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Studenter og utdanning; hovedoppgave for K1 

K1 har som mål å være best på utdanning av studenter.  Dette gjelder profesjons-

utdanningen for leger, masterutdanning og bachelorutdanning.  I utdanningen har alle  

ansatte et felles ansvar.   

Studentene møter K1 i forelesninger, klinikker og i gruppeundervisning.  Forskerlinje og særoppgave-

skriving representerer viktig fordypning for studentene og gir dem et møte med forskningsmiljøer.  K1 har 

en særlig oppgave i ernæringsstudiet, der mange emner undervises og samordnes.  Ansatte i tekniske og 

administrative stillinger ser studenter både enkeltvis og i grupper. Studieadministrasjonen er felles for K1 

og K2. Dette skal fremme en organisering som er optimal både for studenter og undervisere. 

 

Hvordan kan vi måle om utdanningen er god?   

Studentevaluering er én viktig parameter.  K1 skal legge vesentlig vekt på slik evaluering.  I det ligger å 

endre som respons på tilbakemelding fra studentene.  Læringsresultat er en svært viktig parameter.  Har 

alle studentene lært det de skal, og hvor mange av dem er virkelig gode?  Heldigvis har vi eksamen og 

med karakterer, som gir en pålitelig tilbakemelding. Eksamensresultat og studentevaluering gir også mu-

lighet til å se hvordan endringer slår ut.  I hvilken grad fag er ettertraktet av tidligere studenter, og av de 

dyktigste studentene, kan være et bra kvalitetsmål.   

 

Undervisere og ansatte som er engasjerte og entusiastiske i studentutdanning er et K1-krav.  Under-

visning og forskning går hånd i hånd som rettighet, plikt og glede.  I det høyaktuelle arbeidet med ny plan 

for profesjonsstudiet i medisin er det helt avgjørende at vi K1-ansatte engasjerer oss for å sikre at lege-

utdanningen blir teoretisk og praktisk ypperlig, og at det gjelder alle fagområder.  Konkurransen og  

ambisjonen om å være beste utdanningsmiljø skal vi ha med oss, slik at undervisningen vi skal gi i  

morgen blir enda bedre enn den vi ga i dag. 

Nils Erik Gilhus 

Instituttleder 

The K1 department aims to be best in education of students, says head of  

department, Nils Erik Gilhus. And in education, all employees have a joint  

responsibility. 

We need to evaluate if the education we provide, is good.  The department will re-

gard student evaluations as important, and respond to the evaluations with change.  

Learning results are important, as well as the popularity of the different subjects.  

Dedicated and enthusiastic educators and staff is a K1-demand, Gilhus claims.  

Competition and the ambition to be best will make the education we provide for  

tomorrow, even better than today. 
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Project establishment support from 

the Research Council of Norway –  

preparations for 7th FP 

Project establishment support from the Research 

Council of Norway/University of Bergen will be 

available to applicants from UiB departments/

centres, intending to develop project proposals 

for calls in the 7th Framework Programme with 

deadlines in 2012/beginning of 2013.  

Deadline for submitting project establishment appli-

cations in 2013 will be; 11 February, 3 June,  

11 August 2013. 

The PES support may be used to prepare grant/

project proposals directed towards: 

 The EU Seventh Framework programme 

(hereunder announcements in 2012/13  

 The Eureka network 

 Funding announcements under ERA-NETs in 

which the Research council is participating 

Individual projects directed toward other EU pro-

grammes may receive support after close assess-

ment of the R&D content of the project. 

The support has to be linked to a specific EU-call. 

Researchers can apply for funding of up to 100.000 

NOK. 

UiB researchers are strongly encouraged to take ini-

tiative in the project planning phase in order to have 

influence in shaping the proposal, and/or in order to 

position them to influence future FP7 Work program-

mes. 

The complete announcement 

text and application form can be 

obtained from the department 

administration. 

Further information on FP7 can 

be obtained at Forsknings-

avdelingen. 
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Utlysning av prosjektetablerings-

midler (PES) for FP7 fra NFR/UiB 

Forskningsadministrativ avdeling (FAA) infor-
merer om at forskere som skal søke på utlys-
ninger under EUs 7. rammeprogram med frist 
i 2013 kan søke om PES-midler fra Norges  
forskningsråd/Universitetet i Bergen. 
 
