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Instituttseminar 27. mars – sett av dagen 
 
Alle ansatte er med dette påmeldt til 
instituttseminar den 27. mars  
Vi skal til Nøsteboden på Nøstet og følgende 
anbefalte foredragsholdere er på programmet: 
 
Jarl Giske (professor/instituttleder på BIO) er i 
anledning Dawins jubileum invitert til å holde et 
foredrag om evolusjon.  
Jan Mangerud kommer og snakker om ”Godt og 
varmt i Bergen før siste Istid”. Hans foredrag 
handler også om miljø. 
Nils Sortland (universitetslektor ved 
Samfunnspsykologi) fokuserer på  ”Mennesket i et 
utviklingsperspektiv - relatert til arbeidsmiljø”. 
 
Et mer detaljert program og deltagerliste vil bli sendt 
dere i uke 11. Det blir et seminar som følger normal 
arbeidstid. 
De som vet at de ikke kan delta må melde dette inn 
til Sigrid Bruvik. 
 
Studienytt 
 
Instituttet gratulerer Mari Bergsvåg med 
avlagt mastereksamen. 
 
Vaffel-torsdag ved MBI 
 

Heliks tar initiativ til 
vaffel-torsdag ved MBI  
2 ganger i måneden (like 
uker). 
Første gang torsdag 5. 
mars kl. 14.00 i Loopen 
(lusnjrommet). Det blir 
vafler nok til både ansatte 
og studenter. 
VELKOMMEN! 

 
Forskerutdanningsnytt 
 
Disputas 
Sonal Patel vil forvare sin avhandling  ”Immune 
related genes in Atlantic halibut (Hippoglossus 
hippoglossus), Expression of B- and T cell markers  
during ontogenesis” fredag 13. mars kl. 10.15, 
Auditorium 2.etg., Vilvite senteret. 
 

 
 
Ranjan Chrisanthar  vil forsvare sin avhandling 
”Resistance to Chemotherapy in Breast Cancer: 
Potential role of p21B, p27 and the p53 apoptotic 
pathway”,  fredag 13. mars kl. 10.15, BBB, 
auditorium 1. 
 
Prøveforelesing 
Gro E. K. Bjerga  vil holde prøveforelesing for 
PhD-graden, med tittelen "Evolution of protein 
structure in thermophilic adaption" fredag 27. 
februar kl. 13.15 – 14.00.  Sted: seminarrommet, 
MBI (N-terminalen).

Ranjan Chrisanthar  vil holde prøveforelesing for 
PhD-graden, med tittelen ”MikroRNA – Nye 
muligheter for kreftdiagnostikk og behandling? 
Torsdag 12. mars, kl 14.15, Auditorium 1, BBB. 

PhD-seminars 
PhD-seminarene arrangeres annenhver mandag kl. 
14.30 på seminarrommet, MBI (N-terminalen).   
9. Mars: Sonja Ljostveit 
23. Mars: Sosialt treff 
30. Mars: Prakash Yalamanchili 
 
MCB –introduction course 
Forskerskolen MCB (Molecular and Computational 
Biology Research School) arrangerte sitt 
introduksjonskurs for de ferskeste 
doktorgradsstipendiatene 24.-25. februar på Glesvær 
Kafe og Rorbuer. 
 

 
Matus Kalas (CBU), Roger Lille-Langøy (MBI) og Torben 
Broemstrup (II) presenterer sine milepæler etter gruppearbeidet 
(foto: Anders Goksøyr) 
 
Gjennom et to dagers program fikk 15 PhD-
studenter fra alle MCB-partnerne smakebiter på 
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forskjellige sider ved forskertilværelsen gjennom 
forelesninger av Inge Jonassen (om forsøksdesign), 
Anders Goksøyr (om popularisering og formidling), 
Mathias Ziegler (om erfaringer fra en 
forskerkarriere), og Svein Winther fra Unifob (om 
prosjektledelse). Det ble også tid til en liten fisketur i 
havgapet, og til å smake på havets delikatesser under 
måltidene på Glesvær Kafé. Kursledere var Knut 
Olav Daasvatn og Anders Goksøyr, som fikk 
følelsen av at stipendiatene var godt fornøyd med 
kurset. 
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Måltidene under MCB-kurset ble inntatt på koselige Glesvær 
Kafé (foto: Anders Goksøyr). 
 

