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Nobelpris i medisin til Moser og Moser  

Nobelprisen i medisin for 2014 ble tildelt May-Britt og Edvard Moser.  Det er fantastisk for 

norsk medisinsk forskning!  Fra K1 gratulerer vi, gleder oss, og er litt stolte over å være fra 

søstermiljøet i vest.  

May-Britt og Edvard Moser er to enestående forskere.  De har gjort banebrytende funn knyttet til hjer-

nens funksjon, og med en serie publikasjoner i Nature.  Når det regner på presten, drypper det på 

klokkeren.  For norsk medisin er tildelingen en triumf.  Nevromedisin og nevrovitenskap gleder seg 

spesielt.  Nevromiljøene har etablert NevroNor som en satsing i Forskningsrådet og Hjernerådet som 

en sammenslutning av faglige foreninger og brukerorganisasjoner.  Nasjonal samarbeidsgruppe 

(NSG) har pekt på nevro som et hovedsatsningsfelt, og den siste TV-aksjonen var til inntekt for de-

mens.  En viktig begrunnelse for satsing på nevroforskning har vært at vi er gode i Norge.  Moser og 

Moser er i særklasse. 

Nobelprisforskerne har påvist gridceller i hjernen og karakterisert disse cellenes funksjon i detalj, 

hvordan de koder for omgivelsene og vår orientering i dem i et koordinatsystem.  Kartleggingen er 

fundamental i kognitiv nevrovitenskap og har overføringsverdi til generelle prosesser i hjerneceller.  

For oss som klinikere er det viktig at kunnskapen kan ha implikasjoner for forståelsen av nevrodege-

nerative sykdommer.   

Moser og Moser er svært unge til å få en Nobelpris.  De kommer fra et universitet uten store biomedi-

sinske meritter og med et lite miljø i en internasjonal utkant.  Det meste er altså mulig om man er dyk-

tig nok.  Er det ytre Sunnmøre som er hemmeligheten?  May-Britt og Edvard Moser er et enestående 

ektepar som det bare er positive ting å si om.  

May-Britt og Edvard Moser er Nobelpris-vinnerne.  Men det er all grunn til også å fremheve NTNU, 

det universitetet de er ansatt ved.  NTNU har fått til en tung og målrettet satsing knyttet til verdens 

beste forskere.  Vi vet at de i Trondheim er flinke med samarbeidet mellom universitet og universitets-

sykehus, det får vi høre mer om på Instituttets Dag. 

Fulle av beundring og begeistring fortsetter vi med vår 

daglige dont ved K1.  Kanskje blir vi både inspirert og 

optimistiske med hensyn til egne muligheter når vi ser 

hva andre vestlendinger kan få til. 

Nils Erik Gilhus 

Instituttleder 
Moser & Moser. Foto: Geir Mogen 
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Tilsetting av medarbeidere på prosjektmidler  

Regler og rutiner for fakultetet/K1. 

Rekruttering av gode medarbeider er noe av det viktigste vi gjør, men tilsettingsprosessene er komplekse 
og regelstyrt og det kan være lett å gjøre feil. Vi er veldig opptatt av å ha full ryddighet i alle tilsettingsfor-
hold og vil derfor gi tydelig informasjon om hva som gjelder ved tilsetting av medarbeidere på prosjektmid-
ler ved K1. 

Det kan av ulike årsaker være behov for å tilsette en medarbeider, vanligvis en med teknisk kompetanse, 
for en kortere periode. Årsaken kan være at MOF/instituttet ikke har ansatte med nødvendig kompetanse 
eller kapasitet til å utføre oppgavene. Eller det kan dreie seg om arbeid i et begrenset tidsrom eller for et 
bestemt type oppdrag.   

Ved tilsettinger på prosjektmidler som administreres av instituttet gjelder følgende alternativ: 

1. Det kan foretas en administrativ tilsetting (dvs tilsetting uten utlysning) for maksimalt 6 måneder, i nød-
vendig stillingsprosent. Det er ikke lenger mulig å forlenge tilsettingsforholdet utover 6 måneder.  

2. Prosjektstillingen kan lyses ut for en bestemt periode. Instituttet og fakultetet bistår i alle sider av rekrut-
teringsprosessen, fra utlysning til tilsetting. 

3. Det kan unntaksvis tilsettes etter timeliste til et kortere arbeidsforhold og dersom UiB/K1 ikke innehar 
nødvending kompetanse til å få utført arbeidet. Det skal samtidig inngås en arbeidsavtale om midlertidig 

tilsettingsforhold. Avtalen må inneholde tiltredelsedato og sluttdato, lønnstrinn, 
samt antall timer arbeidstakeren skal jobbe per uke. Det blir ikke utbetalt lønn 
etter timeliste uten at det samtidig foreligger en arbeidsavtale. 

 

Les mer her om retningslinjer. 

