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Forskning, publisering og Klinisk institutt 1 (K1) 

Forskning og utdanning er de helt sentrale oppgavene for universitetet.  Dette gjelder bå-

de for oss ansatte, for instituttet og for alle andre enheter.  Klinisk institutt 1 (K1) skal ha 

store ambisjoner med hensyn til kvalitet og omfang av forskningen vår, og dette skal vi-

ses i publisering. 

Vitenskapelige publikasjoner er et svært viktig mål for forskning.  K1 vil ha stor oppmerksomhet på publi-

kasjoner.  Viktigste resultatmål vil være antall originale vitenskapelige publikasjoner i tidsskrift med fagfel-

levurdering.  Dette gjelder for hver enkelt ansatt, forskningsgrupper, seksjoner og for instituttet samlet.  

Det vil samtidig være svært viktig at vi i fellesskap får frem flest mulig publikasjoner i de absolutt ledende 

vitenskapelige tidsskriftene. Som institutt må vi ha noen publikasjoner som avspeiler gjennombruddsforsk-

ning. Forskningskvalitet vises på flere måter.  Hvilket tidsskrift man aksepteres i, er en viktig parameter.  

De viktigste resultatene våre, de som virkelig representerer ny viten av stor betydning, må publiseres i de 

absolutt ledende tidsskriftene.   

Publikasjonspoeng er enda et resultatmål som benyttes.  Slike poeng har betydning for instituttets finan-

siering, men er mindre viktig enn antall publikasjoner og publikasjonskvalitet for den enkelte.  Årsaken er 

blant annet at publikasjonspoeng reduseres ved bruk av flere adresser (universitet + sykehus) og med 

utbredt samarbeid. 

For å oppnå et godt publikasjonsresultat er vi avhengige av ekstern finansiering.  Instituttet anser dermed 

gjennomslag i eksterne og interne søknadsprosesser om forskningsmidler som et svært viktig resultatmål.  

Det er fantastisk flott at K1 har fått et Senter for fremragende forskning (ledet av Lars A. Akslen).  Konkur-

ranseutsatte forskningsmidler er helt nødvendige for å ekspandere forskningen ved Klinisk institutt 1.   

Forskningsresultat og publikasjonsresultat bestemmes av hver enkelt ansatt og hver enkelt forsknings-

gruppe.  Vitenskapelige, tekniske og administrative er alle helt nødvendige for å få til god forskning.  Ikke 

minst er samarbeidet mellom oss sentralt.  Klinisk institutt 1 skal med sitt forskningsfokus bidra til gode 

rammebetingelser og stimulerende samarbeid. 
 

Nils Erik Gilhus 

Instituttleder 

The department should be ambitious regarding quality and quantity of our  

research, says head of department, Nils Erik Gilhus.  

Scientific publications is an important aim in research, and this will be a focus point for 

the new department. To achieve good publication results, we also depend on external 

funding. Achieving funding through external or internal applications will be an important 

performance measurement, Gilhus says. He is also making clear that any result in the 

department is depending on both scientific, technical and administrative staff. Good 

cooperation is of the highest importance. 
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Velkommen til nytt institutt og første  

utgave av K1-nytt! 

 

Vi har ambisjon om å utgi 

K1-nytt hver 14.dag, og 

nyhetsbrevet sendes ut på 

e-post til alle  

instituttets ansatte.  
 

Det er viktig at alle leser det, 

ettersom det vil være her vi samler viktig admini-

strativ informasjon, informasjon om utlysninger av 

midler, konferanser,  disputaser, fokusartikler fra 

instituttleder og mye annet.   

 

Redaktør er førstekonsulent Eli Synnøve Vidham-

mer.  

Ta gjerne kontakt om du har informasjon som kan 

være av interesse for flere på instituttet!  

Send da e-post til eli.vidhammer@gades.uib.no 

Welcome to a new department and the 

very first issue of K1-news! 
 

We aim to publish K1-news 

every 2 weeks, and it will be 

distributed on e-mail to all 

employees of our  

department.  

 

It is important that everybody 

reads it regularly, as it is here you will find administ-

rative information, information on announcements of 

funding programmes, conferences, public defences, 

focus articles from the head of department, and 

much more.  

