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Hei Alle,
Nå er det snart sommerferie, og i den forbindelse tipper jeg mange forskjellige grupper på BIO ønsker å møtes for
en liten sommeravslutning. Det er veldig bra. Men vi må passe på smittevernet og holde oss innenfor de reguleringer
og anbefalinger som finnes. Se e-post jeg sendte tidligere i dag for retningslinjer.
I går lyste vi ut stilling i marinbiologi rettet mot marin biodiversitet. Det er veldig bra, og jeg gleder meg til å se en
liste med mange sterke søkere. Søknadsfrist er 15 august.
I dag ble det en veldig kort leder fra min side. Tiden rant dessverre ut.
Jeg håper dere alle får en god helg og at vi snart får litt regn (rart å si det); Naturen trenger det nå.
Ø

Dear All,
Summer vacation is approaching and in relation to that, I imagine many different groups at BIO want to meet for a
little summer get-together. That's very good. But we do need to pay attention to infection control and stay within
the current regulations and recommendations. See email I sent earlier today for guidelines.
Yesterday we announced a vacancy in marine biology aimed at marine biodiversity. I am very happy about that and
look forward to seeing a list of many strong applicants. The application deadline is 15 August.
Today it was a very short leader on my part. Unfortunately, time ran out.
I hope you all have a good weekend and that we will soon get some rain (strange to say); Nature needs it now.
Ø
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Dekan Helge Dahles blogg
Politikerne ser ikke hvor verdifull grunnforskningen egentlig er
Fredag 21. mai inviterte statsråd Henrik Asheim til oppstartsmøte om innspill til
revisjon av langtidsplan for forskning og høyere utdanning.
Langtidsplanen skal sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i
forskning og høyere utdanning. Den er dermed et av de viktigste dokumentene
for vår sektor.
Som fakultet og universitet, må vi derfor ha en klar ambisjon om å bidra til at
den neste langtidsplanen blir enda bedre enn den nåværende – og så langt som
mulig i tråd med våre prioriteringer. Les hele blogginlegget
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God sommer? Påminnelse ferieregistrering og viktig info om plusstid
Det er sikkert flere som ser frem til sommerferien, spesielt når solen skinner i Bergen. Vi trenger alle en liten pause
etter en lang koronavår, og vi vil gjerne oppfordre våre ansatte til å bruke ferien sin selv om dette kanskje ikke blir
året for de store utenlandsreisene.
Dette er en påminnelse om å registrere din ferie i selvbetjeningsportalen. Alle ansatte ved Universitetet i Bergen
skal bruke Selvbetjeningsportalen for å registrere ferie og seniordager. Ansatte som også registrerer arbeidstid, skal
gjøre dette i Selvbetjeningsportalen. Se vedlagt informasjon om ferierutiner ved BIO.
Merk spesielt at UiB har to avregningstidspunkt i 2021, og plusstid på over 50 timer blir strøket 31.08.21 (utsatt fra
31.12.20) og 31.12.21. Overtid og reisetid blir ikke strøket.

Happy holidays? Reminder holiday registration and important info
about plus time
With Bergen putting on her best display in the sunny and warm weather, there are many of us looking forward to
the summer holidays. We all need a little break after a long corona spring, and we would like to encourage our
employees to spend their holidays even though this may not be the year for the great trips abroad.
This is a reminder to register your holiday in the self-service portal. All employees at the University of Bergen must
use the Self-Service Portal to register holidays and senior days. Employees who also register working hours must do
so in the Self-Service Portal. See attached information about holiday routines at BIO (scroll down for English text).
Note in particular that UiB has two settlement dates for flexible hours in 2021, and plus time of more than 50 hours
will be deleted on 31.08.21 (postponed from 31.12.20) and 31.12.21. Overtime and travel time are not deleted. It
is important that managers follow up by extracting a report in SAP Insights, see «Appendix 2. Absence overview» for
user guidance.