EU-prosjekt med K1-forskere tildelt 
midler 

 

Forskningsprogrammet TRANSCAN (European 
Research Area Network on Translational Cancer 
Research) har nettopp offentliggjort sine tilde-
linger. Gledelig nok nådde et prosjekt hvor K1 
deltar, opp blant de ti prosjektene som fikk be-
vilgning til slutt. Norge medvirker som partner i 
tre av disse. 

 

Prosjektet dreier seg om genetikk ved føflekkreft 
(malignt melanom) og har tittelen ”Identification of 
genetic markers involved in development of meta-
stases and second cancers in melanoma”. Fire 
andre land er involvert: Tyskland, Nederland, Italia 
og Latvia. Koordinator fra norsk side er professor 
Anders Molven ved Gades laboratorium for patolo-

gi. Fra K1 deltar også profes-
sor Lars A. Akslen, CCBIO. 
 
Vi gratulerer og ønsker lykke 
til! 

Tildelinger fra «Torbjørg Hauges gave 
til nevrologisk forskning» 

 
Tirsdag 14.10.2014 ble det for første gang delt ut 
midler fra «Torbjørg Hauges gave til nevrologisk 
forskning».  
 
I henhold til fondets statutter skal midlene i sin hel-
het «benyttes til forskningsprosjekter innen feltet 
nevrologi og knyttes til nevrologisk forskning i Ber-
gen og ved Universitetet i Bergen (UiB)».  Leder av 
styringsgruppen for fondet, Svein Ivar Mellgren, 
hadde gleden av å dele ut til sammen kr 750 000,- 
til ulike forskningsprosjekter innenfor fagområdene: 
Myasthenia gravis, Epilepsy, Mitochondrial disease, 
Paraneoplastic neurological syndromes.  
 
Vi gratulerer K1-miljøene! 

Illustrasjon: colourbox.no 

Illustrasjon: colourbox.no 

http://vedlegg.uib.no/?id=f2436c88bfd564f0098f3d609bd98c64
http://www.transcanfp7.eu/transcan/index.php
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ERC startmidler 

The European Research Council (ERC) lyser ut 

startmidler for 2015. 

ERC Starting Grants er beregnet til å støtte fremra-
gende Principal Investigators når de er der i karrie-
ren at de skal starte sin egen forskningsgruppe eller 
forskningsprosjekt.  

Frist er 3. februar. 

Se utlysningen her.  Se også artikkel med tips her. 

 

Hvordan skrive søknad: 
Kurs hos UiB 20. november: Writing Successful ERC 

proposals. Påmeldingsfrist er 17. november. 

Korttidsstipend fra Kavli forsknings-

senter for geriatri og demens  

Kavli forskningssenter for geriatri og demens 

ved Haraldsplass diakonale sykehus utlyser 

korttidsstipend for forberedelse og utvikling av 

søknad til doktorgradsstipend og postdoktorsti-

pend innen geriatri og demens.  

Søknadsfrist er 10. november 2014 

Kriterier: 

 For å utarbeide prosjektsøknad for større  
prosjekter 

 Før/etter levering av doktoravhandling 
 Forberedelse til postdoktorprosjekter 
 Utføring av mindre studier, pilotstudier. 

 

Les mer her. 

Midler til forskning innen immuno-
onkologi 

 
Oslo Cancer Cluster lyser ut midler til forskning 
i krysningen mellom onkologi og immunologi.   
 
Midlene skal brukes til å mobilisere nye prosjekter 
som kan gi viktige nye bidrag til bedre kreftbehand-
ling basert på immuno-onkologi . 
 
Søker må være medlem av Oslo Cancer Cluster, og 
en SME må være involvert. En kan søke om opp til 
400.000. Frist er 15. november. 
 
Les mer her. 

 
 

Utlysning av midler fra ERANet-Lac 
 
Støtte til samarbeidsprosjekter innen forskning 
og innovasjon mellom europeiske, latinameri-

kanske og karibiske forskere. 

 

Utlysningen støtter følgende type prosjekter: 

  

 Screening for new bioactive metabolites and en-
zymes from terrestrial and marine microorga-
nizms for industrial use, based on market de-
mand  

 Small-scale self-sustainable biorefineries for 
multi-feedstock processing of agro-industrial and 
urban wastes for advanced biofuels, biobased 
chemicals and biomaterials  

 

Frist er 27. november.  
 
Les mer her. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html
http://www.uib.no/en/node/77294
http://www.uib.no/en/horizon2020/81994/writing-successful-erc-proposals
http://www.uib.no/en/horizon2020/81994/writing-successful-erc-proposals
http://vedlegg.uib.no/?id=ce3af9e1df3de272ae6e2162a19e166f
http://oslocancercluster.no/2014/10/10/oslo-cancer-cluster-call-in-immuno-oncology/
http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php
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 LHLs helsekonferanse 27. januar 

Prioriteringene som Helse-Norge gjør, vil alltid 
få konsekvenser fordi ressursene er begrenset 
og budsjettene skal overholdes. Hvordan opple-
ver vi nordmenn dette? Hvilke forventninger har 
vi til helsevesenet og egen helse? 
 
