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Ord fra instituttet 
 
Vi vil gjerne ønske alle medarbeidere og studenter et 
Godt Nytt År!  
 
Neste uke vil vi ha en serie spennende gjeste-
forelesninger, se seminartabellen under.  
Vi vil oppfordre alle til å delta på så mange  
av seminarene som mulig! 
 
 
Studienytt 
 

Nye masterstudenter våren 2010 
Hilde Kristin Berle 
Thomas Karlsson 
Shiva Heydari 
Javier Sanchez 
Rashmi Narawane 
Ida Marie Rundgren 
 
Heliksstyret vår 2010 
Verv Kandidat 

Leder Elisabeth Blikø 

Nestleder, referent Sofie Nielsen 
Styremedlem infogruppe Carine Lindquist 
Styremedlem sosial gruppe Camilla Hoel og 

Monica Dalva 
Styremedlem praktisk 
gruppe 

Nina Antonsen 

Styremedlem kasserer Sigrid Lunde 

Styremedlem instituttråd Jarle Brattespe 
Styremedlem programstyret Thomas Kalvik 

Styremedlem realistutvalget Håvard Foyn 
Instituttrådsrepresentant 2 Hulda Jónsdottir 
Programstyrevara Silje Bjørneklett 
Instituttrådsvara 1 Einar Birkeland 

Instituttrådsvara 2 Tonje A. 
Gjøystdal 

 
Etablering av alumnus ved UiB.  Universitets-
styret vedtok i 2009 at det skal etableres alumnus 
ved UiB.  Det er nå oppnevnt et alumnusråd der 
instituttet er representert ved Dag E. Helland.  Rådet 
skal ”…gi faglig legitimitet til virksomheten og sikre 
et godt samspill med arbeidsliv og samfunnsliv om 
videre utvikling av denne aktiviteten.” 

 
Forskerutdanningsnytt 
 

Instituttet gratulerer  
Darina Gromyko og Clotilde Sirri Suh med avlagt 
doktorgrad 
 
MCB –introductory course 
The MCB research school’s annual introductory 
course is held in February/March.  The course starts 
with a 2-day overnight course at Glesvær February  
24-25.  All new PhD-students should attend the 
course!  Further info and registration: 
www.uib.no/rs/mcb, or contact Knut Olav. 
Deadline: 10 February.   
 
Bergen Summer Research School 2010 er nå 
åpnet for søknader. Årets tema er "Global Health in 
Bio-Medical, Social and Cultural Perspectives", og 
vil finne sted fra 21. juni - 2. juli 2010.  For mer 
info, se http://www.bsrs.no
 
Forskningsnytt 
 

SJEKK AT ALLE DINE PUBLIKASJONER 
FOR 2009 ER REGISTRERT!    
Gå inn i FRIDA og sjekk at alle dine publikasjoner 
for 2009 er registrert der. Manglende publikasjoner 
må legges inn manuelt før 1. februar. Knut Olav kan 
bistå etter behov. I tillegg til publikasjoner skal også 
annen forskningsaktivitet registreres. 
 

Søknadsfrister/Utlysninger 
The human frontier science program (HFSP) has 
launched a call for proposals for innovative frontier 
research grants 2011.  Innovative research 
connecting different parts of the Life sciences or 
Life sciences and disciplines like biophysics, 
informatics, nanosciences, chemistry, physics, etc 
will be funded. Anja Hegen at the Research 
department can be contacted if you have questions. 
 
Norwegian-French researcher exchange - The 
Norwegian Research council has posted this call for 
proposals. It is also possible to have a 3 country 
exhange with Germany. Deadline: 2.6.2010: 
 
Yggdrasil-stipend til forskningsopphold i Norge
Høyt kvalifiserte ph.d-studenter og yngre forskere 
fra rundt 50 land kan søke stipend til 
forskningsopphold fra 1-10 måneder i Norge i løpet 
av det akademiske året 2010-2011.  Frist: 
17.02.2010 

 

MBI - nytt og nyttig
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 1/2010 – 21. januar
Bidrag sendes til:

knut.daasvatn@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 

mailto:knut.daasvatn@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
http://www.uib.no/rs/mcb
http://www.bsrs.no/
http://www.uib.no/frida/
http://www.hfsp.org/how/appl_forms_RG.php
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISAUR/1253952622422?progId=1244023203530&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISMOBIL/1253952238627&visAktive=true
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Månedens publikasjoner 
Bohne-Kjersem A, Bache N, Meier S, Nyhammer 
G, Roepstorff P, Sæle O, Goksøyr A, Grøsvik 
BE.Biomarker candidate discovery in Atlantic cod 
(Gadus morhua) continuously exposed to North Sea 
produced water from egg to fry. Aquat Toxicol. 
2009 Nov 13. [Epub ahead of print] 

 
Nye prosjekter ved MBI 
Dag E. Helland er prosjektleder for et nytt prosjekt 
finansiert av NORAD (NUCOOP-programmet) med 
ca. 5 millioner kroner til oppbygging av 
laboratoriebygg og gjestehus ved Universitetet i 
Juba, Sør-Sudan. 
 
