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Velkommen til et nytt akademisk år ved 
MBI 
 
I skrivende stund er det utdeling av 
doktorgradsdiplomer for de som har disputert ved 
UiB i vårsemesteret. Blant alle disse flinke 
ungdommene er det seks nybakte doktorer som har 
hatt sin utdanning knyttet til vårt institutt. Vi er 
mektig stolt av dere og gratulerer både den enkelte 
av dere og de fagmiljøene som har fostret dere 
fram. Gratulerer så masse! Likedan er det mange 
mastergradsstudenter som har fullført studiene 
sine i vår. Bare de siste to ukene har tre 
mastergradsstudenter avlagt eksamen med gode 
resultat. Det er betryggende å se at det gror godt 
innenfor vårt fagfelt og at interessen er høy for 
faget vårt. Undervisningskapasiteten innenfor 
bachelorprogrammet har vært sprengt i flere år nå 
og med justeringer i antall studieplasser, er det for 
første gang på mer enn ti år flere 
førstegangssøkere til molekylærbiologi enn det er 
studieplasser. Det skulle borge for svært godt 
motiverte studenter, og jeg tror dere har gjort et 
riktig og spennende valg! Men at så mange topp 
motiverte studenter har valgt å komme til MBI, 
innebærer en alvorlig forpliktelse for instituttet når 
det gjelder å følge opp med den beste faglige 
undervisning, og også gi våre studenter innføring i 
fagets yrkesetiske dimensjon. 
God undervisning henger nøye sammen med et 
aktivt forskningsmiljø og heldigvis er det flere 
som markerer seg med å publisere i svært gode 
internasjonale tidsskrifter, vinner i konkurransen 
om eksterne bevilgninger og markerer seg i det 
internasjonale bilde. Sommeren gav oss også en 
nasjonal pris for fremragende forskning idet 
Gruppeleder Thomas Arnesen i juni ble tildelt 
Kreftforeningens ung forsker-pris 2010. Instituttet 
gratulerer! 
Så ønsker jeg dere alle en god start på et 
framgangsrikt semester! 

Hilsen Johan 
 
 
Studienytt/eksamen 
 
Vi gratulerer  
Kenneth Finne, Nina Vadøy Antonsen, 
Elisabeth Blikø, Silje Bjørneklett, Karen Marie 
Hagen, Håvard Foyn, Einar Birkeland, 
Henriette Busengdal, Hilde Elise Førde,  

 
Camilla Hoel, Miguel Antonio Resende Falcão 
og Tonje Adelsten Gjøystdal med avlagt 
mastereksamen! 
 

Nye masterstudentar haust 2010 
Instituttet har fått 10 nye masterstudentar haust 
2010: 
Monica Dalva, Alexander Kirkeby Eieland, 
Marianne Kristvik Holmedal, Rhian Morgan, 
Thaddaeus Mutugi Nthiga, Camilla Osberg, 
Siri Merete Ratvik, Øyvind Strømland, Sylvia 
Varland, Trine Vold 
Velkomen som masterstudentar ved 
Molekylærbiologisk institutt! 
 

Forskerutdanningsnytt 
 

Prøveforelesing 
1. September – Ying Sheng Non-LTR-
retrotransposons in human genome evolution. 
Experimental and computational approaches.  Tid: 
14:15, Sted: N-terminalen 
 

Vi gratulerer 
Line Merethe Myklebust, Kristian Kobbenes 
Starheim og Xianjun Dong med oppnådd  ph.d.-
grad! 
 

Forskerkurs 
MCB arrangerer 8-10 september forskerkurset: 
Extracting ecological signal from noise: an 
introduction to tools for the analysis of high 
throughput sequencing data from microbial 
communities 
 

Forskningsnytt 
 

Forskerpris 
Thomas Arnesen ble i juni tildelt 
Kreftforeningens ung forsker-pris 2010 som i 
tillegg til heder og ære også inkluderer 250.000 kr 
til egen forskning.  Vi gratulerer! 
 

Forskningsterminer 
Hee-Chan Seo ønskes velkommen tilbake etter 
endt forskningsopphold ved Harvard Medical 
School, Boston, USA. 
Rein Aasland er i forskningstermin ved National 
Institute for Medical Research (NIMR) i London, 
frem til utgangen av januar neste år. 
Kari Fladmark har forskningstermin ved 
Pittsburgh Institute for Neurodegenerative Disease 
(PIND) i USA. 
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Bidrag sendes til:

knut.daasvatn@mbi.uib.no
 

mailto:knut.daasvatn@mbi.uib.no
http://www.uib.no/form/nyheter/2010/08/kvinnelige-medisinere-i-tet
http://www.uib.no/form/nyheter/2010/08/kvinnelige-medisinere-i-tet
http://www.uib.no/mbi/proveforelesning/2010/08/proveforelesing-ying-sheng-non-ltr-retrotransposons-in-human-genome-evolution.-experimental-and-computational-approaches
http://www.uib.no/info/dr_grad/2010/Myklebust_LineMerethe.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2010/Starheim_Kristian.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2010/Starheim_Kristian.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2010/Dong_Xianjun.html
http://www.kreftforeningen.no/aktuelt/vinner_av_ung_forsker_pris_2010_15762
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Personalnytt  
 
Nyansatte 

 

Aurelia Lewis kom i 
slutten av juli tilbake fra 
permisjon og er nå i gang i 
sin stilling som første-
amanuensis ved MBI. I 
første omgang i 40% 
stilling. Hennes forsknings-
aktivitet er ved lab 2.  

