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Reins hjørne 
Vi er allerede i fjerde uke i det nye året. Det yrer av liv på laber og lesesaler. Mange studenter starter en ny fase i sine studier, mens 

andre har kanskje startet i ny jobb. Det har også jeg. Noe av det første jeg gjorde som ny instituttleder var å møte de nye 

masterstudentene. Da vi pratet om deres studievalg og motivasjon for å velge molekylærbiologi, sa en av studentene at "jeg valgte 

molekylærbiologi fordi jeg tror det er et fag med stort potensiale".  Det viste seg at studenten abonnerer på Nature og hadde sett at 

mer enn 40% av artiklene der hadde med molekylærbiologi å gjøre. Hva kan vel varme et hjerte til en molekylærbiologisk 

instituttleder mere? Dette er jo helt i samsvar med Forskningsrådets biofagevaluering og kan ikke sies bedre.  

 Denne opplevelsen har hele tiden svirret i tankene mine når vi har utarbeidet årets budsjett som legges fram for instituttrådet 

på mandag. Men i budsjettverden fortoner det seg noe annerledes. Rett før jul fikk vi vite at Universitetetstyret gikk med på rektors 

forslag om å øke avgiften for å dekke sentrale infrastrukturtjenester fra 53 000 til 120 000 per årsverk som er eksternt finansiert. Med 

dette ble det ikke mulig å unngå et budsjett med røde tall (les mer om dette i kollega Anders Goksøyr's innlegg På Høyden.  

 Dekanus ba oss instituttledere her om dagen å estimere kostnadene for en god artikkel i våre fag (uten lønn og husleie). Etter 

noen regnestykker på en serviett og konsultasjoner med mine kolleger, kom jeg fram til et estimat på 500 000. Nå skal det ikke mange 

servietter til for å regne ut at dette ikke går i hop. 

 Men vi gleder oss over at "life science" er utpekt som et potensielt nytt satsingsområde i Fakultetets strategi for 2011-2015. 

Instituttet er anmodet om å bidra som sentral aktør i utvikling av dette fagområdet.  Dette skjer samtidig med at Regjeringen har lagt 

fram en nasjonal plan for bioteknologi og Forskningsrådet starter opp et nytt stort forskningsprogram i bioteknologi BIOTEK2021. 

. I dette nye programmet er det stort fokus på potensialet som ligger anvendelse av molekylærbiologi, bioteknologi og tilstøtende 

fag for å "møte flere av vår tids store, globale utfordringer". 

I dette perspektivet skal vi ikke glemme våre store helter og deres banebrytende forskning: Det er i år 50 år siden Crick, Watson og 

Wilkins fikk Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av DNA-strukturen og Perutz og Kendrew fikk sin Nobelpris i kjemi for sine 

studier av globulære proteiner.   

 

 

 
 
Phosphatidylinositol (4,5) bisphosphate (PIP2)  
A small but important molecule amongst macromolecular giants by Aurélia E. Lewis. 
 

The phosphoinositide PtdIns(4,5)P2 (aka PIP2) shot into fame in 
the early 80s when this molecule was found to be the precursor 
of two secondary messengers, diacylglycerol and inositol-1,4,5-
trisphosphate (pmid:6146314). Later on, PtdIns(4,5)P2 was also 
found to be the precursor for PtdIns(3,4,5)P3 (pmid:2833705) a 
molecule that was later implicated in cancer research but also in 
other diseases such as type II diabetes. Over the years, its role 
widened from being an intermediate molecule to a direct 
sensor for specific binding domains present in a diverse array of 
proteins. The discovery of these binding domains is the basis for 

PtdIns(4,5)P2 as a multipotent signalling molecule involved in a wide range of cellular 
processes. While PtdIns(4,5)P2 was long thought to be confined to the cytoplasm, it was 
recently detected in the nuclear matrix (pmid:12728269). The first evidence that nuclei 
contain a PtdIns(4,5)P2-mediated pathway that is distinct from that in the cytoplasm emerged 
in the late 80s/beginning of the 90s (pmid:2829840, 1655412). Although it’s nuclear functions 
and biophysical properties are still unclear, this phospholipid is suspected to pursue a central 
career in almost all aspects of molecular and cell biology including that of the nucleus.  
 Research on the role of this molecule in nuclei is currently ongoing in the group of 
Aurélia E. Lewis, Lab 2 (http://www.uib.no/rg/nucpi  -  see pmid:21048195 ) 
 

Molecule of the Month 

In this coloumn, we present the 

molecules that we study at MBI. 

Aurélia Lewis is the first one out - 

per invitation. For the next 

issues, contributions are invited 

from all staff and students. 