 

Editor is Eli Synnøve Vidhammer.  

Please let us know if you have any information that 

could be of interest to your colleagues. In that case, 

send an e-mail to eli.vidhammer@gades.uib.no 

 
Status om instituttets navn 

 
 

Fakultetsstyret vedtok i møte onsdag 16 januar 
å fremme allerede innarbeidet navn, Klinisk In-
stitutt 1, til Universitetsstyret .   
 
 

Med mindre Universitetsstyret  har innvendinger, vil 
altså navnet bli: 
”Klinisk Institutt 1”,  
på engelsk: ”Department of Clinical Medicine”. 
 
Saken vil trolig bli behandlet i Universitetsstyre-
møte i februar. 

 
Update on the name of the department 

 

 
The faculty board decided in a board meeting 
January 16th to forward the already used name, 
Klinisk Institutt 1, to the University board.   
 
 

Unless the University board has any objections, the 
name will be: 
”Klinisk Institutt 1”,  
in English: ”Department of Clinical Medicine”. 
 
The issue will probably be treated in the University 
board meeting in February. 
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The organization at the Department of 

Clinical Medicine 1 

Our new department has altogether more than 

130 person-years, or 220 persons.  

The department has a management team consisting 

of head of department, 10 section managers and 

head of administration. 

The administration consists of 12 persons (9 person-

years), who will be located at the 7th floor of the La-

boratory building.  

See more information at this link (Norw.) 

KLINISK INSTITUTT 1 
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Husk å melde deg på instituttets  

oppstartseminar på Voss 6-7 februar 

Seminaret er for K1s ansatte, både vitenskap-

elige, tekniske og administrative. Merk at på-

meldingsfrist er i dag, fredag 18 januar. 

Seminaret skal være på ærverdige Fleischers Ho-
tell, sentralt på Voss.  
Foruten en god anledning til å bli kjent med dine 
nye instituttkolleger, vil seminaret bestå av presen-
tasjoner fra de ulike fagmiljøene ved K1 og det vil 
bli samlinger i grupper. I tillegg vil Nils-Helge Fjeld 
fra AFF holde innlegg 06.02. Fjeld har lang og bred 
erfaring med organisasjonsanalyser, forbedrings- 
og utviklingsarbeid.  

 
Finn mer informasjon 
her, og endelig pro-
gram legges også ut 
på denne linken når 
det er ferdig. 

Remember to sign up for the the 

startup seminar at Voss February 6-7 

The seminar is for K1’s employees, both scienti-

fic, technical and administrative staff. Note that 

the registration deadline is today, Friday 18.01. 

The seminar will be at Fleischer’s Hotel at Voss. Be-

sides a great opportunity to get to know your fellow 

colleagues, there will be presentations from the diffe-

rent subject areas at the department, and more. (In 

Norwegian.)  Read more here (Norw.only). 

Organiseringen av Klinisk institutt 1 

Vårt nye institutt har til sammen over 130 års-

verk, og 220 personer.  

Instituttet har en intern organisering med en leder-

gruppe bestående av instituttleder, 10 seksjonsle-

dere og administrasjonssjef.  

Administrasjonen består av 12 personer (9 års-

verk), som skal samlokaliseres i 7 etasje i Lab-

bygget.  

Se oversikt over ledergruppe, administrasjon og 

mer på denne linken. 

http://www.uib.no/klin1/om-instituttet/presentasjon-av-klinisk-institutt-1-organisasjon
https://www.uib.no/klin1/artikler/2013/01/oppstartseminar-paa-voss-6-7-februar
https://www.uib.no/klin1/artikler/2013/01/oppstartseminar-paa-voss-6-7-februar
https://www.uib.no/klin1/artikler/2013/01/oppstartseminar-paa-voss-6-7-februar
http://www.uib.no/klin1/om-instituttet/presentasjon-av-klinisk-institutt-1-organisasjon
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Dyreavdelingen er instituttets  

kjernefasilitet 

Hvert institutt i den nye organisasjonen har sine 

kjernefasiliteter. Klinisk Institutt 1 har fått an-

svaret for en helt spesiell kjernefasilitet, nemlig 

en avdeling full av mus, rotter og gris! 

