer kandidater til utdanningspriser ved MED 
 
Det medisinske fakultet (MED) ber om forslag til priskandidater til tre utdanningspriser: 

• Studiekvalitetsprisen 
• Undervisningsprisen 
• Pris for internasjonalisering i studiene 

 
Om utdanningsprisene ved MED: 
 
Studiekvalitetsprisen skal stimulere og belønne gode tiltak innen studiekvalitet i fakultetets fagmiljøer. 
Overføringsverdi til andre fagmiljø eller studieprogram skal vektlegges. Forslag må begrunnes. De 
beste kandidatene fremmes videre til Ugleprisen, UiB sin interne pris for utdanningskvalitet, i 
høstsemesteret. Prisbeløp: 100.000 kr. 
 
Undervisningsprisen skal stimulere og belønne gode undervisere ved fakultetet (individuell pris). 
Forslag må begrunnes. Prisbeløp: 50.000 kr. 
 
Pris for internasjonalisering i studiene skal stimulere og belønne tiltak som fremmer økt 
internasjonalisering i studieprogrammene. Overføringsverdi til andre fagmiljø/studieprogram skal 
vektlegges. Forslag må begrunnes. Prisbeløp: 100.000 kr 
 
Har du spørsmål til utdanningsprisene, kan du kontakte: 
Martha.dahle@uib.no i studieseksjonen ved fakultetet. 

mailto:POST@UIB.NO
mailto:Martha.dahle@uib.no


Side 3 av 9 
 

 Nyhetsbrev fra Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen  
Po. boks 7804, 5020 BERGEN 55 58 00 00 / POST@UIB.NO / UIB.NO 
Ansvarlig redaktør: Marit Stubdal 

 

AVSLUTNINGSHØYTIDELIGHET FOR 
AVGANGSSTUDENTENE VÅREN 2019 
 
Det medisinske fakultet arrangerer en enkel avslutningshøytidelighet for tannpleierstudentene kull 16-19 og 
odontologistudentene kull 14-19 i Universitetsaulaen på Nygårdshøyden fredag 21. juni, fra kl. 13.00. 
 
Hold av datoen, mer info kommer! 
 
 

FORSKNING 
 

Disputas - Christian Schriwer  
 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
Hovedveileder: førsteamanuensis Marit Øilo 
Medveiledere: professor Nils Roar Gjerdet og førsteamanuensis Harald Gjengedal  
 
Prøveforelesning:         torsdag 21. februar 2019 kl. 09.15 
Sted:                               1. og 2. molar, odontologibygget, Årstadveien 21 
Oppgitt emne:                 “Material relevant properties of modern dental ceramics  
                                        for the clinical use” 
 

 
Foto: Jørgen Barth 

Disputas:                       torsdag 21. februar 2019 kl. 11.15 
Sted:                               1. og 2. molar, odontologibygget, Årstadveien 21 
Avhandlingens tittel:       “Monolithic zirconia dental crowns” 

 
1. opponent:     professor Margareta M. Thorén, Umeå Universitet, Sverige 
2. opponent:                    lektor Ana Raquel Benetti, Københavns universitet, Danmark 
3. medlem av komiteen: professor Inge Fristad, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Anne Nordrehaug Åstrøm. 
 
Åpent for alle interesserte 
 
 
 

Forlagsforhandlingene med 
tidsskriftselskapene  
 
Forlagsforhandlingene med Elsevier, SpringerNature, 
Wiley og Taylor & Francis, går nå på overtid.  
SpringerNature og Taylor & Francis har bekreftet at vi 
beholder tilgang til tidsskriftene mens forhandlingene 
pågår. Elsevier har og Wiley har ikke bekreftet dette. 
Det er altså risiko for at vi kan komme til å miste tilgang 
til vitenskapelige artikler i løpet av kort tid. Dersom du 
vet at du kommer til å trenge artikler utgitt av disse 
forlagene i undervisningen din, kan det være lurt å laste 
ned en kopi nå. 
 
Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til 
vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. Nå 
forhandles flere avtaler med fokus på at alle norske 

Negotiations with the major 
academic publishers  
 
Negotiations with the major academic publishers -
Elsevier, SpringerNature, Wiley, and Taylor & Francis - 
are still ongoing. SpringerNature and Taylor & Francis 
have confirmed that we retain journal access during the 
negotiations. Elsevier and Wiley have not answered this 
question, so we risk losing access to scientific articles and 
there is uncertainty as to when. If you know about articles 
from these publishers that you need in your teaching, now 
is a good time to download a copy. 
 
The Norwegian universities and residential colleges have 
agreements regarding access to scientific literature with 
several academic publishers. Several of these 
agreements are currently subject to renegotiation as all 
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vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal 
være åpen tilgjengelige innen 2024. 
 