Helsebarometeret 2015 er en statusrapport for Hel-
se-Norge. Den presenteres på LHLs helsekonfe-
ranse “Til lags aat alle kann ingen gjera” i Oslo den  
27. januar 2015, sammen med en rekke foredrag 
om helse og prioritering. 

Vi møter foredragsholdere som har spisskompetan-
se innenfor sine fagfelt, blant andre Bent Høie, Ca-
milla Stoltenberg, Jon Magnussen, Haakon Børde 
og Hans-Olav Melberg.  

Påmeldingsfrist er 15. desember. 

Les mer her. 

Landskonferanse ”Trening som medi-

sin, behandling og rehabilitering” 

”Trening som medisin, behandling og rehabili-
tering” er en tverrfaglig konferanse hvor mål-
gruppen er alle som arbeider med voksne og 
eldre mennesker, enten innen forskning, utred-
ning, undervisning eller behandling i helsesekt-

oren. Konferansen er gratis. 

Konferansen vil bidra til å sette fokus på hva som 
rører seg innen fagfeltet, presentere nye forsk-
ningsprosjekter og ikke minst gi faglig påfyll fra in-
spirerende foredragsholdere. Arrangør er forsker-

gruppen ‘Aldring, helse og 
velferd’, Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) og Nasjonalt 
folkehelseinstitutt (FHI)  

Sted: Oslo, Pilestredet.  

Dato: 12. desember 2014  

Påmeldingsfrist er  

20. november. 

Les mer her.  

Erasmusseminaret 2014 

Seminaret vil i år finne sted 1. og 2. desember i 

Ålesund.   

Programmet inneholder mellom annet erfaringer fra 
søknadsrunden 2014, hvordan skrive gode Eras-
mus+ prosjektsøknader, EUs overordnede politiske 
målsettinger i Erasmusprogrammet, og internasjonal 
praksis som en del av profesjonsutdanningen. 

Påmeldingsfristen er 7. november. 

Les mer her. 

 

Nyhetsbrev fra Oslo Cancer Cluster 
 

Aktuelle saker fra Oslo Cancer Cluster: 

 

 Oslo Cancer Cluster Call in Immuno-Oncology 

 A Budget for Innovation and Knowledge 

 Bjørn Klem new General Manager for Oslo Can-
cer Cluster Incubator 

 Juice with Omega-3 can become new cancer tre-
atment 

 Patenstyret: US Patent Law og US trademark law 

 R&D Network Meeting: Conjugated antibodies 

 

Les nyhetsbrevet her. 

Ålesund. Foto: Karl Otto Kristiansen 

http://www.lhl.no/helsebarometeret/Artikler/velkommen/
http://vedlegg.uib.no/?id=c99fb744c657cbf528184399b137f910
http://siu.no/nor/Globalmeny/Om-SIU/Arrangementer/2014/Erasmusseminaret-2014#dontmove
http://us8.campaign-archive2.com/?u=80e8ab4294810e3ebf5b35cd4&id=d30cbf5d87&e=26818708bd


 5 

KLINISK INSTITUTT 1 

 

 

¨ 

Infobrev nr. 17 årgang 2, 24. oktober 2014 

 

Vi minner om tidlegare annonseringar i K1-nytt, framleis aktuelt: 

  Miniseminar 4. nov. for undervisere på 
første studieår av ny studieplan 

Semesterstyret for første studieår ønsker i samar-
beid med prosjektgruppen for ny studieplan i medisin 
å invitere til et miniseminar 4. november kl.  
12.00 – 16.00. Sted er konferanserommet,  
3 etg, BBB. Påmelding innen 24. oktober.  
Les mer her. 

 Kurs 5. nov. om søknadsskriving til  
Horizon 2020 

"How to write a competitive proposal for Horizon 
2020", onsdag 5. november, 2014. Om  
EU-retningslinjer, vanlege problem med 
søknadsskriving og gode tips. Påmeld- 
ingsfrist er 30. oktober. Les meir her.  

 Utlysninger fra Kreftforeningen 
 Movember Prostate Cancer Research  

Award  - fastsettes ved utlysning 

 Tannlege Olaf Aase og frues legat  
- løpende 

 Eurasiaprogrammet 
Støtte til samarbeid med høgre utdanningsinstitusjo-
nar i Armenia, Aserbajdsjan, Kviterussland, Georgia, 
Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Turk
-menistan, Ukraina og Usbekistan. Søknadsfristen er 
3. november. Sjå utlysingstekst  
og www.siu.no/eurasia. 

 Budsjettpost for open publisering ved 
Universitetet i Bergen 

  

Tilsette, ph.d.-kandidatar og masterstudentar kan 
søke om midlar her til å dekke forfattarbetaling for 
Open Access-publisering. 

 Utlysning av Erasmus+ midlar 
Stipend til undervisningsmobilitet. Frist er 15. 
februar,  Les meir her. 
OM-midlar (Organizing Mobility). Les meir her. 
Tilsettmobilitet. Både tekn, adm.- og vitskapeleg 
tilsette. Frist er 15. feb.. Les meir her. 