 

Dyreavdelingen er en viktig samarbeidspartner og 

ressurs for aktiviteter som involverer forsøk med 

dyr. Basert på høye etiske standarder og høyt fo-

kus på god dyrevelferd bidrar fasiliteten til bedre 

forskning og bedre undervisning ved UiB.   

Dyreavdelingen har to dyre-

staller, en på Vivarium og en 

på BBB. 

Avdelingen organiserer også 

forsøksdyrlærekurs som er 

obligatorisk for alle som skal 

planlegge eller delta i dyre-

forsøk.  

Les mer her. 

The Laboratory Animal Facility is the 

core facility of the department 

Every department in the new organization have 

their core facility. Department of Clinical 

Medicine has been given the responsibility for 

quite a particular core facility; a facility full of 

mice, rats and pigs!   

The Lab Animal facility provides important service to 

researchers in experimental medicine. Based on 

high ethical standards and good animal welfare, the 

facility contributes to better research and education. 

The facility has two units; one 

at Vivarium and one at BBB. 

The facility also organizes 

courses in lab animal science, 

which is mandatory for all who 

are planning or participating in  

research involving animals.  

Read more here. 

KLINISK INSTITUTT 1 
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Forskningspresentasjoner fra 2012 

Forskerskolen ønsker velkommen til Forsk-

ningspresentasjoner fra 2012, 21.-25. januar. 

Forskerskolen i klinisk medisin arrangerer for 8. 

gang utstilling av forskningspresentasjoner, nå fra 

2012. Det vil være utstilling av postere i sykehus-

foajeen 21.-25. januar og muntlige innlegg torsdag 

24.januar hvor forskere ved de to kliniske institutt-

ene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og 

tilhørende avdelinger ved Haukeland Universitets-

sykehus presenterer sin forskning. 

Posterutstilling vil være i Vestibylen, Haukeland 

Universitetssykehus 21.-25.januar 2013. 

Muntlige presentasjoner torsdag 24.januar 2013 

Prisutdeling  

fredag 25 januar 

kl. 12.00. 

Les mer her. 

Research presentations from 2012 

Bergen Postgraduate School invites to a  

exhibition of  Research presentations from 2012,  

January 21-25. 

The Bergen Postgraduate School of Clinical Medical 

Research organizes for the 8th time the annual exhi-

bition of Research presentations, now from 2012. 

There will be an exhibition of posters in the hospital 

lobby, and an oral presentation, where researchers 

from the two clinical departments at the Faculty of 

Medicine and Dentistry and units at Haukeland Uni-

versity Hospital will present their research. 

Poster exhibition in the lobby of the hospital, Sentral-

blokken ground floor, January 21-25 2013. 

Oral presentations Thursday January 

24 2013. 

Prize ceremony Friday January 25 at 

noon (12.00). 

Read more here (Norw.). 

http://www.uib.no/dyreavdelingen
http://www.uib.no/dyreavdelingen/en/
http://www.uib.no/fs/kliniskmedisin/nyheter/2013/01/forskerskolen-onsker-deg-velkommen-til-forskningspresentasjoner-fra-2012-21-25.januar-2013
http://www.uib.no/fs/kliniskmedisin/nyheter/2013/01/forskerskolen-onsker-deg-velkommen-til-forskningspresentasjoner-fra-2012-21-25.januar-2013
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Utlysning—K.G. Jebsen-sentre for 

medisinsk forskning 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser nå ut 

midler til inntil tre nye K.G. Jebsen-sentre innen 

medisin. Søknadsfrist er satt til 13 mai i år.   

 

De nye sentrene vil bli en del av stiftelsens satsing 

innenfor translasjonell medisin som i 2013 vil om-

fatte elleve forskningssentre, alle etablert av  

stiftelsen i nært samarbeid med de medisinske fag-

miljøene.   

Les mer her. 

Information meeting January 25 on the 

announcement from the Kristian  

Gerhard Jebsen foundation 

In connection with the annoucement of funding 

from the K.G.Jebsen foundation, the faculty and 

the hospital will arrange a meeting where the 

foundation will inform about the announcement 

and answer questions.  