 
Anders Lanzen (CBU) hadde størst fiskelykke på fisketuren i 
havgapet. Her med en pen torsk og en litt mindre hyse. 
Gunasekaran (Sars) og Torben (II) bak (foto: Anders Goksøyr). 
 
Første og andre prisen for beste 
foredrag gikk til Ranjan og Thomas 
Da Forskerskolen i klinisk medisin kåret beste 
foredrag i 2008 gikk førsteprisen for beste foredrag 
til Ranjan Chrisanthar for foredraget ”CHEK2 
Mutations affecting kinase activity together with 
mutations in TP53 indicate a functonial pathway 
associated with resistance to epirubicin in primary 
breast cancer”. Thomas Arnesen fikk andreprisen for 

sitt foredrag “The human NatA protein N-Terminal 
acetyltransferase complex: Important for cancer cell 
survival – A novel cancer drug target?” 
 
Forskningsnytt 
 
Månedens publikasjoner 
 

Lau, Corinna; Niere, Marc; Ziegler, Mathias.  
”The NMN/NaMN adenylyltransferase (NMNAT) 
protein family.” Frontiers in Bioscience, 14, 410-
431 (2009) 
 
Fabrizio Martino, Stephanie Kueng, Philip 
Robinson, Monika Tsai-Pflugfelder, Fred van 
Leeuwen, Mathias Ziegler, Fabien Cubizolles, 
Moira M. Cockell, Daniela Rhodes, Susan M. 
Gasser ”Reconstitution of Yeast Silent Chromatin: 
Multiple Contact Sites and O-AADPR Binding Load 
SIR Complexes onto Nucleosomes In Vitro” 
Molecular Cell, 33, 323-334 (2009) 
 
Friedrich Koch-Nolte, Friedrich Haag, Andreas 
H. Guse, Frances Lund and Mathias Ziegler 
“Emerging Roles of NAD+ and Its Metabolites in 
Cell Signaling” Cell Biology, Science Signaling 2 
(57) (2009) 
 
Kjersti B. Mézeth*, Sonal Patel, Håvard 
Henriksen, Anne Marie Szilvay, Audun H. 
Nerland ”B2 protein from betanodavirus is 
expressed in recently infected but not in chronically 
infected fish” Diseases of aquatic organisms, 83, 97-
103 (2009) 
 
Nye prosjekter ved MBI 
 

Johan R Lillehaug  har i samarbeid med Frederic 
Pendino fått en NFR bevilgning via BTO, til 
prosjektet ”Novel tools for diagnosis of leukemia”. 
Prosjektet er tildelt 1 million i 2009.  
 
Anders Goksøyr har fått bevilget 9 millioner til 
prosjektet "iCod: integrative environmental 
genomics of cod" for perioden 2009-2012.. 
Prosjektet er finansiert av NFR sitt Strategiske 
Universitetsprogram (SUP). Prosjektet som ledes av 
Anders Goksøyr er et  samarbeid med Inst. for 
biologi (Ivar Rønnestad), Computational Biology 
Unit (Pål Puntervoll), Havforskningsinstituttet 
(Bjørn Einar  Grøsvik), NIFES (Pål Olsvik), UiO 
(Ketil Hylland), Syd-dansk Universitet (Peter 
Roepstorff) og King's College, London (Christer   
Hogstrand). Odd-Andre Karlsen vil tiltre som 
forsker på prosjektet fra  15. mai 2009. I tillegg skal 
det lyses ut en postdoktorstilling i prosjektet. 
 
