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Ord fra instituttleder 
Siden siste NYTT&NYTTIG ble publisert har 
instituttet gjennomført en svært viktig oppgave: 
HMS-dagen. Dagen ble en suksess både tematisk og 
sosialt, slik jeg kunne observere det. Spesielt 
lærerikt var nok Rolf Bjerkvigs forelesing og 
diskusjon om det å håndtere vanskelige forhold 
rundt forskningsresultater. Konsekvens for grupper 
og enkeltpersoner. Konklusjonen må nok være at det 
lønner seg å være åpen og ærlig om problemer fra 
første stund. Gode løsninger kan bare utarbeides når 
alle kortene ligger åpne på bordet. En viktig sannhet 
som ikke kan gjentas for ofte. 
Gruppearbeidet var flott, og en rekke konkrete 
forslag kom fram. Disse skal selvsagt bearbeides og 
vurderes i tida framover, men ett umiddelbart 
resultat har vi alle rede på plass. Det blir etablert en 
internseminarserie.  Rein har tatt den ballen på strak 
lisse og vi ser fram til ”kick-off” om ikke så alt for 
lenge. Topp!! 
Topp er også ordet jeg vil bruke om 
publikasjonskvaliteten vår, like under 50% av alle 
artiklene våre i 2010 er på Nivå II. Best i klassen! 
Gratulerer! Men ingen grunn til å hvile på 
laurbærene! Kjemp videre. 

Johan 
 

Studienytt 
 

 
Instituttet gratulerer 
Thomas Kalvik med avlagt mastereksamen. 
 
Karrieredag 
Heliks arrangerte karrieredag med stor suksess, 
tirsdag 8. Mars. Me fekk besøk av Petter Frost frå 
Intervet-Schering Plough Animal Health, Sonal 
Patel frå Havforskningsinstituttet, Liv Beate 
Gansmo og Torunn Hole Olsnes frå Med Fak, Bjørn 
Ove Jansen frå Statoil ASA, Huyen Dinh som er 
ansatt ved Rikshospitalet, Seksjon for celle- og 
genterapi og Maja Sommerfelt Grønvold ansatt ved 
Bionor Immuno AS. 
 
Karrieredagen hadde totalt omlag 60-70 besøkande, 
med både førsteårsstudentar, masterstudentar og 
stipendiatar. Trass i at karrieredagen vara i fem 
timar, blei nesten alle værande frå start til slutt. Me 
har også fått mykje positive tilbakemeldingar både 
frå master- og bachelorstudentar. Fleire av bachelor-
studentane sa at det var godt å sjå at ein faktisk fekk  

 
jobb etter ei endt mastergrad. Alt i alt er styret i 
Heliks veldig fornøyde med karrieredagen! 
 

Petter Frost frå Intervet NorBio (Foto: Svein I. Støve) 
 
 

Liv Beate Gransmo inspirerer (?) med ein youtube-
favoritt om  "bad projects" (Foto: Svein I. Støve) 
 
Mastermøte ved MBI tirsdag 15. mars 
Møtet var ein del av MN-fakultetet si Masterveke 
2011. Rein Aasland informerte om masterstudiet og 
forskinga ved MBI, og både Rein Aasland og Rune 
Male fortalte meir detaljert om forskinga si. I tillegg 
fortalte masterstudent Svein Støve om Heliks, 
masteroppgåva og korleis det er å vere masterstudent 
ved MBI. Det møtte 15 studentar til møtet 
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I samband med Masterveka lagde studie-
administrasjonen informasjonsplakatar om forskinga 
ved MBI. Plakatane heng utanfor seminarrommet i 
4.etasje (bilde). Takk til alle vitskapleg tilsette som 
sendte inn informasjon om forskinga si! 
 
Skulebesøk 
To biologiklasser frå Fana vidaregåande skule og ei 
biologiklasse frå Tertnes vidaregåande skule har 
besøkt MBI i februar og mars. Carol Issalene og 
masterstudent Renate Skoge var flinke omvisarar.  
 
Korleis skrive og presentere 
masteroppgåva - Kurs 
Tirsdag 12.april skal Rein Aasland halde kurs for 
masterstudentane i korleis skrive og presentere 
masteroppgåva. 
 
Nye masterstudenter 
 

 

Thaddaeus Mutugi 
Nthiga er ny 
masterstudent på lab 6. 
 

Alexander Eieland er ny masterstudent på Lab 
4 (bilde i neste nummer). 

 
Forskerutdanningsnytt 
 
Instituttet gratulerer  
Karin Berg med avlagt doktorgrad! 

 
MCB – introductory course 
The MCB research school introductory course 
finished Wednesday March 30th.  16 new PhD-
candidates are admitted to MCB, including 6 from 
MBI: Bente Kjeilen, Sandhya Tiwari, Håvard Foyn, 
Thomas Kalvik, Johannes Rack and Arne Taxt. 
 