 

The application process will this year also include an 

open prequalification for the researchers of the facul-

ty and the hospital. At the meeting you will get infor-

mation about the prequalification process. 

 

The information meeting will be held 

Friday January 25, at 11.00-12.00, 

in Auditorium B-306, 3rd floor at  

Sentralblokken. 

Møte om midler fra Stiftelsen Kristian 

Gerhard Jebsen 25 januar 

I forbindelse med utlysningen av K.G.Jebsen-

midler arrangerer Det medisinsk-odontologiske 

fakultet og Helse Bergen et møte der Stiftelsen 

vil informere om utlysningen og svare på 

spørsmål.  

 

Søknadsprosessen vil også i år innbefatte en åpen 

prekvalifiseringsrunde for fakultetets og foretakets 

forskere. På møtet vil det bli gitt informasjon om 

prekvalifiseringsprosessen. 

 

Informasjonsmøtet 

holdes fredag 25. ja-

nuar, kl. 11.00-12.00,  

i Auditorium B-306,  

3 etg. i Sentralblokken. 

Announcement—K.G. Jebsen-centers 

for medical research 

The Kristian Gerhard Jebsen foundation announ-

ces funding for up to three new K.G. Jebsen-

centers within medical research. The application 

deadline is May 13 this year.   

 

The new centers will be part of the foundation’s 

commitment to translational medicine which in 2013 

will consist of eleven research centers, all establis-

hed by the foundation in close cooperation with the 

medical community.   

Read more here (Norw.). 

KLINISK INSTITUTT 1 

 

 

 

Infobrev nr. 1, 18 januar 2013 

http://www.stiftkgj.no/no/stotte/40.html
http://www.stiftkgj.no/no/stotte/40.html
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Utlysning fra Bergens  

Forskningsstiftelse 

Bergens forskningsstiftelse samarbeider med 

UiB om et rekrutteringsprogram for yngre fors-

kere. Den 8. utlysningen i programmet er nå 

ute. Fristen i prekvalifiseringsrunden er 15. 

mars. 

Programmet er åpent for institutter og fakulteter 

ved UiB som vil rekruttere fremragende, nasjonale 

og internasjonale kandidater med sterke forsk-

ningsmeritter og stort potensiale. Denne gang kan 

opp til to unge forskere få fireårige tildelinger.  

 

Bergens forskningsstiftelse ble 

opprettet av Trond Mohn i 2004 

og har som formål å støtte forsk-

ning og forskningsfremmende til-

tak ved UiB. Midler kan også til-

deles forskningsprosjekter ved 

Haukeland Universitetssykehus. 

Les mer her.  

Falch-announcement, deadline 08.02 

 

The faculty asks for proposals to the Falch lectu-

re 2013. It is also time to nominate candidates for 

the Falch junior prize. Do you know anyone who 

might be appropriate? Deadline is February 8th. 

 

The grant for the Falch lecture is NOK 30 000,- and 

is to cover fee and expences for travel and board. 

Propositions sent to okonomi@mofa.uib.no within  

8/2-2013 will be treated by the board of the Søren 

Falch and øienlege Sigurd Falch’s grant for medical 

science. 

The same board also announces a Junior prize for  

2013 to researchers under the age of 40. The grant 

is of NOK 50.000,-. 

Read more on guidelines and criteria at this link 

(only.Norw.). 

Falch-utlysning, frist 8 februar 

 

Fakultetet ber om framlegg til Falchforelesning-

en 2013. Samtidig er det tid for å nominere kan-

didater til Falchs juniorpris. Kjenner du noen 

som kan være aktuelle? Fristen er 8. februar. 

 

Rammen for tildelingen for Falchforelesningen er 

kr. 30 000,- og skal benyttes til å dekke honorar og 

utgifter til reise- og opphold. Forslag som blir sendt 

til okonomi@mofa.uib.no innen 8/2-2013 blir be-

handlet av styret i Søren Falch og øienlege  

Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap. 

Styret for Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs 

fond for medisinsk videnskap har vedtatt å stille til 

rådighet en Juniorpris for 2013 til unge forskere 

under 40 år. Styret har fastsett prisen til kr 50.000,- 

Les mer om retningslinjer og kriterier for Falchfore-

lesningen og juniorprisen på denne linken. 

