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Disputaser våren 2022 
 

Fredag 4. februar 
Kjersti Gjerde 

Les mer under FORSKNING 
 

Fredag 8. april 
Anneli Skjold 

 

 Hei alle sammen 
 
Fjoråret var nok et spennende år for IKO. Corona regjerte, og vi 
måtte alle følge stadig nye tiltak fra myndighetene. Vi klarte tross 
alt å gi god undervisning til våre studenter – både teoretisk og ikke 
minst i klinikken. Driften i klinikk og på forskningssiden ble mer 
normal enn 2020, men ikke helt som årene før. Vi markerte oss 
overfor fakultetet som så hva vi fikk til under pandemien.  

 
Kjekt var det å hente hjem pris for undervisning, og at den kunne komme huset til gode med festen vi 
hadde i november. Og snakk om timing – ukene etter ble de fleste julebord avlyst. 
 
Økonomien fikk seg en opptur sammenlignet med året før, hvor vi henter inn noe av underskuddet ved 
instituttet. Her har alle bidratt! Så våknet vi til januar og melding om store kutt i grunnbevilgningen vår. 
Kuttene som rammer IKO vil merkes. Men må vi bare puste med magen, og vi skal klare dette også. 
Ledelsen jobber med å løsninger for å øke våre inntekter, som vil være beste måte å kompensere for kutt 
i bevilgningene våre. Og dette skal ikke gå ut over den gode stemningen jeg merker på huset nå.  
 
I tider hvor smitten øker rundt oss, og Corona’en kommer stadig nærmere er det gledelig å se nye initiativ 
ved IKO.  Det er mange av våre forskere som vil søke eksterne forskningsmidler, og i nær fremtid vil 
BEST (Bergen EtterutdanningsSenter for Tannhelse) bli lanseres. BEST vil bli et viktig tilskudd til 
etterutdanning for tannhelsepersonell i regi av IKO. Vi ønsker Torgils, Siva og Christian lykke til med 
lanseringen! 
 
IKO vil bli et spennende sted å være i 2022.  
 
Asgeir Bårdsen 
Instituttleder 

 
 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 01 – 26. januar 2022 
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Norges Vels Medalje – for lang og tro 
tjeneste ved UiB 

 
8. desember 2021 ble Anne-Marie Halmøy tildelt Norges Vels Medalje for 

40 års tjeneste ved Universitetet i Bergen 
 

 
 
 

 
 

Anne-Marie Halmøy med medaljen 
 
 

OBLIGAOTRISK BRANNKURS - DIGITALT 
 
Universitetet ber om at alle ansatte gjennomfører digitalt brannkurs. Gjennomføring blir registrert. Logg inn med 
Feide via denne linken: https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin 
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Utlysning - Forslag til Falchs 
forelesning 2022  
 
Fagmiljøene ved instituttene inviteres herved til å 
fremme forslag til Falchs forelesning 2022.  
 
Rammen for tildelingen er kr. 30 000, til dekning av 
honorar og reise- og oppholdsutgifter. 
Kostnadsoverslag bes lagt ved søknaden. Det kan bli 
aktuelt med flere tildelinger.  
 
Retningslinjer for Falchs forelesning:  
1. Forslagsstiller er Styret som kan invitere generelt 

anerkjente forskere på Nobelprisnivå eller meget 
høyt internasjonalt nivå til å holde en 
gjesteforelesning og/eller seminar ved Det 
medisinske fakultet.  

2. Styret kan invitere ansatte til å fremme forslag og 
dokumentere deres forskningsinnsats. Kriteriene 
kan være publisering i prestisjetunge vitenskapelige 
tidsskrift, internasjonale priser, lederfunksjoner i 
tungtveiende og aktive internasjonale 
vitenskapelige sammenslutninger og konferanser.  

3. Falch Lecturer bør ha samarbeid med eller bidratt 
på annen måte til forskningsvirksomheten ved Det 
medisinske fakultet. Dette er likevel ikke et krav for 
å foreslå en kandidat.  

4. Falch Lecturer tildeles diplom som markerer 
begivenheten.  

 
Nominasjoner sendes til: okonomi@med.uib.no innen 
27. Januar 2022 og behandles av styret i Konsul Søren 
Falch og øyenlege Sigurd Falchs fond for medisinsk 
vitenskap. 
 