Det er løpende søknadsfrist for prosjektetable-
ringsmidlene med oppsamlingsdatoer 11.02.13, 
03.06.13 og 11.08.13.  
Det er gjort endringer i kriteriene for tildeling av 
PES-midler som innebærer en konsentrasjon om 
følgende type utlysninger: 

 Utlysninger i EUs 7 RP (innenfor Coopera-
tion, People (Marie Curie), Ideas (ERC) og 
Capacities) 

 Randsoneaktiviteter av EUs FP7 (Joint Pro-
gramming (JP), Joint Technology Initiatives 
(JTI), European Institute of Innovation & 
Technology (EIT), artikkel 185-initiativ og 
utlysninger I regi av ERA-NET. 

Det kan søkes om inntil kr 100.000,- når UiB er 
prosjektkoordinator.  
 
Eventuell bevilgning må benyttes i 2013 (NFR-
krav).  
Alle forskerne oppfordres på det sterkeste til å ta 
initiativ i prosjektplanleggingsfasen for å påvirke 
den endelige utformingen av prosjektsøknaden 
og/eller for å påvirke framtidige FP7-utlysninger. 
 
Kontakt instituttadministrasjonen for full utlys-
ningstekst, og for å motta søknadsskjema. 
 
Ytterligere informasjon om FP7 og PES kan fås 
ved henvendelse til Forskningsadministrativ av-
deling. 
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Husk tidligere utlysninger av midler 

 

 
Utlysning fra Bergens 

Forskningsstiftelse, frist 

i prekvalifiseringsrunde: 

15 mars. Les mer her. 

 

Utlysning fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen av 

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

medisin. Søknadsfrist er 13 mai. Les mer her. 

 

 

Falch-forelesningen 2013, og nominering av kandi-

dater til Falchs juniorpris. Frist 8 februar.  

Les mer her. 

Temporary part-time 20% position as 

Adjunct Professor/Adjunct Associate 

Professor  

The position will be connected to the Medical 

Student Research Programme for students of 

medicine and dentistry for a period of four (4) 

years. If no qualified applicant applies for the ad-

junct professor position, it will be open for an 

appointment to the position of adjunct associate 

professor (20 %).  

The position will be affiliated with the department 

that best fits the successful candi-

date’s research profile.  

Applicants must hold a relevant 

main position at an external institu-

tion.  

The teaching language will normal-

ly be Norwegian. Read more here. 

Utlysning av stilling som midlertidig 

professor II 20% ved forskerlinjen 

Stillingen er knyttet til forskerlinjen for medisin- 

og odontologistudenter for en periode på fire år 

fra ansettelse. Hvis det ikke melder seg søkere 

med professorkompetanse, kan det bli ansettel-

se som førsteamanuensis (20 % bistilling).  

 

Stillingen blir knyttet til det institutt som er naturlig 

ut fra den ansattes forskningsprofil.  

Søkere må ha relevant hovedstilling utenfor UiB. 

Det kreves norsk doktorgrad i medisinske eller 

odontologiske fag eller tilsvarende 

kompetanse, samt dokumentert 

vitenskapelig kompetanse. Medi-

sinsk eller odontologisk grunnut-

danning er nødvendig. Undervis-

ningsspråket er vanligvis norsk.  

Les mer her. 

 

Remember earlier announcements 

 

Announcement from  the Bergen Research Founda-

tion. The deadline in the prequalification is March 

15th. Read more here. 

 

The Kristian Gerhard Jebsen foun-

dation announces funding for up to 

three new K.G. Jebsen-centers wit-

hin medical research. The applica-

tion deadline is May 13 this year.  

Read more here. 

 

Proposals to the Falch lecture 2013, and nomination 

of candidates for the Falch junior prize. Deadline is 

February 8th. Read more here (Norw.). 
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http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/utlysning-fra-bergen-forskningsstiftelse
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/utlysning-k.-g.-jebsen-sentre-for-medisinsk-forskning
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/tid-for-falch
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=89517
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=89517
http://www.bfstiftelse.no/en/component/content/article/1-utlysninger/47-rekrutteringsprogrammet-utlysning-2013
http://www.stiftkgj.no/en/funding/40.html
http://www.uib.no/mofa/nyheter/2013/01/tid-for-falch
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Frist for CRIStin-registrering 

Fristen for å registrere artikler i CRIStin er satt 
til 15.FEBRUAR 2013.  Den enkelte forsker er 
selv ansvarlig for at alle ens vitenskapelige  
publikasjoner fra 2012 er registrert i CRIStin-
databasen.  

