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Ord fra leder 
 

Det går mot påske og mange har nok tankene sine 
langt inne i påskeferien allerede. Men på instituttet 
skjer det veldig viktige ting akkurat nå. Prosessen 
med å rekruttere to nye 1.amanuenser til instituttet 
har nå pågått i snart ett år og endelig ser vi at vi snart 
er i havn. Fakultetet vedtok i sitt møte sist onsdag å 
innstille Aurelia Lewis og Øyvind Halskau til de to 
ledige stillingene. Begge er unge dyktige 
molekylærbiologer med sterk forskningserfaring. 
Det er også svært gledelig at vi i denne prosessen har 
kunnet gi tilbud om stilling til en svært dyktig 
kvinnelig søker. Vi øker dermed kvinneandelen av 
faste vitenskapelige stillinger med 100 %!  
Dersom de begge takker ja til vårt tilbud om stilling, 
vil vi få styrket vår forskningskompetanse betydelig, 
og sikrer samtidig god undervisningkompetanse for 
våre studenter. Begge er tverrfaglige, Øyvind har 
kjemi/NMR bakgrunn mens Aurelia har interesser 
mot humanmedisin med bruk av bioinformatikk. Vi 
ser for oss gode muligheter for at det skal utvikle seg 
forskningssamarbeid både internt og mellom 
forskjellige miljøer på UiB og på Haukeland. Vi ser 
fram til at de skal etablere seg hos oss og ønsker 
dem begge to hjertelig velkommen! 

Johan 
 

Studienytt 
 

Skulebesøk MBI har hatt skulebesøk frå 
Langhaugen vgs  9. februar og Tertnes vgs 9.mars, 
med Gro som omvisar. 
 

Guest student from Sudan Ms. Sandra 
Makelele Najok Balet, teaching assistant at the 
University of Juba, is now finishing her stay as a 
guest student at MBI, as part of a NUCOOP capacity 
building project coordinated by Dag E. Helland.  
 

Forskerutdanningsnytt 
 

Altuna Akalin disputerer for ph.d.-graden 
med avhandlingen: Analysis of long-range 
regulatory elements and their target genes in animal 
genomes.   Tid/sted: 14. april, 10.15, Stort 
auditorium, Høyteknologisenteret. 
Ph.d.-seminarer: 
Dato Foreleser 
12. april 14:15 Wei Deng 
10. mai 14:15 Chiara Sinigaglia 
7. juni 14:15 Puja Gupta 
Sted: N-terminalen (rom 520B1)  
 

 
MCB Research School 
 The MCB Introductory Course 2010 is now 

finished, and 10 new candidates accepted as 
MCB members, including Linda V. Hjørnevik, 
Supta Thongjuea, Diana C. Turcu og Sonja 
Ljostveit, all PhD-candidates at MBI. 

 MCB Travel Fellowships.  MCB wil award 
travel fellowships of up to 7.500 NOK to MCB 
members to participate at an international 
conference or course.  Deadline: 15. april.  
Application and info: contact@mcb.uib.no or 
talk to Knut Olav. 

 Quantitative Proteomics. MBI and PROBE 
is organizing a research course on Quantitative 
Proteomics, with support from NordForsk, June 
7-11 2010. Kari Fladmark is the principal 
organizer.  MCB will support up to 6 MCB 
members with the course fee of 5000 NOK.   

 Young Scientist’s Retreat 7 May 2010 Join 
this year’s Young Scientist’s Retreat! The retreat 
is open to all PhD students and post docs at 
MBI, Dept of Informatics, Dept of Biomedicine, 
Sars, BIO and CBU.  Deadline: 6 April, 
registration and info: Puja.Gupta@mbi.uib.no 

 
Forskningsnytt 
 

Forskningsdagene 24. september – 3. 
oktober 2010: Forskningens verktøy  
Tema for årets forskningsdager er ”Forskningens 
verktøy” – et tema som skulle gi rikt grunnlag for 
deltakelse fra våre forskningsmiljøer!  UiB ønsker 
forslag til bidrag til en rekke arrangementer: 

 Kunnskapsfest og skoledag i teltene på 
Festplassen fredag 24. og lørdag 25. 
september  er det største arrangementet 
under Forskningsdagene i Bergen. Tips til 
gode forskningsstasjoner og 
populærvitenskapelige foredrag ønskes. 
Frist  å melde sin interesse: 20. april 

 Skoleprosjekt i samarbeid med lærere for 
6. klasser skal man pirre barnas 
nysgjerrighet, og la barna få drive fram sitt 
forskningsprosjekt. Frist for å melde sin 
interesse: 9. april 

 Forsker Grand Prix 10 unge forskere. En 
scene. Fire minutter til å fortelle engasjert 
om sin forskning. Publikum og fagdommere 
bestemmer hvem som formidler best. 
Konkurransen er åpen for stipendiater og 
forskere som nylig har avsluttet sin 
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doktorgrad. Frist for å melde sin interesse: 
20. april 

 Forsker til lunsj Har du et aktuelt 
forskningstema for en bestemt næring? Eller 
vil du dele din kunnskap i lunsjen hos en 
bedrift? Det lokale næringslivet skal få en 
smørbrødliste med gode foredrag de kan 
bestille til en lunsjpause, for et godt møte 
med en lokal forsker. Frist for å melde sin 
interesse: 20. april 