Announcement - Nominations 
for The Falch Lecture 2022  
 
The research milleus at the departments are hereby 
invited to submit nominations for The Falch Lecture 2022.  
 
The award for the lecture is NOK 30 000, for covering fees 
and travel expenses. Cost estimates must be part of the 
submission. Multiple awards may be granted.  
 
Guidelines for The Falch Lecture:  
1. The Falch Foundation Board grants invitations and 

may invite reknown researchers at Nobel Prize level 
or similar high international levels to hold a guest 
lecture and/or seminar at the Faculty of Medicine. 

2. The Board may invite employees to promote 
submissions and document their research efforts. The 
criteria may be published articles in prestigous 
scientific publications, international awards, or leading 
functions in reknown and active international networks 
or conferences. 

3. The Falch Lecturer should have collaborated or in 
other ways contributed to the research activity at the 
Faculty of Medicine. However, this is not a definite 
criterion for nomination. 

4. The Falch Lecturer will be awarded a diploma to mark 
the event.  

 
Nominations may be sent to: okonomi@med.uib.no 
within 27 January 2022 and will be processed by the 
Board. 
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STUDIE 
 

Ny spesialist i periodonti: 
 

Institutt for klinisk odontologi gratulerer Malene Øen så mye med fullført og 
bestått spesialisteksamen i periodonti 8.desember 2021. 

 

 
Malene Øen sammen med komiteen. 

Foto: Jørgen Barth 
 

 
 
 
 
 
 

 
Malene Øen 

Foto: Jørgen Barth 
 

UTFORSK 2022 
 
Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, 
Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Overordnet mål for UTFORSK er å styrke høyere utdanning for en 
bærekraftig fremtid. 
 
Utlysning 2022 

• Utlysningen åpner for-4 årige partnerskap. Prosjektperioden kan defineres mellom 1. november 2022 og 
31. desember 2026.  

• Hvert prosjekt kan tildeles maksimalt 3 millioner NOK  
• I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-Korea, 

Canada og Japan (9 millioner per land).  
• Egenfinansiering på minimum 20% av det totale prosjektbudsjettet er påkrevd.  
• Søknadsfristen er 20. april 2022 kl. 12.00 CET/CEST. 

 
UTFORSK programmet støtter prosjekter som  

• Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter  
• Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet  
• Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning Styrker samarbeid med arbeidsliv 

 
Søknadsstøtte  
Viser til denne nettsiden om UTFORSK programmet hvor søkere finner informasjon, råd og ressurser som er 
relevante for å utarbeide konkurransedyktige søknader: https://www.uib.no/internasjonalt/146194/utforsk 
 
Kontaktpersoner  
For spørsmål kan man kontakte HK-dir v/ Unni Mjelde Birkeland, (unni.birkeland@hkdir.no, 90595753), Synne 
Lysberg (synne.lysberg@hkdir.no, 92224238) eller SA-UiB v/ Adrian Kjær, adrian.kjar@uib.no, tlf. 55 58 91 51.  
 
Les mer her 
Se utlysningen her 

mailto:POST@UIB.NO
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Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 
kroner og hjelp til å utvikle din idé 
 
Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og 
med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og 
utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 
100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du 
får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen 
er 15. mars. Les meir om programmet på uib.no/ide, og 
bli med på informasjonswebinar 7. februar. Studentar 
kan òg melde seg på UiB idé vors 14. februar. I år er 
det i tillegg mogleg å søkje om opptil 25 000 kroner 
gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året.  
 

Interested in innovation? Get up to NOK 
500 000 and help to develop your idea 
 
Good ideas occur everywhere at the University of Bergen, 
and with UiB ide students and researchers can test and 
develop their innovation ideas. Students can get up to 
NOK 100 000, and researchers NOK 500 000. You will 
also get advice from professional advisers. The 
application deadline is March 15th. Read more about 
the program at uib.no/ide and join the information webinar 
on February 7th. Students can also register for the UiB idé 
vors on February 14th. This year you can also apply for a 
maximum of NOK 25 000 through UiB tidleg idé, and 
applications are received all year.  
 