MCB research course: Recombinant 
proteins, Expression, Purification and 
Interaction Studies 
This practical course is held here at MBI May 18-27.  
The course is based on a course held by EMBL for 
several years, and has also been run at MCB/MBI 
two years ago.  Although primarily intended for 
PhD-candidates, the course may be useful to 
advanced master students, post docs/researchers or 
technical staff.  Application deadline: April 10th.  
For more info, see: www.uib.no/rs/mcb 
 

Forskningsnytt 
 

Månedens publikasjoner  
 
Angotzi AR, Mungpakdee S, Stefansson S, Male 
R, Chourrout D. 2011 Involvement of Prop1 
homeobox gene in the early development of fish 
pituitary gland. Gen Comp Endocrinol. 2011 Mar 7. 
[Epub ahead of print] 
 
Xiao B, Sanders MJ, Underwood E, Heath R, 
Mayer FV, Carmena D, Jing C, Walker PA, 
Eccleston JF, Haire LF, Saiu P, Howell SA, 
Aasland R, Martin SR, Carling D, Gamblin SJ. 
(2011) Structure of mammalian AMPK and its 
regulation by ADP. Nature. Mar 13. Epub PMID: 
21399626. 
 
Karlsen OA, Berven FS, Jensen HB, 
Fjellbirkeland A. 2011. Methanotroph outer 
membrane preparation. 
Methods Enzymol;495:167-76. 
 
Karlsen OA, Berven FS, Bagstevold JI, Larsen O, 
Jensen HB. 2011 Methylococcus capsulatus (Bath) 
From Genome to Protein Function, and Vice Versa. 
Methods Enzymol; 495:63-79. 
 
Karlsen OA, Bjørneklett S, Berg K, Brattås M, 
Bohne-Kjersem A, Grøsvik BE, Goksøyr A. 
2011 Integrative Environmental Genomics of Cod 
(Gadus morhua): The Proteomics Approach. J 
Toxicol Environ Health A. Jan;74(7):494-507. 
 
Charles Grose, Susan Vleck, Odd Andre Karlsen 
and Eduardo A. Montalvo. 2011 Structure-
Function Profiles of Nine Varicella-zoster Virus 
Glycoproteins: Endocytosis, Entry and Egress 
Alphaherpesviruses. Molecular Virology. Chapter 
9:153-174. 
 
Forskningsmidler 
 
Utlysning av smådriftsmidler 
Formålet med ordningen er å avhjelpe ved mangel 
på driftsmidler. Intern søknadsfrist: 8. april  
Nærmere informasjon om kriterier se Utlysning 
og skjema. 
  
Tildeling fra Helse Vest 
Aurelia Lewis 350.000 per år i 3 år. 
 
Meltzer tildelinger 
Nathalie Reuter (Forskningsprosjekt), 400.000  
Thomas Arnesen (Forskningsprosjekt),  250.000 
Aurelia Lewis og Stephan Fischer (reisestipender) 

http://www.uib.no/info/dr_grad/2011/Berg_Karin.html
http://www.uib.no/rs/mcb
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WG0-528GTG3-7&_user=596755&_coverDate=02%2F27%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030718&_version=1&_urlVersion=0&_userid=596755&md5=35fa48b06664caf2d1f4f33430bc1688&searchtype=a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WG0-528GTG3-7&_user=596755&_coverDate=02%2F27%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000030718&_version=1&_urlVersion=0&_userid=596755&md5=35fa48b06664caf2d1f4f33430bc1688&searchtype=a
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature09932.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature09932.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21419915
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21391094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21391094
http://www.horizonpress.com/alphaherpesviruses
http://www.horizonpress.com/alphaherpesviruses
http://www.uib.no/filearchive/utlysning-av-smaa-driftsmidler-2011-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet.pdf
http://www.uib.no/filearchive/soknadsskjema-mal.pdf


Kristian Starheim, Johannes Rack og Linda 
Hjørnevik (studentstipender) 
 
Fondstildelinger 
Rune Male (Bergen Universitetsfond). 
Johannes Rack, Sonja Ljostveit (Kleppefondet)  
Vandana Ardawatia, Christian Dölle og Sonja 
Ljostveit (MatNat fond) 
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Personalnytt  
 
Nyansatt 

 

Christian Dölle går fra 1. 
april over i ny 3-årig 
stilling som postdoktor-
stipendiat med finansiering 
fra Kreftforeningen. 
Christian vil være tilknyttet 
lab 5 som før. 
 

 

Shailesh Narawane er 
tilsatt som forsker hos 
Nathalie Reuter for 
perioden 1.3-30.6.2011. 
Shailesh vil ha arbeidsplass 
på Lab 2. 