Requirement: the molecule (be it 

protein, nucleic acid, lipid, small 

molecule, ion, whatever) must be 

a key molecule in an active 

research project at the 

department. One figure must be 

provided (square format with 

white background), a brief text 

(max 120 words) and key 

references (as hyperlinked 

PMIDs) and relevant database 

accession numbers. There will be 

a prize for the best contribution 

of the year.   

http://nyheter.uib.no/?modus=vis_leserbrev&id=50398
http://www.uib.no/filearchive/filetopic_002.pdf
http://www.forskningsradet.no/biotek2021
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1962/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1962/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=6146314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=2833705
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=12728269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=2829840
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=1655412
http://www.uib.no/rg/nucpi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=21048195
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Forskningsrådet lanserer nytt, stort program i bioteknologi: BIOTEK2021.   

Se: http://www.forskningsradet.no/biotek2021 , hvor det heter: 
"BIOTEK2021 skal bidra til implementering av Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi. Denne strategien peker på at bioteknologi er viktig for 

utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse. I tillegg beskriver strategien 4 strukturelle innretninger; 1) bioteknologi og samfunn. 2) 
internasjonalt samarbeid. 3) næringsutvikling og 4) kompetanse og infrastruktur. Strategien legger opp til satsing i skjæringspunktet mellom 

samfunnsutfordringer, nasjonale fortrinn og bioteknologiens muligheter." 
 

Første utlysingsrunde er rett rundt hjørnet og det blir først invitert til skisser (pre-applications) med frist 15. mars, mens fulle 
søknader skal leveres den 30. mai.  
 

Vi vil orientere mer om programmet fortløpende. Professor Aasland er medlem av det nye programstyret. 
 

Publikasjoner 
Social pleiotropy and the molecular evolution of honey bee vitellogenin Havukainen H, Halskau Ø, Amdam GV., Mol Ecol. 
2011 Dec;20(24):5111-3. 
 

 

 
 

Nye masterstudentar vår 2012 
Altanchimeg Altankhuyag, Morten Luhrm, Diana Ahu Prah, Elisabeth Ueland, Angelo 
Verrillo, Sigurd Miland Aarstad 
 
Velkomen til MBI! 
 

Nye masterstudenter på lab6 
Vi har fått to nye masterstudenter på lab 6. Christopher Holte og Sepideh Mostavi. 
Sepideh er på eit samarbeidsprosjekt med Institutt for Indremedisin. 
 

Nytt fra Heliks 
 

Karrieredag for Molekylærbiologer  
Tirsdag 14. februar arrangerer Heliks «Karrieredag for Molekylærbiologer 2012». 
Bachelor-, Master-, og PhD-studenter ved Molekylærbiologisk Institutt og andre 
interesserte er hjertelig velkomne. Det blir lett bevertning. 
 

Molekylærbiologisk karrieredag har som formål å være en brobygger mellom 
studenter og potensielle arbeidsgivere. Gjennom å invitere personer fra ulike 
bedrifter/institutter til å presentere sin bedrift/arbeid og mulige jobbmulighet 

ønsker vi å motivere studentene til å fortsette med videre 
studier innenfor molekylærbiologi. Program kommer 
snart. 
 

Heliks arrangerer også vaffeltorsdag hver oddetallsuke og 
Finally Friday den siste fredagen i måneden. Vel møtt! 
 
Back to school!  
A new school-year has begun, and we would therefore like 
all Molecular Biology-students to come and have a good 
time and mark the beginning of the new school-year 
together! Come to the “Incubator”/room 439C1 in 

Forskningsnytt 

Studienytt Calendar   

 
Monday seminar 
 

Monday Jan 30th 12.00 at N-terminalen 
 
Christian Dölle (group Ziegler): 
"Targeted expression of PARP1cd as 
molecular detector of NAD pools and 
suborganellar protein localization" 
 
At the MBI seminar room (N-terminal) 
on Monday Jan 30th at 12:30 
 

 

MCB Guest lecture 

Monday Jan 30th at 10.15 at Lille 

auditorium, Datablokken 

Jane Calvert, The University of 
Edinburgh: 
“Can simple biological systems be built 
from standardized interchange-
able parts?” Negotiating biology and 
engineering in synthetic biology 
 

http://www.forskningsradet.no/biotek2021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Havukainen%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Halskau%20%C3%98%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amdam%20GV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22250301
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Høytek.senteret, 4th floor Friday the 3rd of February at 20.00!   
 