 

FORSKNING 
 
 

Cristin-registreringer 2021: Frist 31. januar 2022 
 
Frist for å registrere og kontrollere vitenskapelige publikasjoner er satt til 31. januar 2022.01.18 Alle må derfor gå 
inn på Cristin og kontrollere at egne publikasjoner er kommet med, og eventuelt legg inn de som mangler. 
 
 
 

Utlysninger av forskningsmidler 
 
Forskningsrådet ved Det medisinske fakultet lager en oppdatert oversikt over gjeldende utlysninger om 
forskningsmidler.  
 
https://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities 
 
Dersom du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med forskningsrådgiverne: MEDforsk@uib.no 
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DISPUTAS – PH.D.-GRADEN 
Kjersti Gjerde 
Kandidaten utgår fra Institutt for klinisk odontologi 
 
Hovedveileder: professor Anders A. Johansson, Universitetet i Bergen 
Medveiledere: Førsteamanuensis Sverre Lehmann, Universitetet i Bergen 
                        Professor Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen 
                       Førsteamanuensis Sverre Lehmann, Universitetet i Bergen 
 
Prøveforelesning: 4. februar 2022 kl. 9.30 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Oppgitt emne: Obstruktiv søvnapnè som multifaktoriell lidelse. 
Comorbiditeter, vekstavvikelser og kjønnsforskjeller 
 
Disputas: 4. februar 2022 kl. 11.30 
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19 
Avhandlingens tittel: «Patient specific factors predicting adherence and 
treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea 

 
Kjersti Gjerde 
Foto: privat 

 
1. opponent: Professor Åke Tegelberg, Malmö Universitet, Sverige 
2. opponent: Ph.d. Lillian Marcussen, Syddansk Universitet, Danmark 
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Christian Schriwer, Universitetet i Bergen 
 
Disputasen blir ledet av professor Asgeir Bårdsen. 
 
 
Les mer om Kjersti Gjerde og hennes arbeid her. 
 
 
 
 

 
 
Welcome to the Opening Seminar for Mohn Research Centre for Regenerative Medicine 
 
We are pleased to announce the Opening Seminar for the Mohn Research Centre for Regenerative Medicine on 
January 31, from 14:15-15:45. There will be an official opening with speeches, announcement of the four exciting 
research projects recruited through grants from the Trond Mohn Foundation, followed by scientific presentations 
given by the project leaders affiliated with the newly established Centre.  
 
Date: January 31, from 14:15-15:45 
Venue: Auditorium, Armauer Hansen’s house 
Registration for on-site attendance: Opening Seminar for Mohn Research Centre for Regenerative Medicine 
(deltager.no) (there is a limited number of “on-site” participants) 
Streaming link: https://vimeo.com/event/1739168 
 
Les hele invitasjonen med program 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Midtveis seminar 
 

Fredag 11. februar 2022 kl. 09:15 
Møterom D og E i 3.etasje 

 
PhD-kandidat – Kordian Staniszewski 

 
Tema: “Orofacial pain related to refractory Temporomandibular disorder-Characterization and follow-up of a 

patient group” 
 

Kandidaten vil presentere sitt arbeid så langt og de foreløpige resultatene av forskningen sin. 
 

Evaluerings-komité: Asgeir Bårdsen og Gunhild Vesterhus Strand 
 
 

INFO fra forskerlinjen 
 
FORSKERLINJEN SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE  
 
Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2021-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen 
høsten 2022. Det er en absolutt fordel at aktive, interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2022. Til 
enhver tid er det ca. 75-80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Vi har 17 plasser til 
disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.  
Med dette inviterer vi forskningsmiljøene til å levere prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik 
karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet.  
 
Forslag til prosjekter leveres her. 
  
Frist for innlevering: 28. januar 2022. 
 
«MINGLEDAG» ONSDAG 9. FEBRUAR  
Som tidligere ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å 
presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i 
minglearealet på BBB, onsdag 9. februar, kl. 11.30-13.30. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er 
svært bra, både fra studenter og forskere.  
Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du 
informasjon på https://www.uib.no/med/65047/forskerlinjen-ved-det-medisinske-fakultet.  
 
 

 
 

Les mer her 
 

mailto:POST@UIB.NO
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KLINIKKNYTT 
 

Hittegods 
 
Husøkonomkontoret fungerer som vårt Hittegodskkontor, i tillegg til alt annet de driver med. 
 
