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Nr. 6 - Dato 23. juni 2016 
 
 
 

Hei, alle! 
 
Sommerferien står for døren. I dette sommernummeret av Tannløst og Fast kan det passe å gjøre opp status for 
Institutt for klinisk odontologi. Når det gjelder økonomien, viser de siste prognoser at instituttet vil gå med et 
økonomisk overskudd ved årets slutt. Per juni 2016 er det positive avvik i forhold til budsjettet for 
pasientinntekter både i grunnutdanningen og i spesialistutdanningene, dvs vi har tjent mer penger enn det som 
var forventet hittil i år. Lønnsmessig ligger IKO på budsjett. Dette er gledelig for et institutt som har slitt med 
underskudd i økonomien i flere år. En rekke økonomiske utfordringer er i vente, for eksempel oppgradering av 
utstyrsparken som var ny da vi flyttet inn i nytt odontologibygg i 2012. I tillegg vil vi miste bidrags- og 
pasientinntekter grunnet redusert inntak av spesialistutdanningskandidater til høsten. I vårsemesteret har det 
vært jobbet med ROS (risiko) analyse av laboratoriefasilitetene i fjerde etasje, oppstart av ny studieplan for 
integrert master i odontologi samt evaluering av organisasjonsstrukturen og sammenslåing av institutt og klinikk 
som ble etablert i 2012. I forbindelse med en nylig utgitt evalueringsrapport er et av tre allmøter avviklet på IKO. 
De resterende vil komme til høsten. Rapporten viser at i alt overveiende grad er både studenter og pasienter 
fornøyde med instituttet og våre tjenester. Dette er et resultat jeg synes vi kan være stolte over. Nylig har vi 
gratulert 40 odontologistudenter og 16 tannpleier studenter med avgangseksamen i år. I disse dager tilsetter vi 
også ny klinikkleder på IKO. Det er mye å glede seg over. 
 
Takk for flott innsats gjennom vårterminen 2016. Dere gjør en uvurderlig jobb for instituttet! 
 
God sommer alle sammen! 
 
 
 
Anne Nordrehaug Åstrøm 
Instituttleder 
 
 
 

VALG til instituttrådet gruppe B 
 
Valgperiode: 01.08.2016 – 31.07.2017 
 
Valgresultat:  Medlem: Siri Flagestad Kvalheim 

Varamedlemmer: 
1. Dagmar Fosså Bunæs 
2. Ferda Gülcan 
3. Zrinka Matkovic 

 
Valgresultatet ble kunngjort 15.06.2016. 
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Med Erasmus + til Sverige om 
tannhelse og velferdsteknologi 
 
Gjennom EU-stipendet Erasmus + fikk Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland anledning til å styrke 
arbeidet sitt med en sterkere tilknytning til internasjonal praksis. 
 
Senteret arrangerte et studiebesøk til Sverige i dagene 10 - 14 . 
mai 2016. Det var 10 deltagere, fordelt med 2 lærere fra Åsane 
videregående skole, 2 deltagere fra den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten, 1 fra Universitetet i Bergen, 2 fra 
utviklingssenteret, 2  fra hjemmesykepleien i Bergen og 1 fra 
hjemmesykepleien i Tysnes kommune. 
 
Et av temaene var Organisering av eldretannpleie – utveksling av 
erfaringer fra Norge og Sverige. 
 
Les mer om til Sverige om tannhelse og velferdsteknologi 
 
Les artikkel i svensk avis om studiebesøket 
 

 
 
 
 
 

 
 
Deltagerne samlet i residensen Mariestad 

 
Helseklynge skal føde fremtidens helsevesen 
 
Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Høgskolen i Bergen vil bli fødselshjelpere for fremtidens helsevesen 
når ulike helseeksperter skal jobbe side om side i Norges første helseklynge for forebyggende helse. 
 