Påmelding til Instituttets Dag 
 
Husk lunsj-til-lunsj arrangementet Instituttets 

Dag onsdag 12. - torsdag 13. no-
vember på Solstrand Hotell, Os.  
Online påmeldingsskjema.  
Påmeldingfrist er 31.oktober    

Utlysninger fra Forskningsrådet 
 

 Program for rusmiddelforsking (RUSMIDDEL). 
Frist: løpende. Les mer her. 

 

 GLOBVAC. Global helse og vaksina-
sjonsforskning, frist 11.02.15. Les mer. 

Horisont 2020-utlysinga og PES 
Sjå webside her med utlysingane.    
Her kan du også sjå Forskningsrådet sine websider 
med informasjon. UiB har si eiga Horizon 2020 

webside.  

Les og om PES-midlar. 

Forskningspresentasjoner fra 2014 

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer forskere 
med tilknytning til K1, K2 eller Helse Bergen til å 
vise frem sine forskningspresentasjoner som er 

holdt eller skal holdes på kongresser 
og møter i 2014. Påmeldingsfrist er 1. 
desember. Les mer her. 

IMI-midlar til  forsking på diabetes og 

netthinnesjukdommar 

Frist 12. November.  

Les meir her. 

Dr. Sean McCarthy.  

Frister fra Meltzerfondet 
Databasen åpner for søknader 21. oktober. Pro-
sjektstipend for studenter og stipendiater har søk-
nadsfrist 1. desember. Frist for forskere er også 1. 
des. Du søker om midler til vitenskapelige reiser, 

og støtte til forskningster-
min 2015/16. Les mer her. 

http://vedlegg.uib.no/?id=c7d79fb5edf7a9628b1c8b653fe60289
http://www.uib.no/en/horizon2020/76947/how-write-competitive-proposal-horizon-2020-november-5th
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/%23Strategiske%20satsinger#Movember#Movember
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/%23Strategiske%20satsinger#Movember#Movember
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/%23Strategiske%20satsinger#Tannlege Olaf Aase og frues legat#Tannlege Olaf Aase og frues legat
http://vedlegg.uib.no/?id=d9e7444762303e5c2d771cd7f0d0c6f9
http://www.siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/BRICS-and-Eurasia/Eurasia
http://www.uib.no/ub/tjenester/vitenskapelig-publisering/budsjettpost-for-aapen-publisering-ved-universitetet-i-bergen
http://vedlegg.uib.no/?id=9d7059eed9207ebb2aa16c39ed49d000
http://vedlegg.uib.no/?id=abb74daebe28464e019b6824a9d299cf
http://vedlegg.uib.no/?id=7b8cf154aa30e6a07b54e833b3c9848d
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=2JJX84H99N9P
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/RUSMIDDEL/1253972139550?lang=no
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/GLOBVAC/1253991119808/p1184150364108?visAktive=true
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLeve
http://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside/1253988679397
http://www.uib.no/en/horizon2020
http://vedlegg.uib.no/?id=8fc8949790d202b62b2963445fd51c76
http://vedlegg.uib.no/?id=a467b8ddeacccaaf2b46c59daa1e04cc
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-13#Call%20documents%20and%20deadlines
http://meltzerfondet.no/
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Forts. tidlegare annonseringar i K1-nytt, framleis aktuelt: 

   

    

  

    

  

  

Helse Vests forskingskonferanse 

Helse Vest sin årlege forskingskonferanse blir ar-
rangert torsdag 30. og fredag 31. oktober 2014 på 
Solstrand Hotel & Bad. Målgruppe som før styre-
medlemmar, leiarar og forskarar.  
Sjå invitasjon her: www.helse-vest.no/forsking 

Konferanse om rusproblematikk 
KoRus vest Bergen inviterar til konferansen Kunn-
skap og mot til å handle 20. og 21. november 2014 

på Scandic Bergen City. Tema er born, 
familiar og vaksne i risiko relatert til 
rusproblematikk. Påmelding innan 7. 
november. Les meir her. 

            NSH-konferanser i høst 
 
-Med. kontorfagl.helsepersonell i s.hus, 20.-21. nov.  
-Prehospitale tjenester og akuttmottak 24.-25. nov. 
-Dagsmøte om helseøkonomi 10. des. 
Les mer her. 

 Faglig fordypning i en internasjonal 
forskergruppe 

Hvert år inviteres tre forskergrupper til å arbeide ett 
år ved Senter for grunnforskning. Kom med forslag 
til gruppeledere og prosjekter for 2017/18. 3,5 mill. 
kroner stilles til disposisjon. Frist 
er 17. november. Les mer her. 

Nasjonal forskningkonferanse om 
muskelskjeletthelse 

Konferansen foregår 6.-7. November 
på Park Inn, Gardermoen og har fokus 
på skader, sykdommer og plager tilk-
nyttet kroppens bevegelsesapparat. 
Les mer her.  

