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Påskehilsen             
 

Samfunnet åpner opp, men Corona’en har ikke gitt seg enda.  

Etter gjenåpningen av samfunnet har vi på IKO virkelig fått merke sykdom og fravær. Ansatte, studenter 
og pasienter er fraværende. Det går ikke alltid opp på hver seksjon, og det har vært mye omdirigering i 
klinikken. Dette er krevende for lederne våre, men ekstra krevende for de som blir flyttet på. Jeg får 
mange gode tilbakemeldinger om den fantastiske og fleksible staben vi har. Dette gleder meg å høre – og 
vi er jo her først og fremst for studentene, pasientene og forskningen. Dette er IKO på sitt beste, men det 
røyner på for mange. 

Vi har hatt et prosjekt gående med oppfølging av sykemeldte. Det har gitt oss noe kunnskap for veien 
videre. Fremover nå vil vi gjerne starte opp et nytt prosjekt ved IKO, selv om alle kutt vi får i 
grunnbevilgningen vår ikke gir handlingsrom for nye prosjekter.  

Vi vil nå flytte fokus til nærvær. Hva kan vi gjøre for trivsel på IKO? Og vi må ta vare på de som stadig 
møter opp og dekker opp for fravær. Det skal være kjekt å være på jobb på IKO. Har dere innspill til hva vi 
kan gjøre her, uten store kostnader og krav om flere ansatte, så vil vi gjerne ha gode tips og tanker for 
dette. Her er det viktig å dele erfaringer, men vel så viktig blir selve prosessen med bevisstgjøring rundt 
dette med nærvær. Bruk gjerne påskeferien og tenk ut gode ideer. 

 

Riktig god og velfortjent påskeferie til dere alle, og håper vi finner mer normale dager når vi er tilbake – 
når påsken virkelig begynner.  

 

Husk at du er viktig og gjør en stor forskjell! 

 

Hilsen fra en stolt sjef på hjemmekontor i Coronaisolasjon. 

 

 
Institutt for klinisk odontologi 

Tannløst og fast 
Nr. 03 – 30.mars 2022 - påskenummer 
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Årsrapport for kommunikasjon MED 
2021 
 
Som de eneste ved UiB har Det medisinske fakultet laget og gitt ut en 
årsrapport om kommunikasjon, en årlig oppsummering av de ansattes 
kontakt med media. 
 
Dekan Per Bakke skriver i en e-post: 
 
Kjære alle sammen 
 
Det er veldig kjekt å kunne sende ut årsrapporten-21 for 
kommunikasjonsaktiviteten på MED. 
https://www.uib.no/med/152597/%C3%A5rsrapport-kommunikasjon 
 
Vi er det eneste UiB-fakultetet som har en årlig oppsummering av de 
ansattes kontakt med media.  
At vi har en slik oppsummering er Marion, Paul André og Ingrid sin 
fortjeneste, og ikke minst at MED har veldig mange dyktige folk som har 
prosjekter som det er verd å formidle. 
 
Formidling er viktig, det bidrar til folkeopplysning og bygger UiB som 
merkevare noe som igjen er viktig for rekruttering og tilslag på søknader. 
 
Årsrapporten bidrar virkelig til å understreke alt det bra arbeidet som gjøres 
på MED. Jeg er stolt av å jobbe her! 
 
Kos deg med rapporten! 
 
Mvh 
Per 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informasjon til studenter og ansatte 
om krigen i Ukraina 
 
UiB har laget en egen side med informasjon og råd i forbindelse med at 
Russland har invadert nabolandet Ukraina og det er krig på det europeiske 
kontinent. Her kan du finne relevant informasjon for våre studenter og 
ansatte. Informasjonen på disse sidene blir oppdatert. 
 
Du finner den siden her. 
 
 
 
 

 

mailto:POST@UIB.NO
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Brev fra IT-avdelingen om bruk av Mac i undervisningsrom 
 
IT-avdelingen har sendt ut et brev om problemer i forbindelse med bruk av Mac i undervisningsrom. 
 
«Vi har i de siste årene opplevd en del problemer ved bruk av Mac sammen med vårt AV-utstyr, og det virker å 
være tiltagende. Stadige endringer fra Apple berører hvordan maskinene kommuniserer med bildeprosessorer og 
annen infrastruktur som er nødvendig for å ha fungerende rom. Dette gjelder både endringer i operativsystem, 
drivere og maskinvare.» 
 
Les hele brevet her. 
 