 
Illustrasjon: Gaute Hatlem 
 
– Vi ønsker at Campus Årstadvollen skal bli en internasjonal spydspiss innen primærhelse og forebyggende 
helse, sier dekan Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 
Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Høgskolen i Bergen og samarbeidspartnere som Folkehelseinstituttet, 
Haraldsplass Diakonale Sykehus og Uni Helse skal skape Norges første helseklynge innen forebyggende helse 
og primærhelse (se faktaboks). Bit deg merke i navnet. Campus Årstadvollen. 
Les mer om Campus Årstadvollen her. 
 
 

UiB vil fortsatt ha valgt rektor 
 
Universitetsstyret har vedtatt at ordningen med valgt rektor ved Universitetet i Bergen skal fortsette. 
I universitetsstyremøtet 2. juni 2016 ble modell for styring og ledelse ved Universitetet i Bergen (UiB) diskutert. 
Bakgrunnen for saken er regjeringens forslag om en ny hovedmodell i universitets- og høyskolesektoren, der 
institusjonene har ekstern styreleder og ansatt rektor. Styret skulle ta stilling til om man skulle videreføre 
ordningen med valgt rektor ved UiB. 
Les mer om at UiB skal fortsatt ha valgt rektor. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/utviklingssenteret-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/9641/article-137719
http://mariestadstidningen.se/skaraborg/2016/05/13/internationellt-intresse-for
http://www.uib.no/mofa/98665/helseklynge-skal-f%c3%b8de-fremtidens-helsevesen
http://www.uib.no/aktuelt/98519/uib-vil-fortsatt-ha-valgt-rektor
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UiB innfører digital postkasse 
 
Fra sommeren 2016 sender UiB alle brev til deg som 
privatperson, til din digitale postkasse. 
 
Som ledd i regjeringens arbeid med digitalisering, går 
Universitetet i Bergen sommeren 2016 over til å sende brev til 
deg som privatperson, til din digitale postkasse. Dette betyr at 
brev fra UiB til deg som privatperson, kommer i din digitale 
postkasse i stedet for per papir. 
 
Om du ikke allerede har valgt din digitale postkasse, kan du 
velge dette på http://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse . 
Ønsker du post fra det offentlige på papir, må du reservere deg 
mot å få post digitalt .(http://www.norge.no/nb/reservasjon)  
 
For mer informasjon om digital postkasse se 
http://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ny HR-direktør ved UiB 
 
Sonja Irene Dyrkorn er ansatt som ny HR-direktør ved Universitetet i 
Bergen (UiB). 
 
Jeg vil takke for tilliten. Universitetet er en av de viktigste arbeidsplassene vi 
har. Det er ikke mange stedene en finner så mange kompetente og 
samtidig faglig dyktige medarbeider. Det gjelder både de som jobber 
vitenskapelig, og vi som er administrativt ansatte, sier Dyrkorn. 
 
– Med ansettelsen av Sonja har vi lykkes i å få inn en HR-direktør med 
nettopp de egenskapene vi trenger. Hun har lang og relevant administrativ 
erfaring fra forskning og høyere utdanning og vel dokumenterte 
gjennomføringsevner. Hun vil bli en god leder for avdelingen og en viktig 
person i ledergruppen min, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HR-DIREKTØR: Sonja Irene Dyrkorn. 

Foto: HiB 
 

 

STUDIE 
 

Semesterstart høsten 2016 
 
Semesterstart høsten 2016 er mandag 15. august. 
 
 
 
 

http://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse
http://www.norge.no/nb/reservasjon
http://www.norge.no/nb/reservasjon
http://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse
http://www.uib.no/aktuelt/98505/dyrkorn-ny-hr-direkt%c3%b8r-ved-uibhttp:/www.uib.no/aktuelt/98505/dyrkorn-ny-hr-direkt%c3%b8r-ved-uib
http://www.uib.no/aktuelt/98505/dyrkorn-ny-hr-direkt%c3%b8r-ved-uibhttp:/www.uib.no/aktuelt/98505/dyrkorn-ny-hr-direkt%c3%b8r-ved-uib
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Glimt fra avslutningsseremonien for avgangskullene 
 