Norges forskningsråd 
Thomas Arnesen er tildelt 10,8 millioner til 
prosjektet Human protein N-terminal 
acetyltransferases: A protein-modifying enzyme 
family essential for cell survival and peptide 
hormone regulation.  En forskerstilling, en post doc 
og en stipendiat skal finansieres over prosjektet, i 
tillegg til drift av prosjektet.   
 
Anders Goksøyr har fått 230.000 kr i støtte for å 
arrangere konferansen 3rd Norwegian 
Environmental Toxicology Symposium – Emerging 
solutions for emerging challenges i Bergen i april. 
 

Patent 
Bernt T. Walther og Chun J Rong fikk i høst 
innvilget patent på zonase i Japan. 
 
Personalnytt  
 

Nyansatt 
Bjørn Einar Grøsvik er midlertidig tilsatt i 20% 
stilling som førstelektor ved MBI, våren 2010, 
med ansvar for undervisning av emnet MOL216.  
 
Thomas Arnesen er tilsatt i ny forskerstilling i 4 
år fra 1. januar, knyttet til prosjektet Human 
protein N-terminal acetyltransferases: A 
protein-modifying enzyme family essential for 
cell survival and peptide hormone regulation.  
Thomas er selv prosjektleder. 
 
Annet 
Tatiana Martinez vil ha praksisplass som ingeniør 
på lab 3 i 4 måneder fra 25. januar.  Hun vil være 
tilknyttet Rune Males gruppe. 
 
Dag E. Helland er oppnevnt som leder av Den 
nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap 
og teknologi for perioden 1.1.2010-31.12.2013. 
 
Bernt T. Walther er gjenoppnevnt som medlem av 
European Science Foundations komité for Marine 

Biotechnology for å utarbeide et nytt europeisk 
forslag til forskningsprogram på dette feltet. 
 
MBI og Sars seminar 
 

Dato Foreleser 
Mandag 
25. januar, 
13.15-14 

Øyvind Halskau, Institutt for 
biomedisin: “Interplay of non-
native, dynamic and flexible 
protein states in protein-protein 
and protein-membrane 
interactions” 
 

Tirsdag 
26.januar, 
9.15-10 

Karl A. Brokstad, Gades 
institutt: ”Immunological and 
molecular processes in the 
pathogenesis of Sjögrens 
syndrome “ 
 

Tirsdag 
26. januar, 
13.15-14 

Aurelia Lewis, Institutt for 
biomedisin: ”Phosphoinositides: 
Key regulators of cytoplasmic 
and nuclear functions as second 
messenger precursors and 
through interaction with effector 
proteins.” 
 

Tirsdag 
26. januar, 
14.15-15 
N.B. Sted: 
Rom 439C1, 
4. etasje 

Rune Henrik Evjenth, MBI: 
“Protein folding: mechanistic, 
energetic and methodological 
aspects.“ Prøveforelesing for 
ph.d.-graden. 
 
 
 
 

Torsdag 
28. januar, 
13.15-14 

Lise Bjørkhaug Gundersen, 
Senter for medisinsk genetikk og 
molekylærmedisin: “Searching 
for novel mechanisms for the 
posttranslational regulation of 
the glucose sensor glucokinase 
(GK)” 
 

Fredag 
29. januar, 
13.15-14 

Jason Matthews, University of 
Toronto.  “Regulation of Gene 
Expression by the Aryl 
Hydrocarbon Receptor and 
Estrogen Receptors.” 
 

Fredag 
5. februar,  
11-12 

John Manak, University of 
Iowa: “The use of tiling 
microarrays to annotate 
genomes” 
 

Fredag 
5. februar, 
13.15-14 

John Manak, University of 
Iowa: “The use of specialized 
microarrays to identify mutations 
associated with disease” 

Sted: N-terminalen (rom 520B1) om ikke annet er 
oppgitt. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20031237?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20031237?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20031237?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.biology.uiowa.edu/faculty_info.php?ID=1441
http://www.biology.uiowa.edu/faculty_info.php?ID=1441
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