 

De fleste artikler er allerede importert av UiB sen-
tralt, men det er viktig at alle sjekker hva som er 
registrert og deretter registrerer det som evt. mang-
ler slik at vi får best mulig resultat!  

 

For å få en oversikt over hva som er registrert på 
den enkelte må man gå til denne websiden og log-
ge seg på med UiB- brukernavn og passord. Ved å 
trykke på lenken ”Forskningsresultater/NVI" får man 
oversikt over forskningsresultater som er tenkt å 
rapporteres fra NVI for 2012.  
Hvis noen har spørsmål eller trenger hjelp til regi-
streringen av publikasjoner kan man kontakte  
Marianne Høgetveit Myhren på e-post:  
marianne.myhren@kliniskmedisin.uib.no  

eller tlf. 55974205 
 
Den 6.2 kl.13.30-14.30, er det 
satt opp et introduksjonskurs til 
CRIStin for nybegynnere,  
se link. 

Deadline for CRIStin-registration 

The deadline for registering publications in 

CRIStin is February 15th 2013. Every researcher 

is him/herself responsible to make sure that all 

his/her scientific publications in 2012 are  

registered in the CRIStin-database.  

Most articles are already imported by UoB centrally, 

but you need to quality check and let us know if 

anything is missing. 

Go to this website and log on with your UoB user-

name and password. By clicking ”Research results/

NVI” on the web page, you will get an overview of 

the research results which will be reported for 2012. 

If any questions, or you need help to register publi-

cations, contact Marianne Høgetveit Myhren on e-

mail: marianne.myhren@kliniskmedisin.uib.no  

or phone 55974205 

  

February 6th at 13.30-14.30 

there is a course in CRIStin 

for beginners. See link for 

more information. 

KLINISK INSTITUTT 1 
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Uttelling for deltakelse i Forsker 

Grand Prix i Ph.d graden 

Det er enighet i Forskningsutvalget og i univer-

sitetsledelsen om at deltakelse i Forsker Grand 

Prix er å anse som populærvitenskapelig virk-

somhet og formidling.  

 

Fakultetene kan godkjenne 

slik virksomhet, deriblant 

deltakelse i Forsker Grand 

Prix, som en del av opplæ-

ringsdelen/formidlingsdelen 

i forskerutdanningen for 

graden philosophiae doctor 

(ph.d.) ved Universitetet i 

Bergen.  

Credit to Ph.d degree for  

participation in Forsker Grand Prix 

Forskningsutvalget and the University board has 

agreed that participation in Forsker Grand Prix 

are to be regarded as popular scientific activity. 

 

The faculties may approve 

such activities, including 

participation in Forsker 

Grand Prix, as part of the 

training part of the rese-

archer education in the de-

gree philosophiae doctor 

(ph.d.) at the  

University of Bergen.  

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa?inst=184
mailto:marianne.myhren@kliniskmedisin.uib.no
http://www.uib.no/ub/kurs/2013/01/introduksjon-til-cristin-for-nybegynnere
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/1/wo/0.0.29.2?la=en
mailto:marianne.myhren@kliniskmedisin.uib.no
http://www.uib.no/ub/kurs/2013/01/introduksjon-til-cristin-for-nybegynnere
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K1s nylige disputaser 

Rune Andreas Kroken disputerte torsdag 31 ja-

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

lingen: «Antipsychotic drug treatment of patients 

with schizophrenia, Practice and effectiveness».  

Veiledere er Erik Jonsen, Hugo A. Jørgensen og 

Torleif Ruud.  Les mer på denne linken. 

Rita Grude Ladstein disputerer fredag 1.februar 

2013 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.   Les mer på denne linken. 

 

 

K1’s closest coming doctorates 

 

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”. Supervisors are Lars B. Engesæter, Leif I. Ha-

velin and Birgitte Espehaug. 