Prisene for beste undervisere gikk til Grethe Holgernes fra tannpleierstudentene og Anders Reinert fra 
tannlegestudentene. 
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Presentasjonsseminar – prosjektoppgave Bachelor 
 

     
 
Foto: Jørgen Barth 
 
 
  
 

Nye spesialister i kjeveortopedi 
 

 
Foto: Jørgen Barth 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Linn Haugland, Parandosh Afnan, William H. Clark, Elisabeth 
M.S. Eriksen, Kristiane E. H. Helland og Ingeborg Williams-Eiken så mye med fullført og bestått 
spesialistutdanning i kjeveortopedi 25. og 26. mai 2016. Intern sensor 1. amanuensis Athanasia 
Bletsa, ekstern sensor professor Bjørn Øgaard, instruktør- og spesialtannlege Tone Klepsland og 
veileder og ansvarlig for spesialistutdanning i kjeveortopedi, 1. amanuensis Marit Midtbø, bidro til at 
uteksamineringen tilfredsstilte alle kvalitetskrav. 
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Nye spesialister i pedodonti 
 

 
Foto: Jørgen Barth 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Anne Marit Graue og Maren Gry Lillehaug Agdal så mye med 
fullført og bestått spesialistutdanning i pedodonti 8. juni 2016. De glade, nye spesialistene er her 
flankert av, fra venstre: 1. amanuensis Athanasia BIetsa, ekstern sensor og klinikksjef TAKO-senteret, 
Hilde Nordgarden, veileder og ansvarlig for spesialistutdanning i pedodonti, 1. amanuensis Marit 
Slåttelid Skeie, intern sensor og 1. amanuensis Vibeke Barman Michelsen og instruktør- og 
spesialtannlege Marianne Lillehagen.  
 
 
 
 
 

Nye spesialister i periodonti 
 

 
Foto: Jørgen Barth 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Dagmar Fosså Bunæs, Olav Inge Larsen og  
Gabriela Dabija-Wolter så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i periodonti 8. juni 2016. De 
flotte, nye spesialistene er her flankert av, fra venstre: instruktør og spesialist Morten Klepp, ekstern 
sensor, professor Inger Johanne S. Blix, veileder og ansvarlig for spesialistutdanning i periodonti, 
professor Anne Isine Bolstad og veileder, professor Knut N. Leknes.  
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Nye spesialister i oral protetikk 
 

 

 
 
 
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Paul-Arne Hordvik, Torbjørn Leif Hansen og  
Christian Schriwer så mye med fullført og bestått spesialistutdanning i oral protetikk 13. og 14. juni 
2016. Øverst (13. juni): Spesialist Hordvik er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, professor 
Anders Ekfeldt(UiO), hovedveileder og ansvarlig for spesialistutdanning i oral protetikk, professor 
Anders Arne Johansson og intern sensor, 1. amanuensis Harald Gjengedal. Nederst (14. juni): 
Spesialistene Hansen og Schriwer er her flankert av, fra venstre: ekstern sensor, professor Anders 
Ekfeldt(UiO), spesialist Hordvik, hovedveileder og ansvarlig for spesialistutdanning i oral protetikk, 
professor Anders Arne Johansson, intern sensor, overtannlege Torgils Lægreid og 
seksjonsleder/medveileder, professor Morten Eirik Berge. 
 
 

 

FORSKNING 
 

Dagsseminar: Forskningsveiledning for ph.d.-veiledere  
 
Det medisinsk-odontologiske fakultet inviterer alle som veileder våre ph.d.-kandidater, til dagsseminar 
om forskningsveiledning den 4. oktober 2016  
 
Målgruppe: Alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Det 
legges vekt på erfaringsutveksling og gruppearbeid, og seminaret er relevant både for erfarne og mindre erfarne 
veiledere. Seminaret holdes på norsk.  
 