Har du mistet noe? Savner noe? Gå til husøkonomkontoret. Der har de fått inn mye forskjellig. 
De har bl.a. en boks med ymse nøkler, diverse smykker etc etc. Noe har ligget siden 2017. 
 

 
 

KURS 
 
 

Enhet for læring sitt tilbud for våren 2022 
 

• MEDDID601: Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk. Emne på 5 studiepoeng som strekker seg fra 
mars til juni. Oppstart 10. mars. 

• MEDPVEIL602: Kurs i praksisveiledning. Kurset består av tre halvdagssamlinger i februar samt arbeid før 
og mellom samlingene. Gir 2-3 studiepoeng.  

• Pedagogisk påfyll: Webinarrekke for alle ansatte ved fakultetet, kl 14:30-15:30, én gang i måneden. Se 
detaljert program på våre nettsider.  

• Workshops i pedagogiske mapper: 15. mars fra kl 09:15-12:00 
 
Detaljerte om det enkelte kurs, datoer og påmeldingsinfo finner dere på våre nettsider: 
https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/135895/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2022  
 
Høsten 2022 vil vi tilby: 

• PHDPED900: Introduction to Teaching and Learning in Higher Education Health Sciences for PhD 
candidates and Post doctors 

• PHDMED901: Journal Club, medisinsk pedagogisk forskning 
• Avhengig av vår ressurssituasjon vil det kunne tilbys flere aktiviteter høsten 2022. De vil annonseres 

fortløpende og så raskt vi ser om det er mulig å gjennomføre.  
 
 

The University offers webinars 
 
Openness, transparency, and knowledge exchange are core values for the University of Bergen. Open science is 
important for the development of knowledge, to ensure the integrity of research and to enhance the availability of 
research findings. Through increased collaboration on and reuse of data, methods and processes the research 
process can be made more efficient. 
 
The University Library offers open webinars in the principles of Open Science, and you are all welcome to 
participate! For more information and to sign up for the webinars, you can click on the links below: 
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https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/150289/pedagogisk-p%C3%A5fyll-v%C3%A5ren-2022
https://www.uib.no/med/enhetforl%C3%A6ring/135895/aktiviteter-ved-enhet-l%C3%A6ring-v%C3%A5ren-2022


Side 9 av 12 
 

 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 

Introduction to DMP (in Norwegian) – 21.01.2022 
How to make your research data open and FAIR? – 04.02.2022 
Finding & reusing research data – 18.02.2022 
Making your research visible and open using ORCID – 25.02.2022 
DMP workshop – 11.03.2022 
How to make your research data open and FAIR – 25.03.2022 
Finding & reusing research data – 22.04.2022 
Introduction to DMP – 13.05.2022 
Open access step by step – 03.06.2022 
 
 
 

VELFERD 
 

TEATERBILLETER FOR UIB VELFERD 
UiB velferd sponser teaterbilletter til ansatte på UiB. 

 

DETTE ER IKKE OSS  
Nytt stykke fra Monica Isacstuen 

 

 
 
Det er sommer, det er morgen, det er tomt for müsli. En familie på fire gjør seg klare for det som kan se ut til å bli 

en vanlig dag, og ikke det døgnet det ender opp med å bli. Hva som er drøm og virkelighet er ikke alltid like 
åpenbart i dette minisamfunnet kalt familien. 

Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende. 
 

Urpremiere: 27. januar i Teaterkjelleren 
Av: Monica Isacstuen 

Regi: Annika Silkeberg 
 

SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER 
Se forestillingen til kun kr. 280 (ord. Kr. 460) 

Lørdag 29. januar kl. 18:00 
 

Klikk her for å kjøpe billetter til 29. januar kl. 18:00 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ASSASSINS 
Skarpladd, internasjonal musikalsuksess om drømmen om å ta liver av en president 

 

mailto:POST@UIB.NO
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https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/selectseat?eventId=3600


Side 10 av 12 
 

 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 

 
 

Assassins tar for seg sju attentatmenn og to attentatkvinner, som alle ville drepe den amerikanske presidenten. 
Fire av dem lyktes i forsøkene sine. Fem feilet. Det store, gjennomgående spørsmålet er dette: Hva fikk dem til å 
ville gjøre det? På tvers av tidsperioder forsøker musikalen å forstå både attentatpersonene og det USA de levde 

og lever i. Dette er smart, morsomt og skarpt musikkteater. 
 

Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende. 
 

Premiere: 5. februar på Store Scene 
Musikk og sangtekster: Stephen Sondheim I Manus: John Weidman 

Produsert av Playwrights Horizons, Inc. New York City ASSASSINS off-Brodway i 1990. 
Presentert etter avtale med Music Theatre International  
«Assassins» er basert på en idé av Charles Gilbert jr. 

Regi: Markus Virta 
 

SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER 
Se forestillingen til kun kr. 400,- (ord. Kr. 590,-) 

 
Klikk her for å kjøpe billetter til fredag 11 februar kl. 19:00 
Klikk her for å kjøpe billetter til lørdag 12 februar kl. 18:00 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SULT 
Av Knut Hamsun 

 

 
 

Hovedpersonen i Knut Hamsuns roman Sult går gatelangs omkring i Kristiania, mens han sulter og forsøker å 
skrive. Sulten preger alt han gjør, og alt han tenker. Hans virkelighetsforståelse blir formet av sulten etter mat, 

sulten etter kunst og sulten etter nærhet med andre mennesker. 
 

Klikk her for å lese mer om forestillingen og de medvirkende, 
 

Premiere: 17. februar på Lille Scene 
Av: Knut Hamsun, dramatisert av Espen Hjort i samarbeid med Lillian Bikset 

Regi: Espen Hjort 
 

SPESIALTILBUD PÅ TEATERBILLETTER 
Se forestiingen til kun kr. 200,- (ord. Kr. 310,-) 

Fredag 11. mars kl. 19:00 eller lørdag 12. mars kl. 18:00 
 

Klikk her for å kjøpe billetter til fredag 11. mars kl. 19:00 
Klikk her for å kjøpe billetter til lørdag 12. mars kl. 19:00 

mailto:POST@UIB.NO
https://dns.no/forestillinger/assassins/?utm_source=distribusjonstilbud&utm_medium=email&utm_campaign=assassins
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/seatmap?eventId=3464
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/seatmap?eventId=3497
https://dns.no/forestillinger/sult/?utm_source=epost&utm_medium=digitalt&utm_campaign=distribusjonstilbud
https://dns.no/forestillinger/sult/?utm_source=epost&utm_medium=digitalt&utm_campaign=distribusjonstilbud
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/seatmap?eventId=3663
https://dennationalescene.eventim-billetter.no/webshop/webticket/seatmap?eventId=3663
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IKO’s vitsehjørne  
 
Så var det de to tannstikkene som gikk på fest. Kvelden var riktig så hyggelig, og tannstikkene var rimelig 
bedugget når de skulle begi seg på hjemturen. De gikk og støttet hverandre langs veikanten. Og plutselig kom et 
pinnsvin gående forbi. Da sa den ene tannstikken til den andre – visste du at det gikk nattbuss? 
 
 
Asgeir utfordrere Sissel til å komme med vits i neste nummer av tannløst- og fast. 
 
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2022 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Torsdag 24. februar 
Onsdag 22. juni 

Onsdag 26. januar 
Onsdag 23.marsl 
Onsdag 27. april 
Onsdag 15. juni 

  
 

 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk odontologi 
 
Nettsider for ansatte ved UiB 
 
Fakultetets nettsider 
 
Alrek helseklynge 
 
HMS-portalen 
 
IKO på Facebook 
 
Det medisinske fakultet på Facebook 
 
Forskningsrådets nettsider 
 
Pubmed 
 
På Høyden nettavis 
 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige publikasjoner 
 
LYDIA - innmelding behov vedr. drift, vedlikehold, transport, materiell, renhold 
 
PAGA – personalportalen 
 
UiBhjelp - Tjenesteportalen 
 
Profilmaler - Her vil dere finne UiB sine profilmaler 
 

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://pahoyden.no/
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx
https://uib.bluegarden.net/facelift/#/
https://hjelp.uib.no/
http://kapd.h.uib.no/profilmanual/index.html
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Profil- og webmanual – finner du her 
 
 

 
 

Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
mailto:marit.stubdal@uib.no
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