Søknadsfrister  
Følg med på Important calls på FA’s nettside og på 
NFR sin nettside. 

http://www.helse-bergen.no/nyheter/Hoeg_kvalitet_paa_fjoraarets_forsking.htm
http://www.helse-bergen.no/nyheter/Hoeg_kvalitet_paa_fjoraarets_forsking.htm
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http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1138650459021&pagename=ForskningsradetNorsk/Page/StandardSidemal


The European Commission has published a 
new call for proposals for EU-US 
ATLANTIS programme on Co-operation in 
Higher Education and Vocational Training.  

Deadline for applications: 23 March 2009 

YGGDRASIL
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Nytt mobilitetsprogram som skal bidra til 
internasjonalisering av norsk forskning ved å legge 
til rette for midlertidige forskningsopphold her i 
landet.   
Norges forskningsråd etablerer fra og med det 
akademiske året 2009-2010 et mobilitetsprogram 
som gjør det mulig for PhD-studenter og yngre 
forskere fra 25 land å søke om støtte til opphold ved 
en norsk forskningsinstitusjon. 
 
Personalnytt  
 
Nyansatt 
 

 

Ganka Dineva er tilsatt i 
et midlertidig engasjement 
som avdelingsingeniør hos 
Hee Chan Seo t.o.m. juni 
2009. 

 

Thomas Aloysius 
Er ansatt som forsker t.o.m. 
juni 2009, på et BTO og NFR 
finansiert prosjekt i Johan R. 
Lillehaug sin forsknings-
gruppe.  Prosjektet er et 
samarbeid med Frederic 
Pendione som besøkte 
instituttet denne uken. 

 

Gjertrud Iversen er tilsatt 
som avdelingsingeniør i 
brystkreftgruppen hos Johan 
R. Lillehaug. 

Johanna Huun er tilsatt 
som avdelingsingeniør i 
brystkreftgruppen hos Johan 
R. Lillehaug. 

 
 
Karin Berg er tilsatt som forsker t.o.m. juni 2009 i 
Anders Goksøyr sin forskningsgruppe. Stillingen er 
tilknyttet et nytt NFR-prosjek. (manglet bilde, men 
de fleste av dere kjenner henne). 
 
 
Sekvenslaboratroiet nå ved MBI 
Sekvenslaboratroiet som ble flyttet fra Sarssenteret 
til MBI 3. februar i år, er nå på plass i 4. etg og i full 
drift. Stillingen til Lill K. Knudsen vil som følge av 
dette overføres til MBI. I tillegg til Lill som mange 
av dere kjenner fra før, er Patty Peng og Huyen 
Dinh midlertidig engasjert som vikar ved 
sekvenslaben.  Vi ønsker med dette 3 nye kollegaer 
velkommen til instituttet. 
 

Lill K. Knudsen er 
overingeniør og daglig leder 
for Sekvenslaboratroiet.  

Patty og Huyen vil bli presentert i neste nummer av 
MBI-nytt. 
 
Annet  
 

 
Vaffel-torsdag ved MBI 
Heliks tar initiativ til vaffel-torsdag ved MBI 2 
ganger i måneden (partallsuker). Første gang blir 
torsdag 5. mars kl. 14.00 i Loopen (lusnjrommet i 
5. etg). Det blir vafler nok til både ansatte og 
studenter. VELKOMMEN! 
 
Instituttrådsmøte ved MBI 18. mars 10-12 
Det planlegges et instituttrådsmøte onsdag 18. mars: 
Saker til møte vil blant annet være: regnskap for 
2008, budsjett 2009, HMS-rapport 2008 og 
orientering om styrevedtaket om styring og ledelse 
ved fakulteter og institutter evt sak relatert til dette 
vedtaket (ikke avklart per dags dato). 
 

https://www.uib.no/filearchive/februar-2009-new-2009-eu-us-atlantis-call-for-proposals-published.pdf
https://www.uib.no/filearchive/februar-2009-new-2009-eu-us-atlantis-call-for-proposals-published.pdf
https://www.uib.no/filearchive/februar-2009-new-2009-eu-us-atlantis-call-for-proposals-published.pdf
https://www.uib.no/filearchive/februar-2009-new-2009-eu-us-atlantis-call-for-proposals-published.pdf
http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/mbi---nytt-og-nyttig/mbi---nytt-og-nyttig--arkiv
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Ny eksternweb  
UiB og MBI har nå fått nye eksternwebsider. En del 
informasjon er nå lagt ut, men det gjenstår en del 
arbeid. Redaksjonen for fellessider ved MBI: Knut 
Olav Daasvatn, Andrea Grimnes og Marielle Ryste 
Hauge (studiesidene), tar gjerne i mot innspill og 
kommentarer til sidene.  
 
