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Ord fra leder  
Gratulerer! MBI vant årets HMS pris ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi er 
meget stolte over denne prisen som fakultetet 
har opprettet for å gi arbeidet med HMS høy 
status og synliggjøre hvor viktig dette arbeidet 
er. Instituttledelsen og de HMS ansvarlige har 
arbeidet aktivt med denne problemstillingen 
med den tanke at vår arbeidsplass skal både 
være trygg med hensyn til risiko for å skade 
seg og den skal være en arbeidsplass med 
utfordringer og trivsel. At vi i år har fått denne 
oppmerksomheten viser at vi er på rett vei, 
men der er rom for videreutvikling. Husk at 
det ikke er forbudt å være best blant 
instituttene også i det året som kommer! 
Vi har en ambisjon om å være svært gode på 
HMS, det er en målsetting vi også har 
innenfor forsknings- og undervisnings-
oppgavene våre. La HMS prisen være en 
inspirasjon for oss også på disse områdene av 
vår aktivitet. 
I de nærmeste månedene starter fakultetet 
arbeidet med en ny strategiplan. Prosessen vil 
bli lagt bredt opp og fra fakultetets side ønskes 
det en bred debatt. Som instituttleder håper jeg 
at dere alle tar ansvar og kommer med 
innspill. Hvilke veivalg må molekylær-
biologisk institutt gjøre i dag for å kunne møte 
utfordringene som ligger 10-20 år frem i tid? 
Start debatten! 

Johan 
 
Studienytt 
 
Instituttet gratulerer Janne Linn Tjelta og 
Christian Baldersheim med avlagt mastereksamen. 
 
Mastereksamen 
Tonje Bøyum Riste, 25. april 2008. Se oppslag. 
 
Forskerutdanningsnytt 
 
MCB-news
New MCB PhD Courses 2008
 

Cell Biology and Physiology of the 
Extracellular Matrix (Bergen, May 13-16). 
Registration deadline Monday April 28, 2008. 

 
From the Central Dogma of Molecular Biology to 
Omics (Hardangervidda, August 2008). Registration 
deadline April 15, 2008. 
 
Nuclear receptors as molecular sensors and 
transcriptional regulators (Bergen, Sept. 15-19). 
Registration deadline August 2008. 
 

More info can be found at the MCB homepage: 
www.mcb.uib.no.

PhD-seminars at MBI 
The seminars are on Monday from 14-15, in the 
seminar-room at the 5th floor. 
 

Week PhD-student 
14 Xiao-Feng Zhao 
16 Mirushe Miftari 
17 Prakash Yalamachili 
18 Naouel Gharbi 
19 Line Agledal 

 
Questions regarding course proposals and other 
relevant MCB issues will be discussed.  
 
 
Forskningsnytt 
 

 
Frie forskningsinitierte prosjekt  
 

Ståle Ellingsen og Marc Niere fikk begge innfridd 
sine søknader om midler til frie forskningsinitierte 
prosjekt i årets tildeling.   
 
Månedens publikasjoner 
 

Ronny Helland, Anne Fjellbirkeland, Odd Andre 
Karlsen, Thomas Ve, Johan R. Lillehaug, Harald 
B. Jensen. An oxidized tryptophan facilitates 
copper-binding in Methylococcus capsulatus 
secreted protein mope 
JBC Papers in Press, published on March 18, 2008. 
 
Signe Jordal og Katrine Sandnes Skaar 
Utvikling av kjønnsceller hjå fisk. NATUREN nr. 1, 
2008. 
 
Pris for beste postervisning  
Marianne Brattås, Marte Rusten og Anders Goksøyr 
deltok på 2nd Norwegian Environmental Toxicology 
Symposium på NTNU i Trondheim 2.-4. april med 
poster og to foredrag. 

 

MBI - nytt og nyttig
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 3/2008 – 11. april
Bidrag sendes til:

andrea.grimnes@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 

mailto:andrea.grimnes@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
http://www.mcb.uib.no/


Marianne stakk av med postervisningsprisen for 
posteren "Contaminated sediments and the effects 
on biomarkers in juvenile Atlantic cod (Gadus 
morhua)" av Marianne Brattås, Silje Tingstad, 
Frode Uriansrud, Amund Maage and Anders 
Goksøyr. 
 
Søknadsfrister  
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Følg også med på Important calls på FA’s nye 
nettsider og på NFR sin nettside.  
 
 
Personalnytt  
 
Nyansatte 
 

 

Verena Hoppmann starter 
14. april i et engasjement 
som forsker i Rein Aaslands 
forskningsgruppe. 
Stillingen er finansiert av et 
NFR-prosjekt Rein Aasland 
har i samarbeid med 
Reidunn Aalen, UiO. 

  
Maria Negahdar er engasjert som 
vitenskapeligassistent for en periode på 3 måneder 
ved lab 2 i Bernt Walther sin forskningsgruppe.  
 
Gjester  
Mathias Ziegler og hans forskningsgruppe har i 
disse dager besøk fra Berlin: 
Dr. Claudia Keil 
Constanze Richter 
Begge fra  Technische Universität Berlin, Institut 
für Lebensmittelchemie.  Samarbeidet er støttet av 
Deutsche Forschungs-gemeinschaft. 
 
Lise Fismen har fått stilling som stipendiat 
i biokjemi på NUI AS. Hun slutter derfor 30. 
juni i sin stilling som avdelingsingeniør ved MBI. 