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 4 av 17

BIO-kalender
Mastereksamener fra uke 24 (14. juni) og utover publiseres fortløpende på www.uib.no/bio

Onsdag 9. juni
Ph.d. prøveforelesning Hasan Arsin: Hydrothermal extremophiles and their relevance for Solar System
astrobiology
10:15-11:00
Zoom Webinar https://tinyurl.com/c6pttr4r

Masterpresentasjon Saron Berhe: Effect of tag weight on vertical behavior of Atlantic salmon (Salmo
salar) smolts: an overlooked tag effect?
11:15-11:45
Digitalt, I Zoom – kontakt Ingvil.Sahr@uib.no for lenke

Disputas Hasan Arsin: Sequence-based enzyme discovery from marine microbial diversity: Multiple
approaches for the heterologous expression of genes in Escherichia coli
12:15-14:00
Zoom Webinar: https://tinyurl.com/c6pttr4r

Torsdag 10. juni
Masterpresentasjon, Ingrid Aasprang: Precision medicine in diabetes: Functional assessment of HNF1A
promoter variants of unknown significance in suspected MODY patients

9:15-9:45
Digitalt, i Zoom - kontakt knut.daasvatn@uib.no for lenke

Fredag 11. juni
Masterpresentasjon, Andreas Midlang: Role of polyphosphoinositides and Polypyrimidine tract-binding
protein 1 in the formation of the Perinucleolar compartment in cancer cells
9:15-9:45
Digitalt, i Zoom - kontakt knut.daasvatn@uib.no for lenke
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Bikuben: En vitenskapelig journal for studenter ved BIO

Fra neste semester lanseres Bikuben studentjournal, hvor studenter kan sende inn, få fagfellevurdering på og
publisere produkter som har tilknytning til studier ved BIO. Dette kan være en modifisert versjon av en tidligere
innlevering, eller noe de har jobbet med på egenhånd. Vi ønsker å publisere et bredt utvalg av produkter som
representerer alle studieretninger ved BIO – fra IMROD-rapporter og oppsummeringsartikler til videoessays og
illustrasjoner. Dette kan også være en fin måte å vise frem elementer fra undervisningen ved BIO.
Studentjournalen vil gi studenter mulighet til økt læring gjennom å produsere vitenskapelig arbeid og få utfyllende
tilbakemelding på disse. Vi ønsker å motivere studenter som jobber med innleveringer eller andre prosjekter, da de
kan videreutvikle disse og potensielt nå ut til et større publikum. Publiserte bidrag vil følgelig være noe konkret og
verdifullt å vise til når de søker jobb i fremtiden.
Bikuben blir drevet av studenter og er støttet av bioCEED og Diku-prosjektet: Studentaktiv forskning og overførbare
ferdigheter i redesign av biologiutdanningen.
Vi håper ansatte ved BIO vil gi oss drahjelp ved å informere, nominere og motivere flinke studenter til å sende inn
bidrag, og gjerne legge opp undervisningen med publisering i journalen som målsetning. Vi ønsker også at nåværende
og tidligere masterstudenter sender inn en oppsummering av hovedfunn i masterprosjektet sitt.
Vi blir svært glade for tilbakemeldinger og forslag, ettersom det fremdeles gjenstår arbeid før journalen er oppe og
går.
For mer informasjon, se https://bikuben.w.uib.no/
For spørsmål og tilbakemelding, send e-post til bikuben@bio.uib.no
Hilsen redaksjonen i Bikuben
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Bikuben: A scientific journal for students at BIO

