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Åpen dag  
 
Torsdag den 5.mars arrangerte hele UIB for første gang åpen dag for 3.klasse videregående skoleelever. Ved 
IKO hadde vi ett arrangement på formiddagen hvor de påmeldte elevene fikk en introduksjon til tannlege og 
tannpleierstudiet. Etterpå fikk elevene prøve seg på å borre og pusse i tenner på ferdighetssenteret. 
Arrangementet åpen dag ser ut til å bli ett fast arrangement ved UIB hver vår.  
 

     
 
 

Reisevane undersøkelse 
 
Som et ledd i arbeidet med å utvikle kollektivtilbudet for reisende til og fra 
arbeid og studiested på Haukeland/Årstadvollen, skal Skyss med bistand fra 
TNS Gallup gjennomføre en reisevaneundersøkelse for å kartlegge hvordan 
ansatte og studenter reiser til og fra arbeid/studiested, og hvordan de 
vurderer ulike transportformer.  
  
Det medisinsk-odontologiske fakultet er avhengig av et godt kollektivtilbud for at studenter og ansatte skal ha en 
lettest mulig reise. Vi har derfor sagt ja til å være en av flere partnere for Skyss i dette arbeidet, og vi ønsker 
derfor å bidra til at flest mulig deltar i denne undersøkelsen. 
 
Undersøkelsen blir gjennomført på web, og du vil i løpet kort tid få mulighet til å delta i undersøkelsen.  
 
Vi ber alle ansatte om å besvare undersøkelsen så snart dere har mulighet til det. 
Mail med lenke til undersøkelsen kommer så snart den er klar fra Skyss. 
 
TNS Gallup står for gjennomføringen av undersøkelser og er garantist for konfidensiell/anonym behandling av 
alle som deltar. Du kan lese mer om TNS Gallup sin personvern-policy her: 
http://www.galluppanelet.no/?action=main.lobbygeneral&mycontent=privacy 
 
Resultater fra undersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig i etterkant av undersøkelsen.  
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Røykeforbud ved inngangspartier 
 
Flere nye bestemmelser i tobakksskadeloven trådte i kraft 1. juli 2014. På bakgrunn av disse nye bestemmelser i 
tobakkskadeloven er det nå forbudt å røyke ved inngangs-partier til offentlige virksomheter.  
 
For universitetet innebærer forbudet at det vil bli satt opp skilt som informerer om røykeforbudet og alle 
askebegre vil bli fjernet fra inngangspartiene. Universitetet vil derfor gå i gang med å få fjernet askebeger og 
sette opp skilting om røykeforbud i inngangspartier. Fra 18. februar vil askebeger blir fjernet fra område 1 og 2 
på Nygårdshøyden. Deretter vil fjerning bli foretatt på område 3 og 4. Det er bestilt skilt som skal settes opp ved 
inngangspartiene, og ut fra antatt leveringstid kan montering av disse starte i løpet av mars. 
 
 
 
 
 

STUDIE 
 

ABC ved mistanke om fusk  
 
Universitetet i Bergen har utarbeidet en ny versjon av håndboken «ABC ved 
mistanke om fusk – En veiledning for ansatte ved UiB». Håndboken gir en rask 
innføring i prosedyrer og ansvarsdeling ved mistanke om fusk eller annen 
akademisk uredelighet.  
 
Håndboken er både relevant for vitenskapelige ansatte, særlig dem som er i en 
veilederrolle, og studieadministrativt ansatte ved instituttene. Målet er at denne 
skal bidra til å sikre at disse følsomme sakene blir behandlet på en korrekt måte. 
 
 

 
 
 

 

Ny studieplan for medisinstudiet 
Nyhetsbrevene for ny studieplan for medisinstudiet finner du her: 
https://w3.uib.no/nb/mofa/66684/nyhetsbrev# 
 
Hjemmesiden til ny studieplan for medisinstudiet finner du her: 
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-
uib 
 
 
 

 

 
 

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 
 
NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 arrangeres i samarbeid med Universitetet i Bergen. Vi inviterer 
til nasjonal konferanse 19. og 20. mai i Grieghallen i Bergen.  
 
NOKUT har offentliggjort programmet for årets viktigste utdanningskonferanse, som går av stabelen i Bergen 19. 
og 20. mai.  
 
Årets program reflekterer de store endringene som er i ferd med å skje i det norske utdanningslandskapet. 
Sammenslåinger mellom universiteter og høyskoler skal sikre en ny og bedre struktur, som igjen skal bidra til økt 
kvalitet i både forskning og utdanning. 
 