 

 

Morten Duus Odberg  

defends 14th February his thesis: 

”Low birth weight: General health 

and quality of life in young adult 

survivors”. Supervisors are Irene 

Elgen, Karen Rosendal and Fred 

Holsten. 

 

K1s nærmeste kommende disputaser 

 

Håvard Dale disputerer fredag 

8.februar for ph.d. – graden ved 

UiB med avhandlingen ”Infection 

after primary hip arthroplasty. Epi-

demiology, time trends and risk 

factors in data from national health 

registers. The Norwegian Arthro-

plasty Register”. Veiledere er Lars B. Engesæter, 

Leif I. Havelin og Birgitte Espehaug. 

 

Morten Duus Odberg disputerer torsdag 14. fe-

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

”Low birth weight: General health and quality of life 

in young adult survivors”. Veiledere er Irene Elgen, 

Karen Rosendal og Fred Holsten. 

 

K1’s recent doctorates 

Rune Andreas Kroken de-

fended 31st January his the-

sis: ”Antipsychotic drug treat-

ment of patients with schi-

zophrenia, Practice and ef-

fectiveness”. Supervisors are 

Erik Johnsen, Hugo A. Jør-

gensen and Torleif Ruud. 

Read more here (Norw.) 

 

Rita Grude Ladstein  

defends 1st Feruary her the-

sis: ”Prognostic markers in 

cutaneous melanoma with 

emphasis on proliferation 

and tumor necrosis”. Super-

visors are Lars A. Akslen 

and Ingeborg M. Bachmann. 

Read more here (Norw.) 
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http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Kroken_Rune.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Ladstein_Rita.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Kroken_Rune.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2013/Ladstein_Rita.html
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Høytidelig doktorpromosjon i  

Håkonshallen 25 januar 

107 nye doktorer fra høstsemesteret 2012 ble 

hedret i Håkonshallen 25 januar.  

I alt i 2012 ble det kreert 251 doktorer ved UiB. 103 

av disse kom fra det Medisinsk-Odontologiske fa-

kultet. 

Les mer om fakta doktorgrader 2012, og om dok-

torpromosjonen her. 

Les også artikkel i BT fra 18 januar. 

The Faculty now has its own blog— 

read ”the Health Blog”! 

The Faculty of Medicine and Dentistry now has 
its own blog, which raises issues like research, 
education, student life, patient communication 
and much more.  
 
Follow the blog and get updated on    
http://helsebloggen.b.uib.no/. Feel free to start a  
debate in the comment field. The bloggers welcome 
both praise and criticism. The faculty bloggers are so 
far Dean Nina Langeland, Director Nina Mevold, 
Vice Dean of Education Arne 
Tjølsen, and Communications 
Advisor Marion Solheim. So far 
the texts are in Norwegian. 
 
If you would like to be a blog-
ger in this forum, please con-
tact Communications Advisor 
Marion at 99 15 28 21  or  
marion.solheim@mofa.uib.no  

Fakultetet har fått en egen blogg— 

les ”Helsebloggen”! 

Det Medisinsk-Odontologiske fakultet har fått 
sin egen blogg, som tar for seg spørsmål om-
kring forskning, utdanning, studentliv, pasient-
kommunikasjon og mye mer.  
 
Følg med og bli oppdatert på   
http://helsebloggen.b.uib.no/. Kjør gjerne i gang 
debatt i kommentarfeltet. Bloggerne er glade for 
både ris og ros. Fakultetets bloggere er foreløpig 
dekan Nina Langeland, direktør Nina Mevold, vise-

dekan for utdanning Arne Tjøl-
sen, og kommunikasjons-
rådgiver Marion Solheim.  
 
Dersom du vil være med å 
blogge, ta kontakt med  
kommunikasjonsrådgiver Ma-
rion på 99 15 28 21  
eller  
marion.solheim@mofa.uib.no  

Grand doctorate degree ceremony in  

Håkonshallen January 25th 

107 new doctorates from the autumn term 2012 

was honored in Håkonshallen, January 25th. 

In all in 2012, there were 251 doctorates at The Uni-

versity of Bergen. 103 of these came from the Facul-

ty of Medicine and Dentistry.  