 

Innfører betalingsparkering ved UiB 
(På Høyden, tirsdag 01. mars 2022 - 11:54) 
 
Fra 01.06.2022 innføres det betalingsparkering ved UiB. Gjeldende elektroniske parkeringstillatelser ved UiB 
forlenges til 31.05.22. 
Reserverte plasser ved enhetene fjernes 01.04.22. Disse går over til å være frie plasser. 
Elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte/studenter blir automatisk forlenget til og med 31.05.22 i 
parkeringsappen. Gyldig periode for parkeringstillatelsen står på inngangssiden i appen. 
 
Les skriv fra Eiendomsavdelingen om innføring av ny parkeringsordning her. 
 
Les mer om parkering ved UiB. 
 

               
 
 
 

 
 

Rabatt for ansatte og studenter ved UiB på 
Sykehusapoteket 
 
I høst startet Sykehusapoteket på Haukeland med 20% rabatt på handelsvarer og legemidler uten resept for 
ansatte i HelseVest. 
Fra 1. februar får også ansatte og studenter ved UiB 20% rabatt. 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Norges største aktivitetskampanje, Sykle til jobben, starter 19. april. Meld deg på i dag! 
 
Sykle til jobben er en årlig kampanje med ål å få flest mulig i aktivitet. Kampanjeperioden er fra 19. april til 17. 
juni 2022. Dette er en lavterskel sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse. 
 
Under kampanjen registrerer deltakerne ALL sin fysiske aktivitet. Det vil si at det ikke bare er sykling som teller. 
Padling, løping, svømming, klatring, fjellturer og styrketrening er andre eksempler på poenggivende aktiviteter. Du 
kan registrere aktiviteten både til/fra jobb, men også fysisk aktivitet på fritiden. Man kan delta individuelt eller som 
et lag på maksimalt fem personer sammen med venner eller kollegaer. Selv om du er pensjonist eller av andre 
grunner ikke er i jobb, kan du fortsatt delta. Alle som melder seg på og registrer aktivitet er med i trekningen av 
premier som blant annet sykler, turer og treningsutstyr! 
 
I 2021 hadde Sykle til jobben mer enn 40.000 deltakere. Hvor mange blir med på en aktiv vår i 2022 når 
kampanjen gjennomføres for 49. gang? 
 
Les mer om Sykle til jobben 
 
Meld deg på. 

 
 
 
 
 

Bli med på Vestlandets største kunnskapsarena for digital 
helse 
 
Digital helse-dager er en helt fersk konferanse om helsenæring, digitalisering og innovasjon i helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Konferansen er 1. og 2. juni i Bergen – og her er tre gode grunner til å delta: 
1. Vi bryter siloer og skaper helhetlige digitale løsninger sammen 
2. Vi lar pasienter og brukere utfordre oss 
3. Vi gir ordet til kommune, sjukehus, akademia og næringsliv, for å se muligheter på tvers 
Konferansen arrangeres av HVL, Helse Bergen og Alrek helseklynge. De to konferansene THOM (HVL) og 
KlinIKT (Helse Bergen), som har blitt arrangert i en årrekke, er slått sammen for å skape en felles arena for 
samhandling og digital helse.  
 
Les mer her. 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Falch-forelesningen 2022 – 

“Epidemiology is easy - anyone can do it” 
Auditoriet i Armauer Hansens hus 19. april kl 12.15 

 
Hvordan kan feilslåtte metoder med epidemiologimerkelapper bidra til feilaktige slutninger og misvisende 
helseråd? Det kan Kenneth J. Rothman fortelle om, en av verdens fremste epidemiologer. Hans tanker om 
temaet er ekstra relevante i disse tider, der fake news er en konstant trussel mot god folkeopplysning.  
 
Påmelding på Skjemaker  Det er mulig å møte opp og få seg forelesningen uten at man har meldt seg på.  
 
Professor Kenneth J. Rothman ved Boston University er verdensberømt skikkelse innen epidemiologi. Han har 
bidratt stort innen både kreft, hjerte- og karsykdommer, nevrologi, perinatalhelse, traumer, miljøeksponeringer og 
farmakoepidemiologi. Dette har resultert i en rekke viktige publikasjoner, blant annet i The Lancet, New England 
Journal of Medicine og Annals of Internal Medicine. 
 
Professor Rothman har en imponerende merittliste. I tillegg til å ha skrevet to av de mest brukte lærebøkene i 
epidemiologi, har han også vært assisterende redaktør for American Journal of Public Health, redaktør for 
American Journal of Epidemiology, redaksjonsmedlem i New England Journal of Medicine og del av det 
internasjonale rådgivende styret for The Lancet. Han grunnla tidsskriftet Epidemiology og var president i Society 
for Epidemiologic Research, æresstipendiat ved American College of Epidemiology og stipendiat i International 
Society for Pharmacoepidemiology. 
 