Bindende påmelding gjennom følgende lenke innen 4. september: 
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2071073  

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2071073
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Tid og sted: 04.10.2016 kl. 09.00– 15.45, Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2  
Program og mer informasjon om seminaret vil fortløpende bli publisert her: 
http://www.uib.no/mofa/97706/seminar-phd-veiledere-ved-mof 
 

Tips til et godt EU-prosjektforslag  
 
Skal du skrive prosjektforslag til EU? Forskningsrådet har samlet en del nyttige tips basert på erfaringer fra 
tidligere deltakere som har fått innvilget EU støtte. På samme side kan du se en video der evaluatorene og 
ekspertene deler sine tips. 
 
 
 

 
 

Infrastruktur – informasjonsseminar ved UiB  
 
Norges forskningsråd vil i løpet av høsten 2016 komme med en ny utlysning for Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur. UiB arrangerer i den anledning et informasjonsseminar for potensielle søkere den 16. juni 
kl. 10-11.30 på seminar rom E ved Studentsenteret. 
 
 

Nytt nettsted med publiseringsstatistikk for UiB  
 
Universitetsbiblioteket har opprettet et nytt nettsted der du kan finne de nyeste resultatene om 
publiseringsaktiviteten på UiB. Hovedresultatene vil bli presentert under bibliometri.b.uib.no. Endelig rapport 
kommer i løpet av sommeren. 
 
 

 
Vitenskapelig lunsj og Fokus på forskning våren og 
høsten 2016 
 

Dato Tidspunkt Tema 
Fredag 26.august 
møterom N 

Kl. 11:30-12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 
Med Andreas Cederlund, «Svenske tannhelseregister» 

Fredag 15.september 
møterom D/E 

Kl. 11:30-12:45 Vitenskapelig lunsj- forskning 

Fredag 30.september 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 7.oktober 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING 

Fredag 21.oktober 
møterom D/E 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – forskning  

Fredag 4.novmber 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:45 Vitenskapelig lunsj – undervisning  

Fredag 18.november 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING –  
 

Fredag 9.desember 
møterom N 

Kl. 11:30 – 12:30 FOKUS PÅ FORSKNING –  
 

   
 

 
 
 

http://www.uib.no/mofa/97706/seminar-phd-veiledere-ved-mof
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Tips_til_et_godt_EUprosjektforslag/1254000193335
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INFRASTRUKTUR/1231248826127?lang=no
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INFRASTRUKTUR/1231248826127?lang=no
http://www.uib.no/ub/98488/nytt-nettsted-med-publiseringsstatistikk-uib
http://bibliometri.b.uib.no/
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PERSONAL 
 

Nytt om tilsettinger 
 
Vi har gleden av å ønske velkommen Neshe Lie som ny klinikkleder ved IKO. Hun startet opp i stillingen 20. juni 
og vi håper hun vil trives med arbeidsoppgavene og blant kollegene. 
 
 
Lærling kontor- og administrasjonsfag 
Cecilie Hjelmtveit er 20 år gammel og har fullført Salg, service og sikkerhet på Amalie Skram videregående 
skole. Hun har fått læreplass plass ved IKO og har sin første arbeidsdag med arbeidsplass i informasjonsdesken i 
3 etg. den 15. August. 
 
 

 

KLINIKKNYTT 
 

Nye rutinar frå Klinikkutvalet 
 
Revidert rutine: Stenging av klinikk - smittevernhensyn 
Ny rutine: Tiltak ved manglende bemanning i klinikken - klinisk undervisning 
Ny rutine: Klagebehandling  
 
Rutinane er å finne i Skjema for klinikk og Skjema for hygiene. 
 
 

 

DRIFT 
 

Midlertidig parkeringstillatelse 
 
Når man trenger en midlertidig parkeringstillatelse, f.eks. når man har leiebil fordi bilen er på verksted, må man 
søke EIA om dette. Man søker elektronisk som vanlig. Når man får opp melding om at man allerede har oblat, 
fyller man ut opplysninger i den boksen som kommer opp, og forklarer hvorfor og hvor lenge. 
 
I tillegg må man ha en IKO-tillatelse. Denne utstedes av Marit Stubdal. 
 