Next semester, Bikuben Student Journal launches its first edition, where students can submit, receive peer reviews,
and publish work related to their studies at BIO. This can be a modified version of course-related assignments and
projects, or something they have created on their own. Bikuben aims to publish a wide range of products
representing all directions at BIO – from scientific articles and reviews to video essays and artwork. This is an
excellent opportunity to showcase elements of the teaching at BIO.
The student journal will provide students with an opportunity for increased learning by producing and receiving
feedback on their work. We want to provide extra motivation for students working on assignments or other projects,
as they can develop these for the journal, and potentially reach a larger audience. Published material will serve as a
concrete, valuable asset for students applying for jobs in the future.
Bikuben is a student driven project supported by bioCEED and the Diku project: Student active research and
transferable skills in redesign of biology education.
We hope that employees at BIO will support us by informing, nominating, and motivating talented students to submit
their contributions to the journal, and possibly design teaching activities with published work as a goal. We also hope
current and previous master students will submit summaries of their main findings to the journal.
We would very much appreciate feedback and suggestions, as the journal is still a work in progress.
For more information, visit https://bikuben.w.uib.no/
If you have questions or suggestions, contact us on bikuben@bio.uib.no
Best regards, the editorial staff of Bikuben.
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VALG TIL INSTITUTTRÅDET – RESULTAT
Resultat av valg for Institutt for biovitenskap for alle grupper. Representanter for gruppe B og D er valgt for
perioden 1.8.2021-31.7.2022 og for gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Gr. A – Vitenskapelig ansatte i fast stilling
Katja Enberg, Alistair William Robin Seddon, Runar Stokke
Varamedlemmer:
Tom Ole Nilsen og Fergal Michael O'Farrell
Gr. B – Vitenskapelig ansate I midlertidig stilling
Alicia May Donnellan Barraclough
Varamedlemmer:
Stefan Thiele, Victoria Røyseth
Gr. C – Teknisk- og administrativt ansatte
Lill Kristin Knudsen, Frank Midtøy
Varamedlemmer:
Christel Krossøy, Tone Ulvatn
Gr. D – Studenter
Oline Øie Hovland, Knut-Andreas Skrimstad Knudsen
Varamedlemmer:
Kathrine Wie Helgøy, Emilie Mosaker, Paul Michael Kauffman, Cecilie Kahrs Skaale, Olivia Catrin Jones, Ida Lund
Bakke, Mads Sæteren
Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 8 dager (09.06.2021).
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Forskning/utlysning
Utlysning av Olav Thon Stiftelsens priser for fremragende undervisning innen
naturvitenskap og medisin 2022
Det kan fremmes forslag til kandidater til pris for fremragende undervisning.
Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjeneste gjørende
professorer
eller
førsteamanuenser
innen
medisin
og/eller
naturvitenskap/matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak
forslaget, enten a) ved å være blant forslagsstillerne eller b) ved at institusjonens
egne studentorganer/studentforeninger utformer selvstendige forslag i samarbeid
med tjenestegjørende professorer/førsteamanuenser.
Se vedlagte utlysningsbrev for utfyllende informasjon og kriterier.
Fakultetet har i flere av de siste årene fått pris for framragende undervisning. Se mer om det her.
UiB vil oversende nominasjonene samlet med oversendelsesbrev fra universitetsledelsen.
Internfrist for søkere på BIO å sende forslag til instituttledelse er satt til mandag 30. august 2020.
Se Infobrev for krav til utforming av søknadene.

EuroMarine 2021 Calls
EuroMarine launched two funding calls targeting individuals affiliated with its Member Organisations:
Call for Foresight Workshop proposals
•

Max funding: €7,500; deadline 30.07.2021; Read more

Call for Applications for Individual Fellowships
•

Max funding: €500; deadline 30.06.2021; Read more

•

In 2021 EuroMarine will grant individual fellowships to enable EuroMarine PhD students
or individuals holding a post-doctoral position within 5 years of their PhD degree to attend a career
and research benefitting activity of their choice. This year, EuroMarine has expanded the eligible
courses
to
include training
courses, workshops
(including
EuroMarine
foresight
workshops), participation in field work and sampling campaigns.
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GenderAct- utlysning av Toppforskerprogram og Nettverk for yngre forskere
Vil du utvikle deg som forskningsleder? Ser du verdien av nettverksbygging? Nå tilbyr Matnat-fakultetet to
utviklingsprogrammer for kvinnelige forskere, gjennom prosjektet GenderAct, som er støttet fra NFRs
Balanseprogram. Prosjektet skal bidra til å etablere et mer likestilt karriereløp for kvinner og menn ved fakultetet,
og skal gi viktige bidrag til vårt langsiktige arbeid for å forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og
toppforskningsledelse.
Vi har nå gleden av å ønske velkommen til å søke opptak til Toppforskerprogrammet og Nettverk for yngre forskere.
Program
Toppforskerprogram
(inntil 12 deltakere)