Programmet finner du her. 
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Påmeldingsskjema og praktisk informasjon finner du på NOKUTs nettsider. 
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Programmet-for-NOKUT-konferansen-2015-er-
klart/#.VO2RFaPKyUl 
 
Les mer her. 
 
 
 

FORSKNING 
 

Forskningsdagene 2015 
 
Forskningsdagene 2015 vil foregå i perioden 16.-27. september. Vi har startet planleggingen av UiBs bidrag til 
programmet. Vil du delta? 
 
Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd som foregår i slutten av 
september. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale 
forskningsinstitusjoner. UiB er den største bidragsyteren til «Forskningsdagene i Bergen». 
 
Les mer her. 
 
 
 

UTLYSNING: 100 millioner fra FORNY2020 - 
Verifiseringsmidler  
 
Forskere i Bergen har nå muligheten til å søke om flere millioner i støtte fra Forskningsrådet for prosjekter med 
kommersiell vinkling. Verifiseringsmidler er en gylden mulighet til å skaffe midler til å gjennomføre uttesting, 
oppskalering og videreføring eller videreutvikling av ditt forskningsprosjekt – uavhengig av fagfelt. BTO tar 
ansvar for å koordinere søknadsskrivingen, prosjektledelse og forretningsutvikling. Vi har i de senere år hatt en 
suksessrate på 30 – 50 % på våre søknader.  
Benytt sjansen og forhør deg med oss om verifiseringsmidler fra FORNY2020!  
Programstyret i FORNY2020 offentliggjorde 23. februar 2015 at de har vedtatt en ekstra utlysning av 
verifiseringsmidler våren 2015. Fristen for å søke om midler er satt til 15.april 2015 
 
Les mer her. 
 
 

SPIRE-midler 
 
Årets midler fra Strategisk program for forsknings- og 
undervisningssamarbeid (SPIRE) er utlyst! SPIRE-midler har som formål 
å stimulere til forsknings- og utdanningssamarbeid med partnere i UiBs 
internasjonale nettverk og nordiske sentre (i Kina, India og Sør Afrika), 
samt med partnere i Brasil, Russland, India, Kina, Sør Afrika (BRIKS-
landene) og Japan.  
 
Det kan søkes om SPIRE-midler fra følgende to kategorier:  
1. SPIRE-midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid.  
2. SPIRE-gjesteforskermidler.  
 
Her er retningslinjene for søkere, og alle må bruke dette skjemaet ved 
søknad om midler. Fakultetet har frist 30. april til å sende over alle 
skjemaene til forskningsadministrativ avdeling.  
 

 

3 
 

http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Programmet-for-NOKUT-konferansen-2015-er-klart/%23.VO2h2qPKzDC
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Programmet-for-NOKUT-konferansen-2015-er-klart/%23.VO2RFaPKyUl
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Programmet-for-NOKUT-konferansen-2015-er-klart/%23.VO2RFaPKyUl
http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2015/Programmet-for-NOKUT-konferansen-2015-er-klart/%23.VO2gDaPKzDC
http://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=40bbce8b9d815ee8c74d48e5b635e91ahttp://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=40bbce8b9d815ee8c74d48e5b635e91a
http://tjinfo.uib.no/Vedlegg?id=4b0893a92baaa605bacdd220b44089a3


SEMINAR FOR SØKERE TIL SFF 
 
UiB inviterer til informasjonsseminar for UiB søkere til Senter for 
fremragende forskning. Seminaret finner sted 20. mars kl. 10.00 – 11.30 
i seminarrom E på Studentsenteret. . Her er programmet. 
 
  

 
 

Kurs i konfokal mikroskopi  
 
MIC ved UiB held kurs 14.-17. april i bruk av konfokal mikroskopi.  
Kurset er retta mot deg som ønskar å lære deg å bruke eit konfokal mikroskop og kome i gang innan konfokal 
bilete handsaming enten du vil nytte utstyret på MIC eller andre stader. Prinsippa for konfokal biletehandsaming 
og parameter naudsynt for å kunne få til optimale bilete er dei same uavhengig av kva system du nyttar. Noko 
tidlegare erfaring i konfokal mikroskopi er ei føre-mon, men ikkje naudsynt.  
MIC har 2 konfokale system: Leica SP5 (AOBS) og Zeiss LSM 510 META.  
Påmeldingsfrist er 20. mars (eller når fullteik-na). 
 
Les mer her. 
 
 

POS- og PES-midler 2015  
 
Utlysning av prosjektetableringsmidler og posisjoneringsmidler for 2015 fra NFR-UiB.  
 