De fire største tidsskriftforlagene har gitt norske brukere 
tilgang til tidsskriftene sine ut januar. Men 
forhandlingene pågår fortsatt og to av de fire bekrefter 
nå at de ikke har planer om å stenge tilgangen med det 
første. 
 
Les mer: 
Forhandlingene med akademiske forlag på overtid | 
Ansattsider | Universitetet i Bergen 
 
Forlag bekrefter: Vil ikke stenge tilgang til tidsskrifter så 
lenge forhandlingene pågår 
 
 
KHRONO Oppfordrer til nedlasting av tidsskrifter nå 
 
Se https://site.uit.no/oa for mer informasjon dersom du 
har mistet tilgang på grunn av forlagsforhandlingene. 
 
 
 
 

publicly funded Norwegian research articles must be 
publicly available by 2024. 
 
The four main publishers have given Norwegian users 
access until the end of January. Negotiations are still 
going on and 2 of the 4 publishers confirms that they do 
not intend to close the access yet. If negotiations brake 
down we do not know what happens  
 
Background information: 
Agreements with academic publishers may expire on 
01.01.2019 | Employee Pages | University of Bergen 
 
Publishers confirm they will not close access as long as 
negotiations are going on 
 
 
KHRONO: Encourages to download articles now 
 
See Https://site.uit.no/oa for more information if have lost 
access 
 
 

Invitation to 2 CCBIO-seminars Thursday February 21st 
 
We are happy to invite to no less than two CCBIO Seminars Thursday February 21st, organized as part of the 
CCBIO/Harvard INTPART partnership. 
This gives us a unique opportunity to learn from the experiences of our Harvard colleagues. The seminars are 
open for all, including waffles and coffee before the first seminar, and informal pizza get together following the 
afternoon seminar. 
 
This time we are visited by Magali Saint-Geniez from Harvard Medical School and Schepens Eye Research 
Institute of Massachusetts, and Diane Bielenberg from the Vascular Biology Program, Boston Children’s Hospital, 
Department of Surgery, Harvard Medical School. 
 
11.00-12.00   Magali Saint-Geniez: "Shining Light on the Metabolic Control of Retinal Diseases". See abstract 
and bio in this link. 
14.30-15.30 Diane Bielenberg: "Targeting Neuropilin Pathways to Inhibit Metastasis". See abstract and bio in this 
link. 
Where: Both will be in auditorium 4, BB-building, Jonas Lies vei 91, Bergen 
No registration is required. 
 
Sit in on other lectures: 
Professors Saint-Geniez and Bielenberg are here in connection with the course in Cancer-Related Vascular 
Biology February 18-22, and for those who are interested, it is possible to sit in on other of their lectures the 18th 
and 19th without being enrolled to the course. You can see their lectures in this link. If you wish to sit in, please 
contact coordinator Elisabeth.wik@uib.no (limited seats).  
Of general interest, we can particularly recommend the lecture at 14.00-15.00 Tuesday Feb. 19th, titled: "The 
“Science” of Branding; the value of a core message". This aims to provide valuable and readily implementable 
tools to increase individual (students, researchers, PIs) marketability through personal branding, and highlight 
unique and special features that would particularly appeal to a potential recruiter or collaborator. Regarding the 
other lectures, professor Saint-Geniez' lectures will be of particular interest to our ophthalmology environment, and 
Professor Bielenberg's lectures will be of interest to all cancer researchers. 
 
Please feel free to circulate this invitation, as all are welcome! 
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Postdoktorer finansiert av UiB 
Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober 
 
Forskningsstipend for delfinansiering av utenlandsopphold kan søkes av postdoktorer som er finansiert av UiB/Det 
medisinske fakultet. Forskningsstipend for postdoktorer gis for utenlandsopphold som varer i 3-12 måneder. Merk 
at det kun vil bli gitt støtte til å ta med familie for opphold som varer i 6 måneder eller mer. For opphold på 
opptil 6 måneder vil støtte kun utbetales etter satsen for enslige. I tillegg kan det søkes om dekning av 
reiseutgifter, med rimeligste transportmåte. 
 
Opprinnelig postdoktorperiode vil bli forlenget tilsvarende lengden på utenlandsoppholdet (maks et år). I tillegg 
oppfordres det til at postdoktorer (uansett finansieringskilde) også søker om støtte gjennom andre kilder. 
Følgende kriterier legges til grunn for rangering av søknadene: 
 

• Kvalitet på prosjekt (beskrive igangværende og planlagt forskning) 
• Utenlandsoppholdets viktighet mht. faglig fornyelse, mulighet for å ta i bruk ny forskningsmetodikk raskere 

enn det ellers hadde vært mulig 
• Kvalitet på mottakermiljø 
• Publikasjonsaktivitet. 