I en tid med stort behov for troverdig forskning er dette et tema som bør interessere medisinske forskere 
innen alle metodefelt. 
 

 
 
 

 

 

STUDIE 
 

Semesterstart  
 
Semesterstart høsten 2022 blir mandag 15. august. 
 
 

Avslutningshøytidelighet i Aulaen 
 
Fakultetet har booket universitetets storstue – aulaen – til avslutningshøytideligheten i juni. 
 
Dato for høytideligheten i 2022 er mandag 13. juni. 
Tidspunktet har tradisjonelt sett vært fra kl. 13.00 til kl. 14.30 
 
Avgangskullet på medisin har sin seremoni om formiddagen. samme dag og sted. 
Aulaen har plass til 350 personer. Jeg håper vi kan fylle aulaen med folk i år! 
 

mailto:POST@UIB.NO
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Bli med på OSKE juni 2022 
 
Nå har arbeidet med OSKE i juni startet og vi trenger deres hjelp. Administrative ansatte er nødvendig for at både 
OSKE i MED12 8. juni og OSKE i MED6 16. juni, skal gå rundt. I MED6 er det et større antall studenter som skal 
ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen 
og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de 
skal være på. 
Påmeldingsskjema finner du her. 
 
Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 
8.april. 
Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få 
være med på OSKE. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan 
eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert lunsj og mulighet til å mingle i lunsjen. 
 

  
Studenter og personell er samlet i Vrimle forut for eksamen. 

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt 
Registrering før eksamen. 

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt 
 
Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss 
OSKE6: Mareike.Mannigel@uib.no - 55586235 
OSKE12: Ingvild.Jonsvoll@uib.no – 55585407 
 
 

Mer forskning til studentene! 
 
Mange av våre studenter ønsker å lære mer om 
forskning og en akademisk karrierevei, men 
opplever at det er vanskelig å komme i kontakt 
med fakultetets forskere. Dette er ikke 
nødvendigvis studenter som i utgangspunktet er 
ute etter sommerjobb/stipend eller ph.d.-stipend, 
men studenter som gjerne vil lære mer om 
forskning og akademia før de eventuelt tar et slikt 
valg.  
 
Vi søker nå forskere på alle nivåer som kan 
tenke seg å være kontaktpersoner for studenter 
som vil lære mer om forskning.  
 
Les mer her 
 

More research for the students! 
 
Many of our students want to learn more about 
research and an academic career path but find it 
difficult to get in touch with the faculty's researchers. 
These are not necessarily students who are looking 
for, for example, a summer job/scholarship or PhD 
scholarship, but simply students who would like to 
learn more about research and academia.   
 
We are now looking for researchers at all levels 
who want to sign up as contact persons for 
students who want to learn more about research.  
 
Read more 
 
 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
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FORSKNING 
 

Ønsker du å samarbeide med UC Berkeley? 
Søk Peder Sather-midler før 1. juni 
 
Peder Sather Center for Advanced Study skal bidra til å utvikle samarbeid mellom norske forskere og forskere ved 
University of California, Berkeley. 
Senteret lyser ut stipendmidler på mellom US$ 10.000,- og US$ 25.000,-. 
Stipendet blir gitt for to år om gangen, og kan blant annet støtte minikonferanser, workshops, pilotstudier, 
datainnsamling eller utvekslings- og forskningsopphold. 
 
Les mer i «På Høyden». 
 

 
Foto/ill.: Sather 
 
 

 
 
NorDoc ph.d.-konferanse og sommerskole i Bergen 2022 | Det medisinske fakultet | UiB 
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KLINIKKNYTT 
 
 

 
 
 

 

 

PERSONAL 
 

Ferieavvikling 
 
Vi minner om at fristen for å registrere hovedferien er satt til 1. mai. Hovedferieperioden er mellom 15. mai og 15.. 
Det er fint om man planlegger resten av ferien også. Frist for å registrere restferie er 1. oktober.  
 
Søknad om ferie legges inn i HR-portalen som vanlig. Ferie skal avklares med nærmeste leder og dere må legge 
inn merknad på dette i søknaden. 
 
Du finner lenke til pålogging i Selvbetjeningsportalen, og veiledning til bruk av portalen på følgende lenke: 
Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB.  Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’ 
nederst i høyre hjørne. 
 
Vi oppfordrer alle til å planlegge for hele ferieåret 2022.  
 
Overføring av ferie vil normalt kun skje i forbindelse med egenmelding i ferieperioden. 
 