Det kan søkes om PES-midler for forskere som skal søke på konkrete utlysninger under EUs Horisont 2020 med 
frist i løpet av 2015, og om POS-midler for forskere som skal posisjonere seg mot søknader i EUs H2020 
rammeprogram.  
Det er løpende søknadsfrist for prosjektetablerings-midler (PES) fra H2020-utlysningsdato til frist, og for 
posisjoneringsmidler (POS), i 2015. 
 
Les mer her. 
 
 
 

 
 

NFR-utlysinger  
 
Aktuelle utlysninger fra Forskingsrådet:  
 
Senter for Fremragende Forskning IV, Trinn 1. Frist for trinn 1, beskrive den bærende ideen på fem sider: 1. 
April. Skisse til instituttet: 19. mars. Les mer her. 
 
Forskerskoler, informasjonsmøte 6. mars hos Forskningsrådet på Lysaker.  
Utlysningen vil ha frist 15. april. Samlet beløp til de nye, nasjonale forsker-skolene er ca. 325 mill. kroner. Det 
tas sikte på oppstart av de nye forskerskolene tidlig i 2016.  
Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT). Utlysning for utdannings-sektoren, 
samarbeid med FoU-miljøer og næringsliv. Frist: 27. mai 2015.  
 
Se mer her. 
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FRIPRO-midlar – søknadsfrist 27.mai  
FRIPRO støttar den frie, grunnleggjande forskinga. I år er også ein ny kategori med, ”Toppforsk”, med meir 
langsiktig og omfattande støtte enn til vanlege forskingsprosjekt, er meint for å gje forskingsinstitusjonar høve til 
å utvikle meir internasjonalt leiande forsking.  
Sjølve utlysinga er ikkje klar enno, enn så lenge kun preannouncement. 
 
Les meir her. 
 
 
 

Midlar til humane biobankar og helsedata  
 
Forskingsrådet lyser ut 45 millionar til forsking på biobankar og helsedata (BIOBANK).  
Frist er 15. april.  
Eit viktig mål med utlysinga er å byggje nasjonale ekspertmiljø innan biostatistikk og bioinformatikk som kan 
produsere vitskapelege resultat av høg kvalitet frå store datasett i biobankar og helseregister. NFR søkjer miljø 
som kan trekke til seg internasjonal ekspertise og forskingsmidlar og utfordre praksis for open tilgang til 
biobankar/register. 
 
Les meir her. 
 
 
 

PERSONAL 
 

Midlertidig endring av personalkonsulent 
 
Personalseksjonen ved fakultet har bestemt at personalkonsulentene ved de ulike instituttene ved MOF skal 
bytte arbeidsplass i en periode for å bedre erfaringsutveksling på personalområdet. Institutt for klinisk odontologi 
og Klinisk institutt 1 er først ute med et slikt bytte. Dette innebærer at Ingvild Vandeskog Wallacher vil fungere 
som personalkonsulent i perioden fra og med 16. mars til og med 30. april. Dere når henne på Hilde sitt kontor, 
telefon 55 58 65 67 og epost: ingvild.wallacher@uib.no.  
 
 

Rutine FERIE 
For english version, see below. 
 
Ferieloven og tariffavtale regulerer ansattes rett og plikt til å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal legge til rette for og 
påse at arbeidstakere avvikler ferie, 25 feriedager (30 feriedager for ansatte over 60 år) i løpet av året. 
 
Avvikling av ferie skal avtales i god tid. Dersom man ikke blir enig om feriefritiden, fastsetter arbeidsgiver tiden 
for ferie. Feriefritiden skal normalt avtales to måneder før avvikling. 
 
Ekstraferien (5 dager) for arbeidstakere over 60 år, kan tas som enkeltdager eller samlet. Arbeidstaker skal 
melde fra til arbeidsgiver minst to uker før avvikling av disse dagene. 
 
Ved MOF har vi følgende frister: 

Ferie Frist for anmodning Fastsatt ferie 
Påskeferie (uke 14) snarest 15.3.15 
Sommerferie (15.5 – 15.9) 
minst 3 uker i perioden 

1.4.15 15.4.15 

Høstferie 1.8.15 15.8.15 
Eventuell restferie 1.10.15 15.10.15 

 
Registrering: 
Den ansatte skal anmode om ferie i PAGA og arbeidsgiver bekrefter innvilgelse av ferien i PAGA. Dersom ferie 
ikke er registrert innen 1.4.15 kan arbeidsgiver legge inn tre uker sommerferie på den ansatte og pålegge 
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avvikling av ferie i disse ukene. Restferie skal registreres innen 1.10.15. Hvis ikke restferien er registrert innen 
denne dato, vil arbeidsgiver registrere ferieperiode og pålegge avvikling av den. All informasjon om ferieperioder 
vil være i PAGA. Eventuell endring av ferieperiode skal godkjennes av arbeidsgiver før avvikling. Alle ansatte 
skal stå med 0 i ferieregnskapet ved utløp av året. 
 