Nettverk for yngre
forskere
(inntil 25 deltakere)

Målgruppe
Kvinner i faste
vitenskapelige
stillinger;
førsteamanuenser,
unge prosessorer og
TMS-forskere
Kvinner som er
stipendiater,
postdoktorer og
faste/midlertidige
forskere

Undervisnings-språk
Norsk

Søknadsfrist
21. juni 2021

Engelsk/Norsk

21. juni 2021

Les mer om utlysningen
Utlysningstekst med søknadsskjema for Toppforskerprogrammet
Utlysningstekst med søknadsskjema for Nettverk for yngre forskere
Kontakt instituttledelsen v/Ørjan Totland eller Julie Stavenes dersom du er interessert i å søke på et av
programmene.
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Early Career Researchers (ECR) networking workshops on SDGs
The Worldwide Universities Network (WUN) – of which the University
of Bergen is a member – cordially invites you to register for the next in
their series of Early Career Researchers (ECR) Networking Workshops
focusing on the UN Sustainable Development Goals (SDG).

Registration HERE
NOTE: University of Bergen email address (@uib.no) is required for successful registration!
SDG 5: Gender Equality. See flyer
Date: Tuesday 8 June
Time: 13:00 – 14:30 (local time Bergen)
Registration deadline: Sunday 06.06.2021 at 13:00 (local time Bergen)
Introductory speaker:
• Ms. Bineta Diop, African Union Special Envoy on Women, Peace and Security
SDG 8: Decent Work and Economic Growth. See flyer
Date: Tuesday 15 June
Time: 13:00 – 14:30 (local time Bergen)
Registration deadline: Sunday 13.06.2021 at 13:00 (local time Bergen)
Introductory speakers:
• Dr Romina Boarini, Director, OECD Centre for Well-Being, Inclusion, Sustainability and Equal
Opportunity
• Mr Oliver Chinganya, Director, African Centre for Statistics of the United Nations Economic
Commission for Africa
SDG 15: Life on Land. See flyer
Date: Tuesday 22 June
Time: 22:00 – 23:30 (local time Bergen)
Registration deadline: Sunday 20.06.2021 at 13:00 (local time Bergen)
Introductory speaker:
• Dr Jane Goodall, DBE Founder of the Jane Goodall Institute and a UN Messenger of Peace
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COST: Nye forskernettverk - medisin/helse; biologi
COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i
Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig
oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å
igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere
informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .
I mai 2021 ble det vedtatt å igangsette 40 nye COST-nettverk, hvorav mange er innenfor/relevante for
medisin/helse og biologi. Vedlagte fil gir en oversikt over alle de nye COST-nettverkene, inkludert et
sammendrag av det enkelte nettverk. 23. juni vil COST publisere detaljerte beskrivelser
(MoU/Memorandum of Understanding) av nettverkene. Disse vil kunne finnes via denne siden: Browse
COST Actions | List of COST Actions past and ongoing
NFR koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-nettverk. Vedlagt følger
søknadsskjema (norsk og engelsk versjon) som skal brukes av dem som er interessert i å delta. Søknader
innsendt innen utgangen av juli vil bli vurdert samlet. Deretter vil søknader behandles fortløpende.
Hans Hellebostad er kontaktperson for COST-aksjoner innenfor medisin/helse og kjemi. Søknader om
deltakelse på disse områdene kan sendes til hh@forskningsradet.no. Ta også gjerne kontakt hvis dere har
spørsmål i forbindelse med deltakelse i COST!