Announcement from  

the Bergen Research Foundation 

The Bergen Research Foundation cooperates 

with the UoB on a recruitment programme for 

young researchers. The 8th announcement in the 

programme is now called. The deadline in the 

prequalification is March 15th. 

The grant programme is open to departments and 

faculties at the UoB who aim to recruit national and 

international candidates with outstanding research 

merits and potential. This time up to two young rese-

archers might get four-year grants.  

The Bergen Research Foundation  

was established by Trond Mohn in 

2004 and aim to support research 

at the UoB. Grants may also be 

given research projects at the  

Haukeland University Hospital. 

Read more here.  

KLINISK INSTITUTT 1 

 

 

 

Infobrev nr. 1, 18 januar 2013 

http://www.bfstiftelse.no/no/component/content/article/1-utlysninger/47-rekrutteringsprogrammet-utlysning-2013-
mailto:okonomi@mofa.uib.no
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/tid-for-falch
mailto:okonomi@mofa.uib.no
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/tid-for-falch
http://www.bfstiftelse.no/en/component/content/article/1-utlysninger/47-rekrutteringsprogrammet-utlysning-2013-
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K1s nylige disputaser 

Stig Wergeland disputerte fredag 11. ja-

nuar 2013 for ph.d.-graden ved UiB med 

avhandlingen: «Vitamin D and ω-3 polyun-

saturated fatty acids as disease modifying 

factors in multiple sclerosis». Veiledere er Lars Bø 

og Kjell-Morten Myhr. Les mer på denne linken. 

Trude Gundersen Lehmann disputerer 

fredag 18. januar 2013 for ph.d. – graden 

ved UiB med avhandlingen: «Slipped capital 

femoral epiphysis. Diagnosis, treatment and 

long-term outcome». Veiledere er Lars B. Engesæ-

ter og Karen Rosendal. Les mer på denne linken. 

Kim Nylund disputerer fredag 18. januar 

for ph.d.-graden ved UiB med avhandling-

en: «Ultrasound in Crohn’s Disease - bowel 

wall characteristics and perfusion estimates 

using microbubbles». Veiledere er Trygve Haus-

ken, Odd Helge Gilja og Svein Ødegaard.  

Les mer på denne linken. 

K1’s closest coming doctorates 

Rune Andreas Kroken defends 31st January his 

thesis: ”Antipsychotic drug treatment of patients with 

schizophrenia, Practice and effectiveness”. Tutors 

are Erik Johnsen, Hugo A. Jørgensen and Torleif 

Ruud. 

Rita Grude Ladstein defends 1st Feruary her the-

sis: ”Prognostic markers in cutaneous melanoma 

with emphasis on proliferation and tumor necrosis”. 

Tutors are Lars A. Akslen and Ingeborg M. 

Bachmann. 

 

Håvard Dale defends 8th February his thesis: 

”Infection after primary hip arthroplasty. Epidemiolo-

gy, time trends and risk factors in data from national 

health registers. The Norwegian Arthroplasty Regis-

ter”. Tutors are Lars B. Engesæter, Leif I. Havelin 

and Birgitte Espehaug. 

K1s nærmeste kommende disputaser 

Rune Andreas Kroken disputerer torsdag 31. ja-

nuar for ph.d. – graden ved UiB med avhandlingen 

”Antipsychotic drug treatment of patients with schi-

zophrenia, Practice and effectiveness”. Veiledere er 

Erik Johnsen, Hugo A. Jørgensen og Torleif Ruud. 

Rita Grude Ladstein disputerer fredag 1.februar 

for ph.d. – graden ved UiB med avhandlingen 

”Prognostic markers in cutaneous melanoma with 

emphasis on proliferation and tumor necrosis”.  

Veiledere er Lars A. Akslen og Ingeborg M. 

Bachmann. 

Håvard Dale disputerer fredag 8.februar for ph.d. – 

graden ved UiB med avhandlingen ”Infection after 

primary hip arthroplasty. Epidemiology, time trends 

and risk factors in data from national health regis-

ters. The Norwegian Arthroplasty Register”. Veile-

dere er Lars B. Engesæter, Leif I. Havelin og  

Birgitte Espehaug. 