 
Ett års stipend kan deles i inntil fire opphold. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes. Dersom 
oppholdet går over to kalenderår, skal hele beløpet det søkes om føres på det første året. Økonomiske ressurser 
avgjør om hele eller bare deler av perioden det søkes om kan innvilges. 
 
Anbefaling fra søkerens institutt, samt invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet må legges ved søknaden. 
Det skal søkes på eget søknadsskjema og søknaden sendes via instituttet, med påtegning/godkjenning av 
instituttleder. 
 
Søknadssatsene er: Sats (pr. måned kr. 18.000 (enslig) / kr. 33.000 (familie)): 
 
 

KLINIKKNYTT 
 
 

Husøkonomkontoret minner om tømming av lommer! 
 
Klinikktøyet blir ikke tømt for hittegods hos oss lenger. Alt som ligger i lommene når tøyet kastes til vask, ender 
opp på vaskeriet.  
 
I det siste har vi fått en del rent tøy med eksempelvis tyggis, hårstrikk og lignende småting liggende i lommene. Vi 
har tatt det opp med vaskeriet, men vil samtidig minne alle ansatte om å tømme lommene selv også. 
 

Vi minner om nye priser 
 
Vi viser til informasjon i Tannløst og fast nr. 1 - 2019 angående justerte priser for 2019. Vi ser at det er behov for 
en presisering ang. allerede påbegynt behandling. Prisoverslag som ble gjort i 2018, må som kjent revideres med 
nye, oppjusterte priser gjeldende fra 2019.  
 
For enkeltarbeid som er påbegynt i 2018, og som fortsetter i 2019, kan gammel pris beholdes, men dette gjøres 
slik: Hent frem en ny linje i Opus for den aktuelle behandlingen, og juster pris manuelt tilbake til 2018-pris.  
 
Alle øvrige, ikke-påbegynte behandlinger skal ha 2019-pris. 
 
Takstene ligge nå på IKO sinet nettsider: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/takst_2019_stud_2.pdf 
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Vipps i klinikken 
 
Det er satt i gang med Vipps innbetaling for Pilot avdelingene som er; seksjonen endodonti og forebyggende 
tannpleie. 
 
Dette er nå i en test-fase hvor rutinene skal gjennomgås og testet ut. Når dette fungerer for endodonti og 
forebyggende tannpleie så vil flere seksjoner bli koblet opp mot Vipps innbetalinger etter tur.  
 
Snart vil det bli mulig å betale med Vipps i klinikk ved alle seksjoner. 
 
NB: I denne perioden er det kun tannhelsesekretærene som skal ordne med dette. 
 

PERSONAL 
 

Vi minner om følgende frister for å søke om ferie og 
registrere i HR-Portalen: 
 
Ferie Frist for søknad Fastsatt ferie 

Vinterferie (uke 9) 01.02.2019 15.02.2019 

Påskeferie (uke 16) 01.03.2019 15.03.2019 

Sommerferie (15.05 – 15.09) minst 3 uker i perioden 01.04.2019 15.04.2019 

Høstferie (uke 41) 15.08.2019 01.09.2019 

Eventuell restferie 01.10.2019 15.10.2019 
 
FOR DELTIDSANSATTE https://pagaweb.w.uib.no/files/2011/08/Registrering-av-ferie-for-deltidstilsatte-i-
PagaWeb.pdf. Husk å skrive i merknadsfeltet hvilke dag(-er) du har fast arbeidstid. 
Vi gjør oppmerksom på at ferieregnskapet for 2019 kanskje ikke vises i HR-Portalen enda, men det er likevel 
mulig å registrere sine ferieønsker. Husk å skrive i merknadsfeltet at ferie er avtalt med nærmeste leder. 
For ytterligere informasjon om registrering av ferie, se: https://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ 
 

HMS 
 

ALLE OPPFORDRES TIL Å SVARE PÅ ARK-
UNDERSØKELSEN 
 
I begynnelsen av februar fikk alle ansatte ved Det medisinske fakultet en mail fra avsenderen "Arbeidsmiljø- og 
arbeidsklimaundersøkelser <ark-kontakt@ntnu.no>". Noen har fryktet at dette var spam fra en useriøs avsender, 
og det er flott at folk er kritiske til innkommende mailer! I dette tilfellet er avsenderen utenfor mistanke, det er ARK-
administratorene ved NTNU. Som tidligere meldt er ARK vår nye arbeidsmiljøundersøkelse, som hele UiB har gått 
i gang med. 
 