      Symposium om kommunikasjon i 
akutt-team 

Universitetet i Tromsø saman med Uni-
versitetssjukehuset i Nord-Norge invi-
terar til symposium og workshop i 
akuttmedisin 17.-18. november.  
Les meir her.  

Norskkurs for tilsette ved UiB og 
ektefeller/partnarar 

Søknadsskjemaet for våren 2015 er no ope. Må 
ha eit tilsettingsforhold på minst 6 månadar i full 

stilling for å søke. Les meir her. Eigne 
fristar for internasj. studentar, og flykt-
ningar og innvandrarar. Meir her om det. 

        NOKUTs fagkonferanse om  
utanlandsk utdanning 

 
Konferansen er 17. og 18. november 
på Lillestrøm. Påmeldingsfristen er 
31. oktober.  Les meir her. 

Nordisk konferanse om kunnskaps-
basert praksis 

Om implementering av forskingsresultat i klinisk 
praksis. 3. og 4. feb.2015 på Scandic Hotel Ørnen, 
Bergen. Billigere pris før 15. desember.  
Les meir her. 

Konferanse om prioritering   
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten inviterer til konferanse 
18. og 19. november. Prioritering handler 
om hvordan helsetjenesten skal bruke sine 
begrensede ressurser. Les mer her. 

Konferanse om global helse og  
vaksjonasjonsforsking 

Forskingsrådet melder at the 9th Confe-
rence on Global Health and Vaccination 
Research er på Hotel Clarion i Oslo 17.-19. 
mars 2015. Påmelding innan 1. februar 
2015. Les meir her. 

         NevroNorkonferansen 2014  

 

NevroNor arrangerer den årlige nasjonale forsker-
konferansen på Park Inn by Radisson, Garder-
moen 25. november 2014.  
Tittelen på årets konferanse er  
"New Horizons in Neuroscience".  
Les mer her. 

http://www.helse-vest.no/forsking
http://vedlegg.uib.no/?id=abc441b88665e9bac800dd141afae01a
http://www.nsh.no/
http://www.cas.uio.no/news/prosjekter1718.php
http://www.muss.no/index.php?page=nasjonal-forskningskonferanse-2014
https://viaregi.revio.no/ParticipantWeb/Registration/38446
http://www.uib.no/lle/24583/norskkursene
http://www.uib.no/utdanning/48604/norsk-som-andrespr%c3%a5k-norskkurs
http://vedlegg.uib.no/?id=e86070f401cc6135ce764f88a51e4782
http://www.hib.no/senter/kunnskapsbasert/formidling/konferanse/implementation.asp
http://www.kvalitetogprioritering.no/_public/Helseiutvikling/index.htm
http://www.forskningsradet.no/en/Event/March_2015_The_9th_Conference_on_Global_Health_and_Vaccination_Research/1253995007217?lang=en
http://www.forskningsradet.no/prognett-nevronor/Nyheter/NevroNorkonferansen_2014__ny_pamelding/1253997435008?WT.mc_id=nyhetsbrev-nevronor
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Siste publikasjonar frå K1, saksa frå Pubmed 

 

Vi set stor pris på beskjed om noko manglar. Om nokon har publikasjonar som ikkje vert dekka av 

våre søk i Pubmed, ta kontakt med Leah.Junge@k1.uib.no 

For komplett liste over K1-publikasjonar, sjå nettsidene våre.   

 

Nivå 2: 

 Torsvik J, Johansson BB, Dalva M, Marie M, Fjeld K, Johansson S, Bjorkoy G, Saraste J, Njolstad PR, 
Molven A. Endocytosis of Secreted  Carboxyl-ester Lipase in a Syndrome of Diabetes and Pancreatic 
Exocrine Dysfunction. J Biol  Chem. 2014 Aug. 

 Ræder H, McAllister FE, Tjora E, Bhatt S, Haldorsen I, Hu J, Willems SM, Vesterhus M, El Ouaamari 
A, Liu M, Ræder MB, Immervoll H, Hoem D, Dimcevski G, Njølstad PR, Molven A, Gygi SP, Kulkarni 
RN. Carboxyl-ester lipase maturity-onset diabetes of the young is associated with development of  
pancreatic cysts and upregulated MAPK signaling in secretin-stimulated duodenal fluid. Diabetes. 2014 
Jan;63(1):259-69. 

 Wathle GK, Tjora E, Ersland L, Dimcevski G, Salvesen ØO, Molven A,  Njølstad PR, Haldorsen IS. As-
sessment of exocrine pancreatic function by secretin-stimulated magnetic resonance cholangio-
pancreaticography and diffusion-weighted imaging in healthy controls. J Magn Reson Imaging.  2014 
Feb;39(2):448-54. 