UIB Workshop: Data Management Planning workshop for new Life Science
Projects

The Norwegian Research Council (RCN) will announce the research projects that will receive fundings in
week 25 2021. All projects that receive funding from the RCN are required to submit a data management
plan as soon as possible after the contract with the RCN has been signed. This workshop focuses on howto generate a data management plan for a Life Science research project that will meet the requirements of
the RCN.
When: 15.06.2021-16.06.2021
Where: Zoon
Registration deadline: 07.06.2021.
https://www.uib.no/ub/145437/data-management-planning-workshop-new-life-science-projects

Nyhetsbrev fra Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen
Postboks 7803, N-5020 BERGEN/ 55 58 44 00 / POST@BIO.UIB.NO / UIB.NO/BIO

Side 12 av 17

Ny frist - Utlysning av såkornsmidler - for oppfølging av handlingsplan for
Nordområdene (Nansen-initiativet)
Såkornsmidler for oppfølging av Nansen-Initiativet - Handlingsplan 2019-2022 Nordområdene lyses nå ut
med forlenget frist til 15. juni 2020.
Styret ved UiB har utarbeidet Nansen-initiativet, en handlingsplan for Nordområdene. I budsjettet for 2021 er det
avsatt midler til oppfølgingen av planen. Handlingsplanen skal styrke og synliggjøre UiB sin aktivitet i tilknytning til
Nordområdene til gjensidig nytte for UiB og samfunnet. Målet er å koble forskning og utdanningsmiljø ved UiB og
skape eksterne relasjoner som kan styrke UiB i utviklingen av ny kunnskap med spesiell relevans for bærekraftig
utvikling i nordområdene.
I henhold til handlingsplanens prioriterte områder utlyser UiB såkornsmidler. Ny søknadsfrist til Forsknings- og
innovasjonsavdelingen er 15.06.2021.

Merk: Midlene er tidligere lyst ut med søknadsfrist 26. april. Søknadene som er kommet inn innen den
opprinnelige fristen vil behandles før den utvidede fristen 15. juni. Det er de resterende midlene etter
denne behandlingen som utgjør budsjettrammen for den nye utlysningen.
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Annette K. Servan (annette.servan@uib.no) eller professor Tor
Eldevik (Tor.Eldevik@uib.no) ved Geofysisk institutt.
Veiledning og søknadsskjema finnes her.

Diku Sentre for fremragende utdanning
Fagmiljøer som planlegger å søke status senter for fremragende utdanning kan
starte forberedelsene allerede nå. Neste utlysning kommer høsten 2021, med
søknadsfrist våren 2022.
Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal ordning for utdanningskvalitet i høyere utdanning, og gir
Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle sine studier. Ordningen innebærer en
målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til
læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.
Hvert senter kan tildeles inntil åtte millioner kroner årlig over fem år, med mulighet for forlengelse i
ytterligere fem år. Les mer om ordningen og forberedelser til søknad på diku.no/sfu
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Midler til to nye nasjonale forskerskoler
Årets utlysning av nye nasjonale forskerskoler har søknadsfrist 15.
september. Nå lyser NFR også ut midler til forskerskoler innenfor global
helse og arbeids- og velferdstjenester. Til sammen ønsker NFR å starte opp
13 nye forskerskoler. De vil støtte prosjekter som styrker doktorgradsutdanningens kvalitet og relevans
for arbeidslivet, og oppfordrer søkere til å utvikle og bruke nye metoder og tilnærminger for å få til dette.
Du kan opprette søknad fra 4. august. Les mer

Lansering:

Evaluering

av

Nasjonal

satsing

på

forskningsinfrastruktur

Siden 2009 har NFR investert 6,2 milliarder i etablering og videreutvikling av ca. 100
forskningsinfrastrukturer. Nå er den nasjonale satsingen på forskningsinfrastruktur evaluert for første
gang. Den 17. juni fra kl. 13 til 14.45 kan du bli med når lederen av ekspertutvalget legger frem funn og
anbefalinger. NFR inviterer også til muligheter for å gi innspill på hvilke anbefalinger dere mener det er
viktig at Forskningsrådet følger opp fremover. Les mer
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Horisont Europa: EU infodager
Infodagene for hele Horisont Europa vil foregå 10 dager i tidsrommet 28. juni til 9. juli. Her vil potensielle
søkere og andre interessenter innen EU forskning og innovasjon høre hva som er nytt, og få informasjon
om sentrale støtteinstrumenter og prosessen i Horisont Europa. Det vil også være mulighet for å stille
spørsmål. I løpet av infodagen vil 9 tema adresseres, de vil handle om de ulike klyngene eller deler av det
nye Horisont Europa programmet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 Jun - Infrastructures
29 & 30 Jun - Digital, industry & space (cluster 4)
30 June - Civil security for society (cluster 3)
1 July - Culture, creativity & inclusive society (cluster 2)
1 July - The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under Horizon Europe
2 July - Health (cluster 1)
5 & 6 July - Climate, energy & mobility (cluster 5)
7 & 8 July - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6)
9 July - European Research Area (ERA) & Widening