 
 

Annet 
 
Gjester 

 

Maria Hagen er gjest hos 
Johan Lillehaug ca. 2 mnd. 
(mars/april) 
 

 
Christopher Vogel, prosjektstudent fra Universitet 
i Konstanz, er gjest ved lab 5 fra ~1.April til ~15. Juli 
(bilde i neste nummer) 
 
Kirstin Mayer, masterstudent fra Universitetet i 
Konstanz, er gjest ved lab 5 (bilde i neste nummer) 
Reem S Mohammad Jawad Al-Mukh har 

arbeidspraksis hos Aurelia Lewis, lab 2 ut mai måned 
(bilde i neste nummer) 
 
HMS-møte (instituttseminar) onsdag 16. 
mars / HES-seminar Wednesday March 
16th 
Instituttets HMS-seminar onsdag 16. februar ble 
avviklet med god deltakelse og stort 
engasjement fra alle som var tilstede.  I tillegg 
til interessante foredrag, var gruppediskusjonene 
fruktbare og munnet ut i en rekke innspill og 
forslag til mulige tiltak for å gjøre MBI til et 
enda bedre miljø for forskning og undervisning.  
Det første konkrete tiltaket som er under 
igangsetting som et resultat av møtet, er en 
intern seminarserie – se egen sak.   
 
Det er laget en oppsummering av alle 
utfordringer og tiltak som ble fremmet i møtet. 
Denne kan leses her (kom gjerne med 
tilbakemelding om noe mangler). HMS-utvalget 
vil i neste møte ta stilling til hvordan vi skal gå 
videre med forslagene. 
 
The Health, environment and security seminar 
Wednesday March 16th was well attended, and 
we are happy that everybody engaged positively 
in the event.  After interesting talks, the 
following group discussions resulted in a 
number of suggestions of how we can all make 
MBI an even better environment for research 
and education.  The first specific result of the 
meeting is a new internal seminar series – see 
article below.   

Arbeidsgruppene var samstemte om at det finnes mange 
positive sider ved arbeidsmiljøet ved MBI.  Yulelima 
Diaz (t.v.) og Siân Phillips presenterer konklusjonene fra 
sin  arbeidsgruppe 
 
The working groups agreee that there are already lots of 
positive elements in the working environment at MBI.  
Yuleima Diaz (left) and Siân Phillips present the 
conclusions from their group.  

 
 
Instituttrådsmøte 

https://www.uib.no/filearchive/oppsummering-hms-mote_2.pdf
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Protokoll fra siste instituttrådsmøte finner dere på 
denne siden. Saker: regnskap 2010, budsjett 2011 og 
utkast til ny forskningsstrategi for MBI. 
 
MBI  internal seminar series  - NEW! 
 
At the MBI gathering (the HMS meeting), there was 
a call for a new meeting arena of a more internal 
nature than the current MBI-Sars seminars.   
Based on this, Johan with the support of Rein 
Aasland (leader of forskerutdanningsutvalget) and 
Rune Male (our MCB board member and adjunct 
department chair) has proposed an MBI internal 
seminar series, - a weekly seminar each Monday, 
where PhD students, post-doc's, and, occasionally, 
professors could talk about their work in a progress 
report-style (unlike nearly ready-to-publish style).   
Rein is willing to organise the.  The feedback to the 
proposal has by and large been positive, and we plan 
for the seminar series to start up in April/May. 
 
The seminar series will be different and distinct from 
the Friday seminars, which are intended for invited 
guest speakers (and PhD defences), and will be a 
nice venue for newly arrived PhD students or post-
docs to present the work they have done before they 
came here. 
 
The seminars will be open to locals (e.g. BIO, Sars, 
CBU, Biomed), but only advertised locally, - so that 
it would be safe to present and discuss data that are 
in progress and not yet in the pipeline for publication 
(just as are the internal seminars at CBU and Sars). 
 
We strongly believe that the new seminar series will 
stimulate scientific interactions and discussions in  

the department, and that it will be a significant 
contribution to our efforts to do even better science! 
 

MBI og Sars seminar 
 

Link til programsiden 
 
Dato Navn 
7. april 
N.B. 10.30 

William Bement 

8. april Ragnhild Eskeland 

12. april 
 

J. Robert Manak 

14. april J. Robert Manak 

15. april Verena Hoppmann 

20. mai Jean-Francois Brunet 

27. mai Mark Q Martindale 

3. juni Guillaume Charras 

10. juni Elaine Seaver 

17. juni Torgeir Holen 

Tid og sted: N-terminalen (room 520B1) kl: 
13:30 om ikke annet er oppgitt. 
 
Forfriskninger serveres fra 13.15 på fredager. 
 

 

http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/ledelse-og-organisering/instituttraad/sakslister-og-protokoller-2011
https://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/mbi-sars-seminarer
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