Nivå 1: 

 Werner HM, Trovik J, Halle MK, Wik E, Akslen LA, Birkeland E, Bredholt T, Tangen IL, Krakstad C, 
Salvesen HB.  Stathmin protein level, a potential predictive marker for taxane treatment response in 
endometrial cancer.  PLoS One. 2014 Feb 25;9(2):e90141.  

 Ingravallo F, Dietrich CF, Gilja OH, Piscaglia F.  Guidelines, Clinical Practice Recommendations, Posi-
tion Papers and Consensus Statements: Definition, Preparation, Role and Application.  Ultraschall 
Med. 2014 Oct;35(5):395-399.  

 Liang X, Osman TA, Sapkota D, Neppelberg E, Lybak S, Liavaag PG, Johannessen AC, Jacobsen HK, 
Enger PO, Costea DE, Wang J. Rapid adherence to collagen IV enriches for tumour initiating cells in 
oral cancer.   Eur J Cancer. 2014 Oct.  

 Sharma Y, Chilamakuri CS, Bakke M, Lenhard B.  Computational characterization of modes of tran-
scriptional regulation of nuclear receptor genes.  PLoS One. 2014 Feb.  

 Koefoed VF, Aßmus J, Gould KS, Hövding G, Moen BE.  Contrast sensitivity and the effect of 60-hour 
sleep deprivation.  Acta Ophthalmol. 2014 Oct.  

 Fornaro M, De Berardis D, De Pasquale C, Indelicato L, Pollice R, Valchera A, Perna G, Iasevoli F, To-
masetti C, Martinotti G, Koshy AS, Fasmer OB, Oedegaard KJ.  Prevalence and clinical features asso-
ciated to bipolar disorder-migraine comorbidity: a systematic review.  Compr Psychiatry. 2014 Sep.  

 Leta TH, Lygre SH, Skredderstuen A, Hallan G, Furnes O. Failure of aseptic revision total knee arthro-
plasties. Acta Orthop. 2014 Sep. 

 Dybvik E, Furnes O, D Fosså S, Trovik C, Lie SA. Pelvic irradiation does not increase the risk of hip 
replacement in patients with gynecological cancer. Acta Orthop. 2014 Sep. 

 Elgen SK, Sommerfelt K, Leversen KT, Markestad T.  Minor neurodevelopmental impairments are as-
sociated with increased occurrence of ADHD symptoms in children born extremely preterm.  Eur Child 

mailto:marianne.myhren@k1.uib.no
http://www.uib.no/klin1/forskning/instituttets-publikasjoner
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25160620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25160620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24062244
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24062244
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmri.24167/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmri.24167/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmri.24167/full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24587245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24587245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25317551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25317551
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25310894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25310894
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24551185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24551185
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25308819
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25308819
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25306379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25306379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25267502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25267502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25238432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25238432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25304291
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25304291
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K1s kommande disputasar 

Kenneth Thorsen disputerer torsdag 30. oktober i 
Stavanger med avhandlinga ”Perforated peptic ul-
cer: epidemiology, managment and outcome predic-
tion”.  

Vegleiarar: Kjetil Søreide og Jon Arne Søreide. 

Les meir her. 

K1s nylege disputasar 

Siri Nome disputerte mandag 20. oktober med av-
handlinga ”The Burden of mental health in a period 
with profound organizational and ideological chang-
es during two decades – A prospective longitudinal 
clinical study of the utility of beds, mortality, and 
causes of death in a psychiatric hospital with sector 
responsibility”.  

Vegleiar: Fred Holsten. 

Les meir her. 

Forts. disputasar 

Adolesc Psychiatry. 2014 Oct.  

 di Giuseppe R, Fjeld MK, Dierkes J, Theoflylaktopoulou D, Arregui M, Boeing H, Weikert C.  The asso-
ciation between nut consumption and the risk of total and ischemic stroke in a German cohort study.  
Eur J Clin Nutr. 2014 Oct.  

 Barrett JH1, Taylor JC, Bright C, Harland M, Dunning AM, Akslen LA, Andresen PA, Avril MF, Azizi E, 
Bianchi Scarrà G, Brossard M, Brown KM, Dębniak T, Elder DE, Friedman E, Ghiorzo P, Gillanders 
EM, Gruis NA, Hansson J, Helsing P, Hočevar M, Höiom V, Ingvar C, Landi MT, Lang J, Lathrop GM, 
Lubiński J, Mackie RM, Molven A, Novaković S, Olsson H, Puig S, Puig-Butille JA, van der Stoep N, 
van Doorn R, van Workum W, Goldstein AM, Kanetsky PA, Pharoah PD, Demenais F, Hayward NK, 
Newton Bishop JA, Bishop DT, Iles MM; on behalf of the GenoMEL Consortium. Fine mapping of gene-
tic susceptibility loci for melanoma reveals a mixture of single variant and multiple variant regions. Int J 
Cancer. 2014 Jul. 

 Torsvik A, Stieber D, Enger PØ, Golebiewska A, Molven A, Svendsen A, Westermark B, Niclou SP, 
Olsen TK, Chekenya Enger M, Bjerkvig R.  U-251  revisited: genetic drift and phenotypic consequences 
of long-term  cultures of glioblastoma cells. Cancer Med. 2014 
Aug. 