 

 

HMS 
 

IKO-dagene av stabelen  
 
Tradisjonen tro ble det også i år avholdt IKO-dager i juni. Programmet hadde ulike foredrag/kurs rettet mot både 
tannhelsesekretærer, kliniske lærere, vitenskapelig ansatte og administrasjon. 
 
Foredraget/kurset «Nye retningslinjer for antibiotikabruk» hadde hele 60 påmeldte på mandag og 57 tirsdag. 
Seksjon for kjeve og ansiktsradiologi presenterte to lærerike og morsomme kurs (se foto av skuespillertalentet 
Inger Johanne Bruntveit). Både Antibiotikakurset og røntgenkurset som ble holdt torsdag, er registrert hos NTF, 
og deltagere med medlemskap i NTF kan derfor registrere dem som tellende etterutdanningstimer. 
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Foredraget om medarbeiderskap var rettet mot alle ansatte ved Institutt for klinisk odontologi og gav rom for 
diskusjon rundt hva den enkelte kan bidra positivt med på arbeidsplassen (se foto av Dorothee Kaiser-Gjessing 
og Tone Friis Hordvik i diskusjon). 
 
I tillegg dekket IKO-dagene viktige felt som HMS og internkontrollsystem for medisinsk og helsefaglig forskning.  
 

 
 

 
Foto: Jørgen Barth 

 

 

 

 

 

Kartlegging av faktorer av betydning for håndhygiene ved 
IKO 
 
Folkehelseinstituttet har nå lansert en ny nasjonal veileder om håndhygiene. I forbindelse 
med lanseringen og markeringen av verdens håndhygienedag 5. mai ble det utarbeidet en del 
materiell. Blant dette var det også et skjema for kartlegging av faktorer med betydning for 
håndhygiene. 
 
Dette skjemaet brukte IKO som utgangspunkt for en registrering i klinikken i tidsrommet 28. 
april til 4. mai. Registreringen ble gjort av hygienekontaktene.  
Det ble registrert brudd på anbefalingene ndg.4.3 negler, 4.4 fingerringer, armbåndsur og 
armbånd, og 4.5 kortermet arbeidsantrekk.  
 
Anbefalingene i veilederen er som følger: 
4.3 negler 

4.3.1  Helsepersonell bør ha korte negler (<2mm) 
4.3.2  Helsepersonell bør ikke ha kunstige negler eller neglesmykker 
4.3.3  Helsepersonell bør ikke benytte neglelakk når de er på arbeid. 

 
4.4 Fingerringer, armbåndsur og armbånd 
              Håndsmykker hindrer god håndhygiene og bør ikke benyttes av klinisk 
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helsepersonell 
4.4.1 Fingerringer utgjør en ikke-kvantifisert risiko for kontaktsmitte som følge av økt 

forekomst av potensielt sykdomsfremkallende bakterier. 
4.4.2 Bruk av armbåndsur fører til økt risiko for overføring av mikroorganismer 
 

 
4.5 Kortermet arbeidsantrekk 

Kortermet arbeidsantrekk (uten tekstil fra albue) anbefales for alt klinisk helsepersonell. 
 
Det vises til veilederen for fullstendig tekst.  
 
Anbefalingene i veilederen samsvarer med retningslinjene i Hygieneplan for odontologisk  
Universitetsklinikk og Felles retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder.  
Kartleggingen hadde som formål å se i hvilken grad retningslinjene ble fulgt.  
 
Det ble registrert for hver økt. Dersom seksjonen har fast bemanning ville hver person 
dermed kunne registreres mange ganger. Ved avvik fra retningslinjer ville dette gjøre at 
avviket ser større ut enn det faktisk er, men det ville også kunne vise om det dreier seg om en 
konstant uvane hos den aktuelle personen eller om det er et enkelttilfelle.  
En seksjon deltok ikke i kartleggingen på grunn av manglende tannhelsesekretærer. Det ble 
registrert på Ferdighetssenteret i tillegg til de ordinære kliniske seksjonene siden vanlige 
rutiner skal følges der og. 
 