We will be selling various assorted software, so bring cash if you would like some. Check out the Heliks-event “Back to school 
party” / Heliks-group on facebook, and If you have any further questions or comments please contact us at heliks.post@uib.no 
 

 
 
 

 

MCB research school – introductory course  
All PhD-students who started their PhD during the last year, are invited to participate in the MCB introductory course which 
starts with a 2-day overnight workshop at Glesvær February 20-21.  Registration deadline is Friday February 10th, but please 
sign up as soon as possible.  See the MCB homepage for the details: www.uib.no/rs/mcb 
The introductory course will continue with research presentation at the MCB member institutes every Monday (and one 
Tuesday) of March. 
 
 
 

 

 
MBIs deltakelse på årets NBS vintermøte 
Årets kontaktmøte i Norsk Biokjemisk Selskap gikk av 
stabelen på Storefjell 19-22 januar.  NAT-gruppen var 
representert med Henriette Aksnes, Kristine Hole, Svein 
Støve, Thomas Kalvik, Monica Dalva, Sylvia Varland og 
Alexander Eieland som stilte med 6 postere. 

 
Øyvind Halskau har overtatt som leder for NBS-Bergen. 
Bergensavdelingen får i år overført 60 000 fordi Bergen var 
flinke til å arrangere vintermøte i 2010, i tillegg til de 
ordinære overføringene.  Det er følgelig rom for litt mer 
aktivitet enn vanlig i 2012 
 
Instituttrådsmøte 
I instituttrådsmøtet mandag 30. Januar vil regnskapet for 
2011 og budsjettet for 2012 bli behandlet (sakspapirer) 
 
Final day - join me at Henriks Tuesday 31st! 
I am leaving MBI and the country and want therefore to 
thank everybody for a very nice and very cooperative 
environment. And due to that I would like to have a final 
round through the city`s pubs with everyone  having time on 
Tuesday evening (31st of Jan, starting at Henriks 7pm).  Hope 
you are doing fine in the future and that we will see us 
again!  
 
Please/Thanks. Stefan 
 
 
 
 
 
 
 

Forskerutdanningsnytt 

Nytt fra MBI Nye fjes 
Svein Isungset Støve er tilsatt som stipendiat hos Thomas 

Arnesen på lab 4 fra 1. januar, med finansiering fra Helse Vest. 

 

 

Christine Ehrhardt er ny Erasmus utvekslingsstudent på lab 3.  

Hun kommer fra FH-Wien og skal gjøre sitt 4- måneders 

bachelorprosjekt hos oss. 

 

 

mailto:heliks.post@uib.no
http://www.uib.no/rs/mcb
http://www.uib.no/filearchive/innkalling-instituttradsmote-30.01.12_3.pdf
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Bruk av personfaktura / Personal refunds 
Økonomiavdelingen på UiB minner oss på at bruk av rammeavtaler er obligatoriske, og at alle kjøp skal gjøres via UiB sitt 
elektroniske innkjøpssystem. Ved MBI er vi flinke til å bruke bestillingssystemet. På et område må vi imidlertid bli bedre og det 
gjelder personlige utlegg og bruk av personrefusjon. Det vil selvfølgelig ikke være mulig å fjerne bruk av personfaktura 
fullstendig, men når det gjelder innkjøp som rekvisita, datautstyr og andre ting som UiB har avtaleleverandører på, så kan 
ytterste konsekvens være at økonomiavdelingen vil nekte å foreta utbetalinger på slike personfakturaer. Vi henstiller derfor til 
alle om å følge UiB’s regler for innkjøp. 
 
Er det behov for å foreta kjøp utenom bestillingssystemet, skal en be om en rekvisisjon slik at faktura kan sendes UiB i stedet 
for å legge ut for varen selv (for eksempel ved restaurant besøk).  
   
Please be aware of the fact that you have to follow UiB’s purchase procedures. Refund of personal expenses to employees is 
normally not possible, all purchases have to be done through the electronical purchasing system or with requisition . 
 

 

 

 

- Both Illumina and Life Technologies launch their new DNA sequencing machines, which they claim will do a 
human genome in a day for $1000. See: http://www.businessweek.com/news/2012-01-18/illumina-life-
technologies-add-genome-in-a-day-machines.html [RAa] 
 
- Barry Drew on TED: spectacular new molecular 
animations:  http://www.ted.com/talks/drew_berry_animations_of_unseeable_biology.html  [RAa] 
 
 
 
 
 

I siste liten / Last minute notes 

Informasjon fra administrasjonen 

http://www.businessweek.com/news/2012-01-18/illumina-life-technologies-add-genome-in-a-day-machines.html
http://www.businessweek.com/news/2012-01-18/illumina-life-technologies-add-genome-in-a-day-machines.html
http://www.ted.com/talks/drew_berry_animations_of_unseeable_biology.html