Read more facts about doctorates here, and about 

the ceremony (in Norw.) 

Also read an article in Bergens Tidende of 

January 18th. 
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https://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2013/01/hoytidelig-doktorpromosjon
https://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2013/01/hoytidelig-doktorpromosjon
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Flest-kvinner-tar-doktorgrader-2829051.html
http://helsebloggen.b.uib.no/
mailto:marion.solheim@mofa.uib.no
http://helsebloggen.b.uib.no/
mailto:marion.solheim@mofa.uib.no
http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2013/01/hoytidelig-doktorpromosjon
http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2013/01/hoytidelig-doktorpromosjon
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Flest-kvinner-tar-doktorgrader-2829051.html
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Bibliotekkurs for våren 2013 

Biblioteket ved fakultetet tilbyr kurs i litteratur-

søking og referansehåndtering. Kursene er for  

ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen 

og Haukeland Universitetssjukehus.  

Kursene er gratis, og gjelder: 

 PubMed & EMBASE  

 Litteratursøkning i forhold til kunnskapsbasert 

praksis  

 EndNote - nybegynnerkurs og oppfriskings-

kurs 

Kursene holdes i biblioteket, 3. 

etasje, BBB. Kursspråket er 

norsk.  Merk at kursene går 

snart og der er påmeldings-

frister, så meld deg på nå!  

Les mer informasjon her. 

 

New application period for the  

cottages at Ustaoset and Tingviken  

It is now opened to apply for holiday stays at 
UoBs company cottages U-heimen, Ottesheimen 
and Butten at Ustaoset and Tingviken at Utne for 
the spring period  1 April -23 June 2013. 
 
Please use the UoB electronic cabin system by log-
ging  in  with your registered username and 
password. Upon initial application you must enter 
some information, for example invoice address. 

All applications must be registered in the electronic 
cabin system to be included  in the draw. 

Application forms and information can  be found  on 
the Intranett under “Sentrale pekere”-
  “Søknadsskjema” for UiB 
cottages. 
 The application deadline 
is  15 February,  drawing will 
be done 18 February. 

Ny søknadsperiode for hyttene på 

Ustaoset og i Tingviken 

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til UiBs 

velferdshytter U-heimen,  Ottesheimen og  

Butten på Ustaoset og for Tingviken i Utne for 

perioden 1. april -23. juni  2013.  

 

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem ved 

å logge seg inn med sitt UiB brukernavn og pass-

ord. Ved første gangs søknad om hytte må man 

legge inn noe informasjon f.eks. fakturaadresse. 

Alle søknader må registreres i det elektroniske hyt-

tesystemet for å komme med i trekningen. 

Søknadsskjema og info om hyttene finnes på intra-

nett under sentrale pekere 

“Søknadsskjema”  for UiBs 

velferdshytter.  Søknads-

fristen er 15. februar, trek-

ningen foretas 18. februar. 

Library courses spring 2013 

The faculty library offers courses in literature  

search and reference handling. The courses are 

for staff and students at the University of Bergen 

and Haukeland University Hospital. 

The courses are for free, and include: 

 PubMed & EMBASE 

 Literature search in relation to knowledge  

based practice 

 EndNote - Beginners course and refresh 

course 

The courses are held in the 

library, 3rd floor BBB, and the 

language is Norwegian.  

Note that the courses are 

soon, and there are deadlines 

for registering, so register 

now! More information here (in 

Norw.only) 
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Ottesheimen Tingviken 

http://www.ub.uib.no/fag/med-odont/kurs/kurs-ved-biblioteket-bbb.pdf
http://www.ub.uib.no/fag/med-odont/kurs/kurs-ved-biblioteket-bbb.pdf
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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/

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/ 

  

  

  

  

http://www.uib.no/klin1
http://www.uib.no/mofa
https://intranett.uib.no/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/styre-raad-og-utval/fakultetsstyret-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet
http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibsys
https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars
https://www.uib.no/biomedisin/en/resources/conferences-and-seminars/bbb-seminars
http://nyheter.uib.no/
http://www.uib.no/poa/hms-portalen
http://www.uib.no/info/dr_grad/
http://www.forskningsradet.no/no/Forsiden/1173185591033
http://www.oslocancercluster.no/
http://persok.uib.no/