 Bidrag til byvandringer Har du gode 
kunnskaper om et spesielt emnet i bybildet? 
Byvandringer under forskningsdagene er 
populært, og kunnskapstørste personer blir 
med igjennom byen. Frist for å melde sin 
interesse: 20. april 

 Har du en god idé? Har du lyst til å 
arrangere ditt eget arrangement? Supert! 
Bare husk å gi oss beskjed så vi kan bidra til 
markedsføringen i programblad og på våre 
nettsider. Frist for å melde sin interesse: 10. 
mai 

 

Kontakt: Geir Holen, Formidlingsavdelingen , 
koordinator for UiB på Forskningsdagene, tlf 8-
9039  geir.holen@form.uib.no. 
 

Mer informasjon 
http://www.forskningsdagene.no/index.html 
http://www.forskningsdagenebergen.com/ 
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Søknadsfrister/utlysninger 
31. mars HFSP Submission deadline 

 
17. august Marie Curie intra-European 

fellowships for career 
development (IEF) 

17. august Marie Curie International 
Incoming Fellowships (IIF) 

17. august Marie Curie International 
Outgoing Fellowships for Career 
Development (IOF) 

 
Meltzer tildelinger Forskningsprosjekt: Stefan 
Fischer, 150.000 Prosjektstipender: Sigrid Lunde 
(75.000), Linda Veka Hjørnevik (75.000), Roger 
Lille-Langøy (75.000).  Reisestipender: Mathias 
Ziegler og Kari E. Fladmark.  Vi gratulerer! 
 
Innovasjonspris til Nathalie Reuter  
Nathalie Reuter ble sammen med Bengt-Erik Haug 
ved Senter for farmasi, tildelt et av 4 
innovasjonsstipender i BTO/Visjon Vests 
stipendkonkurranse for beste forskningsbaserte 
innovasjonsidé.  Les artikkel om saken i På Høyden 
og på BTOs nettsider (her finner dere også link til 
Anders Goksøyrs kommentar om saken i Bergens 
Tidende).  Vi gratulerer!   
 
 

Marie Curie info dag  
Forskningsavdelingen inviterer til informasjonsmøte 
om Marie Curie Programmet (Individual Stipends 
and Initial Training Networks) onsdag 19. mai 
10:00-12:30 på VilVite, seminarrom A+B   Mer info 
og påmelding: Anja.Hegen@fa.uib.no 
 
Månedens publikasjoner 
Taxt A, Aasland R, Sommerfelt H, Nataro J, 
Puntervoll P.  Heat-Stable Enterotoxin of 
Enterotoxigenic Escherichia coli as Vaccine Target. 
Infect Immun. 2010 Mar 15. [Epub ahead of print] 
 

Arnesen T, Starheim KK, Van Damme P, 
Evjenth R, Dinh H, Betts M, Ryningen A, 
Vandekerckhove J, Gevaert K, Anderson D. The 
chaperone-like protein HYPK acts together with 
NatA in cotranslational N-terminal acetylation and 
prevention of Huntingtin aggregation. Mol Cell Biol, 
April 2010, p. 1898-1909, Vol. 30, No. 8 
doi:10.1128/MCB.01199-09 [Epub ahead of print] 
Omtale:http://www.forskning.no/artikler/2010/febru
ar/243434 

 

Gromyko D, Arnesen T, Ryningen A, Varhaug 
JE, Lillehaug JR. Depletion of the human 
N(alpha)-terminal acetyltransferase A (hNatA) 
induces p53-dependent apoptosis and p53-
independent growth inhibition. Int J Cancer. 2010 
Feb 22. [Epub ahead of print] 
 

Personalnytt  
 

Gjest ved MBI 

 

Kirstin Meyer er ph.d.-
kandidat fra Universität 
Konstanz, og gjest hos 
Mathias på lab 5 til 
slutten av april. 

 

Nyansatte 

 

Rune Henrik Evjenth 
er fra 1. mai tilsatt i 4-
årig universitetsfinansi-
ert stilling som post-
doktorstipendiat hos 
Johan Lillehaug, lab 4. 

 
Førsteamanuensisstillinger Fakultetsstyret 
gjorde onsdag 24. mars vedtak om å tilsette Øyvind 
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Halskau og Aurelia Lewis i de utlyste 
førsteamanuensisstillingene.  Lewis har allerede 
takket ja til stillingen, og vi venter spent på et 
endelig svar fra Halskau. 

 

 

Annet 
 

Obskure publikasjoner 
Instituttets medarbeidere bidrar i ny og ne med 
publikasjoner av mer obskur karakter.  Instituttet var 
således sterkt representert ved lanseringen av Bergen 
kommunes tidsskrift for amatørskrivere, Kraftverk, 
på Verftet, USF 18. Mars, da 2 av 3 opplesere 
representerte MBI.  På oppfordring og under sterk 
tvil gjengis noen av bidragene her: 
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http://www.kraftverkprosjekt.com/litteratur/arkiv_det.php?TidsskriftID=35
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