Hovedfunnet er at retningslinjene følges i stor grad, men at det er variasjon mellom 
seksjonene. Avvikene er i hovedsak knyttet til enkeltpersoner. Blant de forskjellige gruppene 
er det størst grad av etterlevelse blant studentene og tannhelsesekretærer.  
 
Totalt antall registreringer av faktorer med betydning for håndhygiene. 
Tallene er antall observasjoner, og omfatter alle yrkesgrupper pluss studenter. Samme 
person kan være registrert for flere avvik.  
 
Seksjon Ingen 

anm. 
Kun 
ring(er) 

Kun 
armbåndsur 

Ring + 
armbåndsur 

Lange 
ermer 

Neglelakk/ 
påstøpte 
negler 

Total 

1 75 3   3  81 
2 54 1     55 
3 106   1 8 1 116 
4 160    3 2 165 
5 31  2 3 5 2 43 
6 13      13 
7 78      78 
8 172    *  172 
9 195  1  11 3 210 
10 167      167 
11 64    5  69 
12 242 1 4 2** 2**  251 
Total 1357 5 7 6 37 8 1420 

 
* Ikke registrert. Det er angitt at tannlegene bruker langermet frakk, men ikke i behandlingssituasjon. 
** Ansatt i sivile klær. 
 
Ved IKO er oppfølgingsansvaret for at seksjonen følger rutiner i Hygieneplan lagt til 
seksjonsleder, og det er laget en egen rutine for det. Rutinene finnes på klinikkmaskinene i 
Skjema for klinikk. Resultatene for hver enkelt seksjon er sendt seksjonsleder og 
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seksjonstannhelsesekretær. Der vil det også framgå om de observerte er ansatte eller 
studenter. 
 
På vegne av HMS-utvalget takker vi alle som deltok i denne kartleggingen. IKO har 
gjennomgående gode rutiner, og med litt korrigeringer, vil det være håp om å oppnå 100% 
etterlevelse av gjeldende anbefalinger ved neste kartlegging. 
 
Nytt HMS-avvikssystem VED MOF. Alle avvik skal nå rapporteres digitalt: 
https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1: Ved UiB skal alle HMS-avvik registreres for å kunne 
forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Kunnskap om HMS-avvik er en 
forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø. 
 
 

 

VELFERD 
 
Krabatene og Kulturoperatørene presenterer 
KAPTEIN KNURR OG MAREMINE MYSTERIET 
 
Spesialtilbud for UiB- ansatte 
28. Juli - 13. August  
Gamle Bergen 
Voksne: 270,- (ord: 320,-) 
Barn: 235,- (ord: 270,-) 
Bestilling: https://kapteinknurr.ticketco.no/  
  
For mer info: 
http://vedlegg.uib.no/?id=f29e48a21f15203cb8dace4ff35aa3af  

 

KICK OFF og JULEBORD 
Vi ber dere alle holde av FREDAG 09.09.16 til årets KICK OFF! 
Mer informasjon vil komme når det nærmer seg, men hold av datoen allerede.  
Vi planlegger at årets julebord avholdes 25.11.16 
 
Med vennlig hilsen 
Arrangementskomiteen for Kick Off og Julebord ved IKO 
 

 

MØTEPLAN FRAMOVER – 2016 
 

Instituttrådet Fakultetsstyret 
Onsdag 14. september 
Onsdag 30. november 

Onsdag 7. september 
Onsdag 26. oktober 
Onsdag 23. november 
Onsdag 14. desember 
 

Forskningsutvalget 
Torsdag 8.september 
Torsdag 17.november 

Programutvalget 
Fredag 9. september 
Fredag 9. desember 

 

 
 

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

 
 

 

https://kapteinknurr.ticketco.no/
http://vedlegg.uib.no/?id=f29e48a21f15203cb8dace4ff35aa3af
mailto:marit.stubdal@uib.no
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