 

 

 

mailto:POST@UIB.NO
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DRIFT 
 

Oppgradert tjeneste for utskrift, kopi og skanning 
 
UiB oppgraderer systemet som styrer utskrift, kopiering og skanning for alle skrivere og kopimaskiner på 
universitetsområdet. Les mer om hva dette innebærer for studenter og ansatte 
 
I løpet av uke 13 (28. mars til 1. april) vil skrivere og kopimaskiner på universitetsområdet bli lagt om til et nytt 
system som styrer utskrift, kopiering og skanning. 
 
Dette vil gi bedre tjenester for deg som skal skrive ut eller skanne dokumenter. 
 
Du bruker fortsatt adgangskortet/studentkortet ditt for å logge inn på skrivere og kopimaskiner. 
 

  
Foto/ill.: Colourbox 

 
Les mer om oppgrader tjeneste for utskrift, kopi og skanning  
 
 
 
 

UiB innfører felles tilgangsstyring for IT-tjenester 2. april 
 
Det sentrale systemer som gir ansatte, studenter og gjester tilganger til ulke verktøy og system skal byttes ut 2. 
april. 
 
Mellom 25. mars og 2. april vil det ikke være mulig å opprette nye brukerkontoer eller bytte passord. 
 
I dag er SEBRA det sentrale systemet for brukeradministrasjon. Dette skal erstattes av et nytt system for 
brukeradministrasjon og tilgangsstyring, UiBtilgang. 
 
Det innebærer noen nye rutiner for oppretting av brukerkontoer, som nå blir mer automatisk. Nyansatte og nye 
studenter trenger ikke lenger søke om å få brukerkonto, og det er heller ikke noen manuell godkjenning av nye 
kontoer for ansatte og studenter. 
 
UiBtilgang må brukes når du skal søke om tilgang til et system. 
 
Les mer om bl.a. hvilke konsekvenser dette får fer deg her 
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VELFERD 
 

Ny søknadsperiode for 
velferdshyttene sommeren 
2022 
 
Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på 
velferdshyttene for sommeren 2022, i 
perioden 23.juni – 14.august 2022. 
 
Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket 
hytte og ønsket periode. 
 
Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før 
leieperiodens start for å unngå gebyr for 
avbestilling. 
 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem 
(https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn 
med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første 
gangs søknad om hytte må man legge inn litt 
informasjon. 
 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes 
også på Ansattsidene under Mitt ansattforhold - 
Velferd - Velferdshytter.  
 
Søknadsfristen er 18.04.22. Vinnerne får tilsendt 
informasjon på e-post. 
 
Spørsmål vedr hyttene kan rettes til 
Eiendomsavdelingen via UiB hjelp. 
 

New application period for 
the cabins – the summer of 
2022 
 
You can now apply for the desired period at the 
welfare cabins on Ustaoset for the summer of 2022, in 
the period June 23 to August 14. 
 
When applying for a cabin, one must prioritize both the 
desired cabin and the period. 
 
Cancellation deadline for allocated cottage is 30 days 
before the start of the rental period to avoid 
cancellation fee. 
 
You must use UiB’s electronic cabin system 
(https://reg.app.uib.no/hytter) by logging in with your 
UiB username and password. When applying for the 
first time, you must enter some information. All 
applications must be registered in the electronic cabin 
system to enter the draw. The application form and 
information about the cabins can also be found on the 
employee pages below Employment conditions – 
Welfare – Cabin hire. 
 
The application deadline is April 18. The winners will 
get information by email. 
 
Questions about the cabins can be directed to The 
Estate and Facilities Management division to via UiB 
help. 
 

    

 
 
 
 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
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TEATERBILLETER FOR UIB VELFERD 
 

UiB har reservert gode billetter til vårens populære forestillinger på Den Nationale Scene. 
 

 
 

LAZARUS 
 

 
 
Thomas Newton kommer fra en annen planet, men er dømt til evig liv på jorda. Mens han lengter seg vekk, prøver 

han å drukne spøkelser fra fortiden i gin. Historien om Newton er omkranset av 18 låter av David Bowie, og 
forestillingen kan kanskje beskrives som drømmespill. Sikkert er det at «Lazarus» var Bowies gave til ettertiden. 

Her samler han trådene fra debuten rundt 1970 og frem til det siste albumet Blackstar (2016). 
 

Det var også mens Bowie jobbet med Blackstar at han, sammen med Enda Walsh, skrev «Lazarus». Musikalen 
hadde premiere i New York knappe to måneder før David Bowie gikk bort, og har siden urpremieren i 2015 blitt 

spilt ved en rekke teater i USA og Europa. Teatersjef Stefan Larsson har regi og som Newton finner vi Bjørn 
Willberg Andersen. 