 Tunes C, Flønes I, Helland C, Goplen F, Wester KG. Di-
sequilibrium in patients with posterior fossa arachnoid cysts. Ac-
ta Neurol Scand. 2014 Oct. 

Illustrasjon: Colourbox.no 

Siri Nome Kenneth Thorsen 

http://www.uib.no/klin1/82007/disputas-kenneth-thorsen
http://www.uib.no/nye-doktorgrader/81690/psykisk-sykelighet-og-d%C3%B8delighet-i-et-20-%C3%A5rsperspektiv
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25293435
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077817
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25077817
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24810477
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24810477
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25335644
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25335644
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HMS-portalen 

Visste du at du finner veldig mye nyttig informa-

sjon på UiBs HMS-portal? 

Her finner du alt om UiBs arbeid med helse, miljø og 
sikkerhet, om systematisk HMS-arbeid og alle UiBs 
retningslinjer og rutiner, og organisering og ulike 
roller. 

Kanskje lurer du på hvordan 
du skaffer deg databriller? 

Eller hvordan en skal gjøre 
risikovurdering? 

Les om dette og mye mer på 
HMS-portalen. 

Overgang til ny mobiltelefonoperatør 

Uninett har inngått ny mobilavtale med Telenor, 
og UiB har tilsluttet seg denne. Det betyr at alle 
UiB-abonnenter må bytte SIM kort. 
 
Portering fra NetCom til Telenor vil skje avdelingsvis 
og områdevis. Det vil bli sendt ut nye SIM-kort til 
hver avdeling, merket nummer og navn, samt dato 
og klokkeslett for portering. Hver abonnent vil også 

få tilsendt SMS med samme opp-
lysninger. Porteringen til Telenor vil 
skje i løpet av ukene 45-47 for de 
fleste brukere.  
 
Les mer: http://link.uib.no/portering  

Det administrative hjørnet 

 Profesjonelle elektroniske visittkort 

på UiB sine websider 

Personsidene er dei nettsidene det søkast mest 
på ved heile UiB.  Ei oppdatert personside er ein 
unik sjanse til å profilere deg sjølv, og det vil bli 
enklare for deg å kome i kontakt med samar-

beidspartnarar, andre forskarar eller kollegaer. 

Dei nye personsidene for alle tilsette ved UiB blei 
lansert 22.10. Sjekk at opplysingane som står om 
deg er riktig. Du har tilgang til å redigere sjølv. 

Sjå K1s retningslinjer og vegleiing. 

Ny rammeavtale ved kjøp av PC 

IT-avdelingen melder at det no er inngått ny  

rammeavtale ved kjøp av nye PC’ar til UiB. 

Kategori: Stasjonær PC 
Dell as er vald som preferert leverandør med modell
-serien Optiplex 9020. Atea as og Hewlett Packard 
Norge as er vald som tilbydarar i framtidig minikon-
kurranse. 
Kategori: Bærbar PC 
Atea er vald som preferert leverandør med HP Elite-

book-serien. Dell as og HP Norge 
as er valgt som tilbydarar i framtidig 
minikonkurranse. 

Overføring av ferie til neste år 

Alle tilsette kan søke om å overføre inntil 14 fe-

riedagar til neste år.  

Overføring av ferie må godkjennast av leiar. Du sø-
ker seinast 31. desember i pagaweb.  
 
Kontakt personalkonsulent Ingvild om du har spørs-
mål, på e-post  
ingvild.wallacher@mofa.uib.no  
eller telefon 55 58 90 22. 

Ferieregistrering 

Vi nærmar oss slutten av året og minnar om at 
alle må oppdatere sitt ferierekneskap i pagaweb 
før utgangen av året.  

 

Vi ber om at all ferie som er planlagd brukt i 2014 
vert registrert snarast råd og seinast innan 1. de-
sember. Ferien registrerast i pagaweb. Avtal først 

feriedagane med næraste overord-
na/avdelinga, og noter i pagaweb 
at ferien din er godkjend lokalt.  
 

Sjå vegleiing til å registrere ferie 
her.  

Illustrasjon: Colourbox.no 

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74862/synsunders%C3%B8kelse-og-databriller
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/73720/risikovurdering
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://link.uib.no/portering
http://vedlegg.uib.no/?id=b656c83114947c8c521f629bd12c186a
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?asLen=166&AuthState=_81048488aaccdbbada3eb6e1f37c5fe3fd69bd276b%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fbluegarden.as%252Fsp%26co
mailto:ingvild.wallacher@mofa.uib.no
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?asLen=166&AuthState=_81048488aaccdbbada3eb6e1f37c5fe3fd69bd276b%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fbluegarden.as%252Fsp%26co
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
http://pagaweb.b.uib.no/ansatte/5-ferie/
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Aktuelle UiB velferdstilbod: 

Ukens Kloke Ord 

 

 

 

Ukens bilde 

Plutti Putti Pott 

Ta med familien på Plutti Putti Pott - så er jule-

stemninga sikra! 