Overføring: 
Ferien skal avvikles innen ferieåret. Det er bare unntaksvis at ferie kan avtales overført. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven 
 
Seniorpolitiske tiltak: 
I henhold til Hovedtariffavtalen i staten må UiB legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid. Av den 
grunn og for å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis arbeidstakere ved UiB tjenestefri med 
lønn tilsvarende 10 dager pr. år fra det kalenderåret man fyller 62 år. Uttak av dagene avtales med arbeidsgiver 
og registreres i Personalportalen. Seniorpolitiske dager kan ikke overføres til neste kalenderår. 
UiB forutsetter at de arbeidstakerne over 62 år som har behov for en tilrettelegging gjennom uttak av 
seniorpolitiske dager, også har oppfylt sin plikt til å avvikle ferietiden hvert år. 
 
Odontologisk universitetsklinikk vil holde stengt i følgende tre uker sommeren 2015, uke 29, 30 og 31. 
 
 
 

Registering holiday 
 
The Holidays Act and the Collective Agreement for the Civil Service regulate the employees’ rights and duties to 
take out holiday. The employer should both facilitate for the employees to take out their holiday as well as ensure 
that they do so - 25 working days (30 working days for employees over the age of 60) in the course of a year. 
Holidays should be agreed upon in good time. If an agreement cannot be reached, the employer will decide 
when the holiday should be taken out. The holiday should normally be agreed upon two months in advance.  
The extra 5 days holiday for employees aged over 60, can be taken out as individual days or consecutively. The 
employee should notify the employer at least two weeks in advance before using these days. 
 
At the Faculty of Mathematics and Natural Sciences we operate with the following deadlines: 
 

Holiday Deadline for request Fixed holiday 
Winter holiday (week 9) As soon as possible 12.3.15 
Easter Holiday (week 14) 12.3.15 20.3.15 
Summer holiday (at least 3 
weeks in the period from 
15.5 – 15.9) 

15.4.15 30.4.15 

Autumn holiday and any 
leftover holiday (excluding 
Christmas Holiday) 

15.8.15 30.8.15 

Christmas Holiday 15.10.15 30.10.15 
 
 
Registration: 
The employee applies for holiday in PAGA and the employer confirms that the application has been approved in 
PAGA. If no holiday has been registered by 15.4.15 the employer may enter three weeks holiday for the 
employee and order that the holiday is taken out in this period. Christmas Holiday should be registered by 
15.10.15. If the total amount of holidays has not been registered by this date, the employer will fix a holiday and 
determine that it is taken out in this period. Information regarding holiday can be found in PAGA. Any changes in 
a registered holiday should be approved by the employer before the holiday is taken. The holiday balance in 
PAGA should be 0 for all employees by the end of the year. 
 
Transferring holiday to the following year: 
The holiday should be taken in the holiday year. Transferring holiday can only be agreed upon in certain cases. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21?q=ferieloven 
 
Senior political measures: 
Pursuant to the Basic Collective Agreement for the Civil Service, the UiB is obliged to facilitate working 
conditions in order for senior employees to be able to stay at work. For this reason, employees at the UiB are 
given 10 paid days off from work per calendar year from the year they turn 62. The employee and the employer 
will agree when these days are to be taken and the employee must register them in PAGA.  “Senior days” 
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(seniorpolitiske dager) cannot be transferred to the following calendar year. 
UiB presumes that employees over the age of 62 who are in need of an adaptation by taking out “senior days”, 
also have fulfilled their duty to take out their ordinary holiday each year.  
 
 
 

HMS 

 
 

GLIMT FRA HMS DAG VED INSTITUTT FOR KLINISK 
ODONTOLOGI  5. MARS  
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VELFERD 
 

NY SØKNADSFRIST FOR 
HYTTENE PÅ USTAOSET 
OG TINGVIKEN – 
SOMMERFERIEN 2015 
 
Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, 
Ottesheiemen og Butten på Ustaoset og Tingviken i 
Utne for perioden 21. juni til 16. august 2015. 
 

     
 

 
Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://skjema.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt 
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 systemet for å komme med i trekningen. 
 
Søknadsskjema og informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under «Mitt ansattforhold» - «Velferd» - 
«Velferdshytter». På siden Velferdshytter til utleie, logg inn med ditt UiB brukernavn og passord. 
 