 

Øyvind Halskau startet 
16. august opp i sin  
stilling som første-
amanuensis ved MBI. 
Hans forskningsaktivitet 
er ved lab 2.  

 

Line Merethe Myklebust 
er tilsatt i en 3-årig stilling 
som postdoktor, finansiert 
av NFR. Stillingen er 
tilknyttet forsker Thomas 
Arnesen sin forsknings-
aktivitet ved lab 4.  

 

Sarah Lartey er tilsatt som 
avdelingsingeniør ved lab 4 
i 100% stilling ut året.  
Stillingen er finansiert av 
kreftforeningen og er 
tilknyttet Johan R. 
Lillehaug sin forsknings-
gruppe. 

Carol Issaléne er tilsatt i 
en midlertidig stilling som 
avdelingsingeniør, i første 
om gang for 1 år. Stillingen 
er tilknyttet sekvenslaben 
og lab 3 (Rein Aaslands 
gruppe). 

 
 
 

Gjest 

 

Meike Schatzle er gjest 
hos Mark Niere på lab 5 
ut året. 

 
Hjertelig velkommen til alle! 
 

Stillinger som kommer 
 NFR-finansiert forskerstilling hos Mathias 

Ziegler 
 UiB-finansiert post doc hos Aurelia Lewis 
 UiB-finansiert stipendiat hos Øyvind Halskau 
 NFR-finansiert stipendiat hos Thomas 

Arnesen 
 Marie Curie (EU) finanasiert stipendiat hos 

Rein Aasland 
 UiB-finansiert stipendiat (tilknyttet BFS-

prosjekt) hos Nathalie Reuter 
 
Internseminar 
 

Gruppe C – dvs. administrativt og teknisk ansatte,  
vil være bortreist på personalseminar på Glesvær 
mandag 13. og tirsdag 14. september.  Varemottak 
og ekspedisjon vil bli tatt hånd om, men labene må 
peke ut en person som kan kontaktes i forbindelse 
med varemottak.   
 
 
MBI og Sars seminar  
 

 
 
 

Dato Foreleser 
Monday  
6 Sept. 
10:00-
10:45 

Kai Ove Skaftnesmo 
gives a guest lecture entitled:   
 

"An introduction to microRNAs, 
their involvement in cancer and 
application of high content 
microscopy for high throughput 
functional analysis" 
 

Wednesday
8 Sept. 
10:00-
10:45 

Vandana Ardawatia  
gives a guest lecture entitled:  
 

"Characterization of the Galpha12-
p120 catenin interaction: 
Implications for cell adhesion and 
motility " 
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Annet  Årets FEBS-kongress gikk av stabelen i 
Gøteborg 26.06-01.07-2010. NAT-gruppen var 
representert med Line Myklebust, Rune H. Evjent, 
Kristian Starheim, Kristine Hole og Thomas 
Arnesen. 

 

Vernerunde 8. september 
Instituttets vernerunde vil bli gjennomført onsdag 
8. september (pause under gjesteforedrag) . Vi ber 
om at flest mulig ansatte er tilstede denne dagen. 
Ber også om at alle tar seg til å besvare skjemaet 
som Sigrid Bruvik sender dere i forkant av 
vernerunden.  

Følgende postere ble presentert: 
1) "The chaperone-like protein HYPK acts 
together with NatA in cotranslational N-terminal 
acetylation and prevention of Huntingtin 
aggregation"  

Dekanatbesøk fredag 24. september 
Dekanatet skal på en instituttrunde for å bli bedre 
kjent med den faglige aktiviteten ved fakultetet. På 
denne besøksrunden er det ønskelig å få en bredere 
presentasjon av de faglige aktivitetene ved de 
enkelte instituttene.  

2) "Human Naa50p (Nat5/San) Displays Both 
Protein Na-and Ne-Acetyltransferase activity"  
3) "Defining the mitotic functions of San/Naa50 
during Drosophila development" 
4) "The protein N-terminal acetyltransferase NatA: 
A novel target for cancer chemotherapy?"  

Johan er i gang med å lage et faglig program for 
besøket.  

5) "Application of reverse-phase HPLC to 
quantify oligopeptide acetylation eliminates 
interference from unspecific acetyl CoA 
hydrolysis" 

Faglige innlegg ved dekanbesøket vil være åpne 
for interessert fra instituttet.  
Sted: N-terminalen Tid: fredag 24. september 
kl. 09.00 – 10.30.  

 

To av disse var også valgt ut til presentasjon som 
muntlige innlegg. Mer detaljert program vil komme senere.   

 Mandag 28 juni ble det også avholdt et satellitt-
symposium "Protein N-terminal modifications" 
der gruppen hadde 4 muntlige presentasjoner.  
 

Aktuell sak fra På Høyden 
Forskere ved UiB har oppdaget forurensning i 
cellekulturer. Oppdagelsen har ført til at en 
artikkel i Cancer Research ble trukket tilbake og 
en fornyet debatt om rutinene for kvalitetssikring 
av data før artikler trykkes i store tidsskrift.  

Alt i alt ble det en svært utbytterik tur med gode 
foredragsholdere og nyttige diskusjoner. 
 

 

De ferske doktorer 
Kristian og Rune fikk 
erfare at FEBS hadde 
innført en straffesystem 
for kongressdeltagere 
som ikke opprettholdt ro 
og orden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/organisasjon
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