Dato: laurdag 29. eller søndag 30. november kl. 
13:00 el. 18:00. Stad: Grieghallen. 
UiB pris: 255 kr (maks 6 bill.)  
Bestilling av billetter via billettkon-
tor ved Grieghallen eller telefon: 55 
21 61 50. Oppgi referanse for UiB 
pris: Ansattkortet. 
Les om musikalen her. 

Vaffelhjarte 

"Vaffelhjarte" ligg an til å verte ei skikkeleg 
feelgood-oppleving for heile familien - frå dei 

minste til dei eldste. 

Dato: laurdag 15. november kl. 15.00.  
Stad: DNS. UiB pris: 110 kr  

Bestilling av billettar via DNS billettkontor eller tele-
fon: 55 60 70 80. Hentefrist via 
DNS billettkontor  
innan 1 veke etter bestilling. 

Les om teaterstykket her. 

Ny søknadsperiode for hyttene på  
Ustaoset - vinter 2015 

 
Det er no opna for elektronisk søknad til U-
heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset for 

perioden 4. januar -29. mars  2015. 

Det er 3 års karantene dersom ein har hatt ei av hyt-
tene i vinterferien dei siste 3 åra. 

Søknadsfristen er 3. november, trekninga er 4. no-
vember. 

Søk på UiB sitt elektroniske hyttesystem. 

http://www.revyogteater.no/events/bergen/events/putti-plutti-pott.aspx
http://www.dns.no/program/2014/vaffelhjarte/
https://skjema.app.uib.no/hytter/f?p=106:1:
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Nyttige lenker 

Nettsider for Klinisk Institutt 1  

 

Kontaktinfo for K1-adm. 

MedViz 

 

Horizon 2020  

Campusbussen 

 

Cristin 

 

REK Vest 

 

Telefonkatalogen (intern) 

  

Fakultetets nettsider 
Nye doktorgrader ved UiB 

UiBs intranett Forskningsrådets nettsider 

 

CCBIO 

Fakultetsstyresaker Oslo Cancer Cluster UiBs personalereglement 

Fakultetets strategiplan HMS-portalen 

 

Undervisningsregnskapet ved 

fakultetet: 
 

For nye brukere. 
 

For de som har logget seg på før. 
Helse Bergen/UiBs webside 

med retningslinjer for medi-

sinsk forskning 

Ledige stillinger ved UiB 

 

BBB seminarene 

 

CCBIO seminarene 

 

Pubmed 

 

E-post adresser til studiesek-

sjonene: 

Medisin:  

studie@kliniskmedisin.uib.no  

Ernæring: studie-nutrition@uib.no 

Personalportalen Pagaweb 

BRITA 

 

LYDIA 

SEBRA 

På Høyden nettavis Ny studieplan medisinstudiet E-post til K1s administrasjon: 

post@k1.uib.no 

Tidligere utgaver av K1-nytt Mi Side E-post til redaktør av K1-nytt: 

eli.vidhammer@k1.uib.no 

   

Illustrasjon: www.colourbox.no 

http://www.uib.no/klin1
http://www.uib.no/klin1/kontakt/administrativt-ansatte
http://www.medviz.uib.no/
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents
http://www.uib.no/foransatte/17332/campusbussen
http://www.cristin.no/
https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n
http://elkat.uib.no/
http://www.uib.no/mofa
http://www.uib.no/info/dr_grad/
https://intranett.uib.no/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
http://www.uib.no/en/ccbio
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.oslocancercluster.no/
http://persok.uib.no/
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://colon.uib.no:8080/mofa/reg/reg.jsp
http://colon.uib.no:8080/mofa/
http://www.helse-bergen.no/fagfolk/forskning/Sider/forskingsrutinar.aspx
http://www.helse-bergen.no/fagfolk/forskning/Sider/forskingsrutinar.aspx
http://www.helse-bergen.no/fagfolk/forskning/Sider/forskingsrutinar.aspx
http://www.uib.no/stilling
https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars
http://www.uib.no/en/ccbio/71725/ccbio-seminars
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
mailto:studie@med.uib.no
mailto:studie-nutrition@uib.no
https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?asLen=166&AuthState=_0ab93d38002fc34893e29326fb59c4ec20d40ebe6d%3Ahttps%3A%2F%2Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fbluegarden.as%252Fsp%26co
https://bs.uib.no/?&nokerb=1
http://lydia.uib.no/Lydia/
https://sebra.uib.no/sebra/
http://nyheter.uib.no/
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/ny-studieplan-for-medisinstudiet-ved-uib
mailto:post@k1.uib.no
http://www.uib.no/klin1/om-instituttet/arkiv-over-k1s-nyhetsbrev
https://miside.uib.no/register/?return_url=%2fdotlrn%2f
mailto:eli.vidhammer@k1.uib.no