Intern informasjon på ny eksternweb 
På instituttets nye hjemmeside er det mange som 
savner lenker til intern informasjon som På Høyden, 
intranett, studentportalen, Reins lenkeside etc. Vi har 
nå fått et egent menypunkt under Om instituttet: For 
ansatte ved  MBI . Her finner dere: 

Samling av nyttige snarveier.  
Intranett ved UiB 
Mi Side 
Webmail  
Outlook  
Brita Brukerstøtte ved IT-avdelingen ved UiB 
Sebra It-konto ved UiB 
UiB intern telefonkatalog 
På høyden 
Rombooking og timeplan 
Rein sin lenkeside

Bibliotekstjenester 
UB Universitetsbiblioteket  
Frida Database for vitenskaplig aktivitet 
Bora Bergen Open Research Archive 
Bibsys Bibliotekkatalog 
E-tidsskrifter Søk etter elektroniske tidsskrifter 

ALLE ANSATTE MÅ SELV TA ANSVAR FOR 
EGEN PERSONSIDE 
I det nye systemet har alle ansatte en egen side med 
personlig informasjon (Ansattprofil eller Forsker-
profil), som vil være tilgjengelig fra ansattlister og 
personsøk på UiB-sidene. Der kan dere legge inn 
informasjon om personlig kompetanse, fagfelt 
/forskningsfelt, prosjekter, publikasjoner m.m. 
(Eks: http://www.uib.no/personer/Kari.Fladmark) 
Dere kan redigere personlig informasjon fra 
http://www.uib.no/login. Logg inn med eget 
brukernavn og passord.  
 
FORSKNINGSGRUPPENE HAR EGNE 
WEBSIDER 
Alle grupper bør jobbe for å få ut noe  (eks: og 
http://www.uib.no/fg/nadgruppen). Knut Olav vil 
følge opp de gruppene som ennå ikke har startet. 
Målet er at alle gruppene får en egen redaktør for 
gruppen. Mange av dere kommer til å bidra, enten 
som redaktører eller innholdsprodusenter. Det er satt 
opp en serie kurs som er åpne for alle som er 
interesserte: http://uib.no/form/eksternweb/kurs.html  

FØLG MED PÅ EKSTERNWEBENS: 
Kalender - det skjer!
 
I dag 

• 13.15 Prøveforelesing: Evolution of protein 
structure in thermophilic adaption  
Gro Elin Kjæreng Bjerga 
Prøveforelesing for ph.d.-graden 

12. mars 

• 14.15 Prøveforelesing: MikroRNA – nye 
muligheter for kreftdiagnostikk og 
behandling?  
Ranjan Chrisanthar 

13. mars 

• 10.15 Genforandringer som årsak til 
kjemoresistens ved brystkreftbehandling  
Ranjan Chrisanthar  
Disputerer for PhD-graden  
 

• 10.15 Immune related genes in Atlantic 
halibut, Hippoglossus hippoglossus L. 
Expression of B- and T cell markers 
during ontogenesis  
Sonal Patel  
Stipendiat ved Havforskningsinstituttet, og 
ph.d.-kandidat ved Molekylærbiologisk 
institutt (MBI). 

20. mars 

• 13.30 On the evolution of the nematode 
vulva equivalence group.  
Benjamin Schlager, PhD student 
Max Planck Institute for Developmental 
Biology, Tubingen 

Har dere spørsmål vedrørende ny eksternweb 
 – kontakt Knut Olav Daasvatn. 
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