Her finner dere oversikten. For mer informasjon og praktiske detaljer, besøk arrangement nettsiden

Horizon Europe Info Days – Cluster 6
Horizon Europe Info days on “ Food,
Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture
& Environment” (Cluster 6) will take place
online on 7-8 July 2021. The brokerage event
will be held on the 9 July 2021. All topics and
information on upcoming calls will be
presented, interactive sessions of questions &
answers are foreseen. The detailed
programme will be soon available here.
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Do you want to improve your Academic Writing and Presentation
skills in English? Online course- free of charge for PhDs and post docs.
Lenke til kalender oppføring: Norwegian:
https://www.uib.no/foransatte/145289/improve-your-academic-writing-and-presentation-skills-english
Link to calendar event: English:
https://www.uib.no/en/foremployees/145287/improve-your-academic-writing-and-presentation-skills-english

About the course:
Before the course, participants will be sent a questionnaire about the nature of their work and their specific needs.
Participants will also be asked to submit a sample of an academic text they have written in English (around 200–400
words). Each class will consist of group instruction, individual guidance, and small-group exercises. Moreover, each
participant will be expected to write and then give a short academic presentation (5–7 minutes): feedback will be
provided both by the instructor and the other course participants. These texts—and those sent before the course
begins—will form the basis of the exercises used to teach the key elements of academic writing and presenting in
English (i.e., relevant grammar, punctuation and style, clear and concise communication, the difference between
informal and formal language, and how to target specific audiences).
Note: Each class will be immediately followed by an optional 50-minute supported writing session, where the
instructor will provide one-on-one guidance to participants on specific issues they may encounter while working on
their own texts.
All sessions will be held digitally on zoom. We will group participants from the faculties according to the list below
as much as possible. If you cannot attend the course for your faculty, you can choose to participate in one of the
other courses.

Course objectives:
•
•
•
•
•
•
•

To increase participants’ confidence in presenting/writing/teaching in English
To help participants translate their research findings into academic texts and presentations
To improve participants’ oral English in an academic context, particularly with a view towards presenting at
international meetings, conferences, lectures and seminars
To strengthen participants’ ability to express themselves clearly and fluently, and improve their ability to
communicate their desired message
To enable participants to use English in an academic and social context throughout the course
To provide participants with individual guidance on their academic writing and presenting, as well as
constructive peer feedback
To give participants resources on the “nitty gritty” of academic writing and presenting in English, as well as
a broad overview of how to communicate simply but elegantly in academic settings

Dates:
Course 1 (Faculties: Medicine and Mathematics and Natural Sciences) - Tuesdays 1/6, 8/6 and 15/6 – 0900-1200

About the teacher:
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The course is held by Nicore Gallicchio, PhD. She has taught courses in academics writing at the University of Chicago,
Michigan State University and the Inland Norway University (among others).

Registration:
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=10431288
The course is arranged by the HR-department at UiB and is offered to PhD candidates and post doctors at UiB or
affiliated to the UiB.
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Faste Lenker
BIO internsider (her finner du interne sider for ansatte)
BIO-kalenderen (her finner du arrangementene på BIO)
Publikasjoner på BIO (lenke til registrerte 2019-publikasjoner i CRISTIN)
Velferdstilbud (oversikt over alle UiB sine velferdstilbud)
Information for International Researchers
Ledige stillinger på UiB
Høringer
HMS
BioCEED
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