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Anno museum, avd. Glomdalsmuseet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Atlantis Medisinske Høgskole
Bergen ressurssenter (for internasjonal utvikling)
Departementenes fellesbibliotek
Det Norske Nobelinstitutt
Det teologiske menighetsfakultet
Diakonhjemmet sykehus
Folkehelseinstituttet, Rusfagsbiblioteket
Forsvarets høgskole
Handelshøgskolen BI
Helse Fonna HF Haugesund sykehus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i innlandet
Høgskolen i Oslo og Akershus, P48
Høgskolen i Oslo og Akershus, P35
Høgskolen i Oslo og Akershus, P32
Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller
Høgskolen i Sørøst-Norge

bibliotek.glomdalsmuseet at annomuseum.no
anne.karine.sandberg at aho.no
bibliotek at amh.no
reidunn.ljones at cmi.no
marianne.vikdal at dss.dep.no
sidsel.bræin at dss.dep.no
bhv.nobel.no
bente.roren at mf.no
anne-lise.berthelsen at diakonsyk.no
beate.henriksen at folkehelseinstituttet.no
bibl at fhs.mil.no
tone.svennevik at bi.no
hilde.m.sandstrak at bi.no
helsefonna at hsh.no
ttv at hib.no
kero at hib.no
anne.brodshaug at hihm.no
eva.sandhaugen at hil.no
heidi.jahnsen at hioa.no
lise.dahlen at hioa.no
sissel.mikus at hioa.no
asil.forseth at hioa.no
kristin.osterholt at usn.no
kirsten.christiansen at usn.no
anne.o.hageland at usn.no

Høgskolen i Sørøst-Norge, Kongsberg
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskulen i Volda
Høyskolen Diakonova
Institutt for energiteknikk
Jernbaneverket
Justis- og beredskapsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Maihaugens bibliotek
Museum Stavanger
Nasjonalbiblioteket - katalogisering
Nasjonalbiblioteket – endringer i autoritetsfiler
NIFU Biblioteket
NILU - Norsk institutt for luftforskning
NINA - Norsk Institutt for Naturforskning
NLA Høgskolen

NOFIMA A/S
Nord universitet
Norges bank

cecilie.fossli at usn.no
hbv-bib-kong at hbv.no
ketil.isaksen at hiof.no
grete.gluppe at hiof.no
camilla.wang at hsh.no
bente.hatlevoll at hisf.no
ann.opland at hisf.no
biblkat at hivolda.no
bibliotek at diakonova.no
karen.lillo at ife.no
glan at jbv.no
bibliotek at jd.dep.no
karo at kt.no
eirin.thomassen at krus.no
sigrun.ask at khib.no
bjorvest at khio.no
bibl at maihaugen.no
bibliotek at museumstavanger.no
tk-meldkat at nb.no
tk-autreg at nb.no
bibliotek at nifu.no
hha at nilu.no
biblioteket at nina.no
gf at nla.no
annsor at nla.no
tj at nla.no
kjetil.aune at nofima.no
anne.b.nysater at nord.no
biblioteket@norges-bank.no

Norges Forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Campus
Gjøvik
Norsk Institutt for bioøkonomi NIBIO
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Teknisk Museum
Nynorsk kultursentrum
Politihøgskolen
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Riksantikvaren
Sámedikki girjerádju
Sametingets bibliotek
SINTEF Biblioteket Fvn 1
SINTEF Byggforsk
Statistisk sentralbyrås bibliotek
Statped bibliotek
Stortinget
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
UiO, Universitetsbiblioteket
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Stavanger

koer at rcn.no
vibeke.jensen at nhh.no
dag.ivar.uri at nih.no
geir.h.kavli at nmh.no
hua.liu at ub.ntnu.no
tove.aursoy at ub.ntnu.no
giulia.manzotti at ntnu.no
inger.daehlen at ntnu.no
cbj at nibio.no
bibliotek at niva.no
bibliotek at npolar.no
rl at tekniskmuseum.no
siri.gjerde at aasentunet.no
siskva at phs.no
chreid at phs.no
sb at r-bup.no
ece at ra.no
inger.johanne.rosland at samediggi.no
liv.inger.lindi at samediggi.no
doris.lund at sintef.no
elin.fridthjofsdottir at sintef.no
elg at ssb.no
anne.hildrum.holkesvik at statped.no
vigdis.grasto at stortinget.no
sthdah at sthf.no
anne.katrine.gullvag at so-hf.no
metadata-alma at ub.uio.no
samlinger at ub.uit.no
elise.b.bjornseth at uis.no

Universitetsbiblioteket i Agder
Universitetsbiblioteket i Bergen
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vegdirektoratet
Vestreviken HF
VID Vitenskapelig høgskole - Misjonshøgskolen
VID Vitenskapelige høgskole – Diakonhjemmet, avd Oslo
VID Vitenskapelige høgskole – Diakonhjemmet, avd.
Sandnes
VID Vitenskapelige høgskole - Haraldsplass

anne-ase.kallhovd at uia.no
alma at ub.uib.no
cathrinef at unis.no
svanbjorg.dora.asudottir at vegvesen.no
Biblioteket at vestreviken.no
dina.broberg at vid.no
margit.aalrust at vid.no
anna.kirsten.nygaard at vid.no
biblioteket.haraldsplass.bergen at vid.no