Søknadsfristen er 16. mars, trekningen foretas 17. mars 2015. 
 
 

Kinobilletter 
 
Nå kan du bestille kinobilletter igjen: 
 
Kinobillettene kan brukes til alle filmer ved Bergen Kino (med forbehold om spesialarrangementer hvor 
firmabilletter er unntatt).  
Når du kjøper en billett her får du en billettkode som brukes som betaling når du bestiller billetter fra Bergen kino 
sine nettsider. Hver billettkode gjelder som betaling for en person på ordinære forestillinger ved Bergen kino.  
 
Hver ansatt kan en gang hver 30. dag kjøpe 2 billetter à kr 70.  
I tillegg kan man kjøpe et ubegrenset antall billetter à kr 95, dog ikke mer en 6 billetter i hver bestilling.  
 
Billettene betales online med Visa / Master Card. Når du etter betaling klikker deg videre til kvitteringssiden vil du 
umidelbart få dine billettkoder. Du kan også når som helst logge inn og finne dine billettkoder fra tidligere kjøp 
(se fanen "mine kjøp"). 
 
Lenken er som før: https://reg.app.uib.no/kinobilletter 
 
 

Kort i Eikedalen skisenter 
 
Velferdsutvalget har flere ski kort til salgs i Eikdedalen skisenter. 
 
Priser: 

− Voksen 16 år+: Dagskort kr. 270,- (ord. 330,-) maks 2 kort 
− Barn 7-15 år: Dagskort kr. 210,- (ord. 270,-) maks 4 kort 

 
Send forespørsel til post@poa.uib.no 
 
Kortene hentes i ekspedisjonen i Christiesgt 18,  4 etg. 
 
En må godkjenne trekk i lønn ved kjøp av skikort. 
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SIMPLE MINDS PÅ VERFTET       
 
Simple Mind spiller på Verftet 19.mars kl 20.00 
Tilbud til alle UIB ansatte kr 485,- ( ordinær 595,- ) 
 
For bestilling ring billettkontoret i Grieghallen tlf 55 216150  – oppgi 
UIB  
 
 

MØTEPLAN FRAMOVER 
VÅR 2015 
Instituttrådet Fakultetsstyret 

 Onsdag 15.april 
Onsdag 20. mai 
 

Onsdag 25. mars 
Onsdag 29. april 
Onsdag 27. mai 
Onsdag 24. juni 
 

 Forskningsutvalget Programutvalget 
Torsdag 26.mars 
Torsdag 11.juni 
 

Fredag 20. mars 
Fredag 24. april 
 

Klinikkutvalget  
Fredag 27. mars 
Fredag 8. mai 
Fredag 12. juni 

 

 

 
 

NYTTIGE LINKER (USEFUL LINKS)  
 
Nettsider for Institutt for klinisk 
odontologi: 

http://www.uib.no/odontologi 

Tannløst og -fast http://www.uib.no/odontologi/65090/nyhetsbrev 
For ansatte ved IKO http://www.uib.no/odontologi/66443/ansatte-ved-iko 
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 
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/Odontolo

gisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts 
CRISTIN – registrering av vitenskapelige 
publikasjoner 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?l
a=no 

CRISTIN – registrering av vitenskapelige 
publikasjoner 

https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?l
a=no 

LYDIA - innmelding behov vedr. drift, 
vedlikehold, transport, materiell, mm 

http://lydia.uib.no/Lydia/Demand/NewDemand.aspx 

BRITA – brukerstøtte. Problemdatabasen. 
Herunder også PAGA 

https://bs.uib.no 
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http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-studentar%23varingrsemesteret2014
http://www.uib.no/mofa/utdanning/studiekvardag/akademisk-kalender-for-studentar%23varingrsemesteret2014
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn%23!/pages/Odontologisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts
https://www.facebook.com/mstubdal?ref=tn_tnmn%23!/pages/Odontologisk-Universitetsklinikk/234375743367698?fref=ts
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=no
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/6/wa/registrering?la=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/


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  

SEBRA https://sebra.uib.no/sebra/ 
PAGA http://www.uib.no/mofa/68152/paga-personalportal-p%c3%a5-nett 
Telefonkatalogen (intern) http://elkat.uib.no/ 
Ledige stillinger ved UiB http://www.uib.no/om/84775/ledige-stillinger-ved-uib 
Campusbussen http://www.uib.no/foransatte/17332/campusbussen 
  
 

 
 

Neste nummer av Tannløst- og fast vil komme ca. 25. mars 
Bidrag kan sendes til marit.stubdal@iko.uib.no 
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