K1’s recent doctorates 

Stig Wergeland defended 11th January his thesis: 

«Vitamin D and ω-3 polyunsaturated fatty acids as 

disease modifying factors in multiple sclerosis». 

Tutors are Lars Bø and Kjell-Morten Myhr.  

Read more on this link (Norw.). 

Trude Gundersen Lehmann defends 18th January 

her thesis «Slipped capital femoral epiphysis. 

Diagnosis, treatment and long-term outcome». 

Tutors are Lars B. Engesæter and Karen Rosendal. 

Read more on this link (Norw.). 

Kim Nylund defends 18th Ja-

nuary his thesis : «Ultrasound 

in Crohn’s Disease - bowel wall 

characteristics and perfusion 

estimates using microbubbles». 

Tutots are Trygve Hausken, 

Odd Helge Gilja and  

Svein Ødegaard.  

Read more on this link Norw.). 

KLINISK INSTITUTT 1 
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http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Wergeland_Stig.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Lehmann,_Trude.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Nylund_Kim.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Wergeland_Stig.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Lehmann,_Trude.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Nylund_Kim.html
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Armauer Hansens Hus har åpnet og 

er i full operasjon 

Både innvendig og utvendig er Armauer Han-

sens hus totalrenovert og har fått et nytt  

ventilasjonsanlegg.  

 

Hele første etasje har blitt studentarbeidsplasser: 

både lesesaler med 230 plasser, 8 grupperom og 

pauserom. 

Også informasjonssenteret for studenter hadde sin 

første åpningsdag i nye lokaler 7. januar. Informa-

sjonssenteret ligger midt i 1. etasje og vil med den 

nye lokaliseringen være mer tilgjengelig for studen-

tene.  

Fakultetsadministrasjonen holder nå til i 4.etg.  

Du finner kontaktinformasjon på denne linken.  

K1 is the key to all! 

Some friendly rivalry is good for moral: 

 

We have heard romours that many at the the other  

clinical department, K2, is very happy with their 

name because K2 is the next highest mountain in 

the world.  

We think we can top that, because K1 is the term for 

a masterkey, and also a very versatile combat sport.  

So we are not only up for a challenge, but also the 

key to all! 

K1 er nøkkelen til alt! 

Litt vennlig rivalisering er godt for moralen: 
 
Vi har hørt rykter om at mange ved Klinisk Institutt 
2 er veldig fornøyd med navnet sitt fordi K2 er ver-
dens nest høyeste fjell.  
 
Det mener vi å kunne slå, for K1 er  betegnelsen på 
en universalnøkkel, og dessuten en allsidig kamps-
port.  
Vi er altså ikke bare rustet for utfordringer, men 
nøkkelen til alt! 
 
 

Armauer Hansens Hus is reopened 

and in business 

Armauer Hansens Hus has been completely  

renovated both in interior and exterior, and has 

now a new ventilation system. 

 

The entire first floor has become a workplace for  

students: reading room with 230 seats, 8 meeting 

rooms and break room. 

Also the Information Center for students had their 

first opening day in the new office January 7th. The 

Information Center is located on the ground floor and 

will with the new location be more accessible to  

students.  

The Faculty administration is now located on the 

fourth floor. 

You can find contact information at this link. 

KLINISK INSTITUTT 1 
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http://www.uib.no/mofa/kontakt/informasjonssenteret
http://www.uib.no/mofa/kontakt/kontaktinformasjon
http://www.uib.no/mofa/kontakt/informasjonssenteret
http://www.uib.no/mofa/kontakt/kontaktinformasjon
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Nyttige linker (useful links) 

Nettsider for Klinisk Institutt 1 

(under utarbeidelse):   

http://www.uib.no/klin1 

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 

Oslo Cancer Cluster:  http://www.oslocancercluster.no/ 

Compendia stat: 

Statlige lover og regler om lønn, 

arbeidstid, sykdom, ferie, HMS etc 

Logg inn på intranett, velg mappen Administrasjon, deretter Personal 

og organisasjonsavdelingen i menyen, så Personaladministrasjon, 

og velg Compendia—stat 

UiBs personalereglement http://persok.uib.no/ 
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