 
Premiere: 22. april på Store Scene  

Av: David Bowie og Enda Walsh 
Basert på romanen «The Man Who Fell to Earth» av Walter Tevis.  

Regi: Stefan Larsson  
 

KJØP BILLETTER TIL LAZARUS 
UIB VELFERD PRIS KR 400 (ord kr 590) 

tirsdag 3. mai kl 19.30, fredag 6. mai kl 19.30 og lørdag 7. mai kl 18.00  
 

Kjøp billetter til tirsdag 03.05 kl 19.30 
 

Kjøp billetter til fredag 06.06 kl 19.30 
 

Kjøp billetter til lørdag 07.06 kl 18.00 
 
 

DE ANSATTE 
 

 
 

mailto:POST@UIB.NO
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«De ansatte» utspiller seg hundre år frem i tid på et romskip med både menneskelige og menneske- 
lignende ansatte; De som er født, og de som er skapt. Når en rekke gjenstander fra planeten  

Nyoppdagelsen tas ombord på skipet begynner forandringer å skje. De ansatte avviker fra gitte prosedyrer og 
programmer; de drømmer, blir følelsesmessige, og utfordrer hierarkiene på skipet. Menneskene tynges mer og 

mer av savnet etter jorda, mens de menneskelignende utvikler nye evner og egenskaper. 
 

Premiere: 28. mai på Lille Scene 
Av: Olga Ravn  

Dramatisert av: Idun Vik og Miriam Prestøy Lie 
Regi: Miriam Prestøy Lie 

KJØP BILLETTER TIL DE ANSATTE 
UIB VELFERD PRIS KR 175 (ord kr 310) 

Fredag 3. juni kl 19.00 
 

Kjøp billetter til fredag 03.06 kl 19.00 
 
 

MORGENSTJERNEN 
 

 
 

Vi er på tampen av sommerferien, og en uvanlig varme sprer uro i Bergen. En kveld dukker det også opp en 
enorm stjerne på himmelen. Ingen vet sikkert hva slags fenomen det er. Samtidig begynner merkelige ting å 

hende i utkanten av menneskenes tilværelse. I løpet av noen få, skjebnesvangre dager skal det meste forandre 
seg. 

Forestillingen presenteres i samarbeid med Festspillene i Bergen 2022. 
Urpremiere: 21. mai på Store Scene 

Av: Karl Ove Knausgård, dramatisert av Armin Kerber 
Regi: Linus Tunström  

KJØP BILLETTER TIL MORGENSTJERNEN 
UIB PRIS KR 30 (ord kr 480) 

 
onsdag 8. juni kl 19.30 

 
Kjøp billetter til onsdag 08.06 kl 19.30 
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IKOs vitsehjørne  
 
 
Hvor mange psykiatere trenges for å skifte en lyspære? 
Bare en. Men pæra må ville det selv. 
 
********************* 
 
En bil som snegler ser i 20 km/t i 80-sonen blir stoppet av politiet. Føreren viser seg å være en eldre dame på 85 
år, og i baksetet sitter hennes to jevngamle venninner. 
«Frue, hvorfor kjører du så sakte?» spør politimannen. 
«Herregud, mann. Det står jo 20 km/t på veiskiltet» svarer den gamle damen indignert. 
Politibetjenten sukker: «Det skiltet viser ikke fartsgrensen, men at du kjører på riksvei 20»! 
«Sier du det. Det må jeg huske», svarer den gamle damen. 
Betjenten titter på venninnene i baksetet og synes de ser nokså medtatte ut. 
«Er der noe galt med venninnene dine?» spør han, «de ser ikke helt pigg ut». 
«Neeeeeida», svarer den eldre damen, «vi har bare akkurat svingt av riksvei 180». 
 
********************* 
 
 

Jeg utfordrer min kjære kollega Torhild Kildahl, friskusen fra Senja, til en vits nordfra. 
Dagmar 

 
 

 

 
 

MØTEPLAN FRAMOVER – våren 2021 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 22. juni Onsdag 27. april 

Onsdag 15. juni 
 

Programutvalget 
Fredag 6. mai 
Fredag 10. 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 
 

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/
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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 
 
Profil- og webmanual – finner du her 
 
 

 
 

Bidrag kan sendes til marit.stubdal@uib.no 
 

 
 
 

mailto:POST@UIB.NO
https://www.facebook.com/med.uib
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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
https://manual.uib.no/profilmanual/maler/
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