Alle oppfordres til å svare (klikk da på linken nederst i mailen, linken heter "ARK - KIWEST UiB-MED"). 
 
Vi er også blitt uttrykkelig beroliget fra ARK-administratorene om at anonymitet er godt ivaretatt, og at 
undersøkelsen er designet slik at man ikke skal kunne resonnere seg frem til hvem som har svart hva.  
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Endring i retningslinjene for 
synsundersøkelse og 
arbeidsplassbriler 
 
Søknad om refusjon av utgifter i forbindelse med synsundersøkelse og 
arbeidsplassbriller skal nå sendes direkte til egen enhet. 
Se retningslinjer for synsundersøkelse og arbeidsplassbriller §6.2 – 
kulepunkt 6 
 
Ansatte ved UiB som har behov for arbeidsplassbriller (databriller og 
vernebriller med styrke) får dekket dette i henhold til Retningslinje for 
synsundersøkelse og anskaffelse av arbeidsplassbriller. 
 
Fra og med 1. februar 2019 skal ferdig utfylt skjema og kvittering sendes 
direkte til egen enhet for refusjon og ikke til Bedriftshelsetjenesten. Dette 
vil gi enklere saksbehandling og raskere refusjon av utgifter. 
 
Enheten vurderer selv refusjonsbeløp ut fra gjeldene rammeavtale. 
Bedriftshelsetjenesten vil bistå med råd og opplæring etter behov i en 
overgangsperiode. 
 
Mer informasjon om denne ordningen finner du i HMS-portalen. 
 
Ved spørsmål, kontakt bedriftshelsetjenesten. 
 
 
 

 
 

 
 

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? 
 
Frokostseminar 21.februar, kl. 08:30 – 10:00 
Allegaten 66, Auditorium A. Dørene åpner kl. 08:00, med enkel servering fra 08:15 
Fleksibel – digital – endringsrettet  
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø 
kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring 
og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan 
ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø 
under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus 
 
Møteledere: Michael Riisøen, vara universtetshovedverneombud UiB og seniorrådgiver Ingve Bergheim, HR-
avdelingen 
 
Program 
0830 Velkommen, v/ Michael Riisøen og Ingve Bergheim 
0840 UiB sin IT-strategi og arbeidsmiljø tanker v/Tore Burheim, IT direktør 
0900 Selvbetjeningsuniversitetet en utfordring eller en mulighet tanker v/Christen Solheim, avdelingsdirektør 
SA/FA 
0925 Å mestre en digital fremtid -  utfordringer for den enkelte og arbeidsmiljøet  v/June-Vibecke K Indrevik, 
universitetets hovedverneombud  
0935 Dialog og diskusjon, innspill til senere frokostseminar 
 
Påmelding innen tirsdag 19.februar på denne lenken her  
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6146148 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://regler.app.uib.no/regler/Del-3-Personal-og-HMS/3.2-Helse-miljoe-og-sikkerhet/3.2.3-HMS-retningslinjer/Retningslinje-for-synsundersoekelse-og-anskaffelse-av-arbeidsplassbriller
https://www.uib.no/hms-portalen/74862/synsunders%C3%B8kelse-og-arbeidsplassbriller
https://www.uib.no/hms-portalen/111462/kontakt-bedriftshelsetjenesten
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6146148
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MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2019 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 20. februar 
Onsdag 15. mai (ekstraordinært) 
Onsdag 19. juni 

Onsdag 3. april 
Onsdag 15. mai 
Onsdag 12. juni 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 16. mai 
 

Programutvalget 
Fredag 22.februar 
Fredag 3. mai 
Fredag 14. juni 
 

Klinikkutvalget HMS-utvalget 
Onsdag 6. mars 
 
 

 

 

 

 
 

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 
 
BBB seminars 
 
På Høyden nettavis 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. Herunder også PAGA 
 
PAGA - personalportalen 
 
IT-hjelp -  Hjelpeside for IT hvor studenter og ansatte kan finne informasjon og bidra 
 
Profilmaler -  Her vil dere finne de nye profilmalene til UiB 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 

mailto:POST@UIB.NO
http://www.uib.no/odontologi
http://www.uib.no/foransatte
http://www.uib.no/mofa
https://www.uib.no/alrekhelseklynge
https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.uib.no/hms-portalen/82045/arbeidsmilj%C3%B8-og-klimaunders%C3%B8kelser-ark
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/Institutt-for-klinisk-odontologi-234375743367698/
https://www.facebook.com/med.uib
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
http://www.uib.no/en/biomedisin/67862/bbb-seminars
http://pahoyden.no/
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://bs.uib.no/?
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://it.uib.no/Forside
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
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Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
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