  
Ledige stillinger ved instituttet 
Tre stillinger som avdelingsingeniør er nå ledig ved 
instituttet, to faste stillinger og et vikariat på 10 
månader (utlysningstekst). Søknadsfrist 3. mai. 
 
  
MBI og Sars seminar 
 

 Sted: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 

 
 

Annet  
 
BLÅTUR FOR MBI! 
Hvem ønsker å bli med å arrangere årets blåtur? Det 
er nå 2 måneder til juni og planene bør utarbeides! 
De som kan tenke seg å delta i komiteen kan gi 
beskjed til Andrea.Grimnes@mbi.uib.no . 
 
Ansvar for rom og instrumenter på MBI 
Wenche Telle har nå utarbeidet oppdaterte lister 
over fordeling av  ansvar for rom og instrumenter på 
MBI. Til forskjell fra tidligere er det også oppnevnt 
en varaansvarlig på alle instrumentene. Alle må 
huske å sjekke oppgavene sine, og ikke minst følge 
opp oppgavene sine. Alle romansvarlige skal som 
del av oppgaven med jevne mellomrom rydde og 
vaske på rommene. Oversikt over fordeling av 
oppgaver er sendt dere pr. mail og vil snart også 
legges ut på instituttets internettsider.  
 
 
Norsk Biokjemisk Selskap  
Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) har som formål å 
fremme biokjemien i Norge. Selskapet skal 
representere norsk biokjemi utad, og ivareta 
forbindelsen med internasjonale biokjemiske 
organisasjoner. Selskapet er tilsluttet Federation of 
European Biochemical Societies (FEBS), 
International Union of Biochemistry and Molecular 
Biology (IUBMB) og European Federation of 
Biotechnology (EFB). NBS er også medlem av 
Forum for Bioteknologi. 
 

Søknadsfrist
er Utlysning

early 2008 
FP7 Deadlines in early 2008, 
beneath 
 

16.04.2008 

 
MarinERA - joint call

 
 

FRIST internt 
16. 04.2008 

Bergen Forskningsstiftelse

Recruitement Programme 2009-
2012

Dato Foreleser 
Fredag 
18. april 
Kl. 13:30 

Pierre Budinot  
INRA - Unité de Virologie et 
Immunologie Moleculaire, France  
T lymphocytes in teleost fish: 
receptor diversity and cellular 
activation 

Fredag  
23. mai 
Kl. 13:30 

 

John Manak  
Dept. of Biology, University of 
Iowa, USA 
Microarray-based integrative 
genomics: From genome annotation 
to mapping mutations to genes 
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http://www.jobbnorge.no/visstilling2.aspx?stillid=47169&lang=NO
http://www-vim.jouy.inra.fr/
http://www.biology.uiowa.edu/faculty_info.php?ID=1441
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NBS-nytt fungerer som et medium for å presentere 
norsk biokjemisk forskning og som et debatt- og 
nyhetsforum.  

 

Redaksjonen i NBS Nytt, 
ved redaksjonsmedlem 
Ann-Elise Olderbakk Jordal 
(bildet) etterlyser bidrag til 
redaksjonelt stoff for NBS 
Nytt. 
Redaksjonen ønsker tips til 
større og mindre saker, 
samt nyheter. Feks: er det 
en konferanse eller møte du 
vil annonsere; kontakt 
undertegnede. 

 
NBS gjør oppmerksom på at medlemmer av NBS 
kan søke reisestipend og at disse reisene skal 
rapporteres i NBS nytt. 
I tillegg ønsker undertegnede gjerne å få beskjed 
om lokale begivenheter som kan være av interesse 
å lage en reportasje på og som samtidlig skaper litt 
blest om disse.  
Redaksjonen ønsker beskjed om gode artikler fra 
PNAS  (impact facor 9.64 for 2006) og oppover 
samt omtale av særskilt gode doktorgrader. 
 
Hvis du vet om personer du mener redaksjonen 
bør intervjue, så kom gjerne med tips. 
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NBS nytt har hatt en serie gående på historiske 
personer i norsk forskning og ønsker gjerne å 
fortsette med dette. 
Har du noen tips? 
 
Det understrekes at populærvitenskapelige artikler 
av høy faglig kvalitet vil komme med i NBS-nytt, 
og at slik formidling gir studiepoeng. 
 
Se 
http://www.biokjemisk.com/index.php?s
ection=48 for mer detaljer om NBS 
nytt. 

Med vennlig hilsen 
 ann-elise.jordal@bio.uib.no

 
Styrkar samarbeidet med Sudan
I Sudan skal oppbygging og styrking av 
institusjonar for høgare utdanning vere med på å 
trygge den skjøre freden. Universitetet i Bergen er 
med på laget, og Det matematisk-naturvitskaplege 
fakultet og Universitetsbiblioteket arbeider aktivt 
for å få Universitetet i Juba i Sør-Sudan opp på 
beina att. Les mer om prosjektet i På Høyden.
 
Under noen av Dag Helland’s private bilder fra 
Juba i Sør-Sudan  
 

 
 

 
 
Bilde 1 og 2: frå Campus, University of Juba i Juba. Bygningane 
er frå 1978. Frå 1988 vart dei brukt av soldatar frå Nord-Sudan. 
 

 
Kvinneuniversitetet Ahfad University i Khartoum. Der har dei 
5000 kvinnestudentar og fag frå medisin og teknologi til språk 
og kunst. Me var der i samband med feiringa av kvinnedagen 
8/3 (som dei feira ei heil veke!).  
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