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Ord fra leder 
Vi er inne i en dynamisk periode med betydelige 
endringer i forskningsgruppenes sammensetning, 
avgang på personale og nye tilsettinger. Det er alltid 
med blandete følelser en ser gode kolleger flytte ut 
slik det når skjer med Anders Goksøyrs gruppe. Selv 
om gode samarbeidsavtaler er etablert, så vil flytting 
av gruppen fra MBI til BIO representere et tidsskille. 
Spesielt personalmessig, men også i instituttets 
vitenskapelige profil. Miljøtoksikologisk forskning 
slik Anders har representert den vil ikke ha samme 
styrke ved instituttet lenger. De to nye 
1.amanuensene, Aurelia Lewis og Øyvind Halskau, 
som vil starte opp sin forskning for fullt i løpet av 
høsten, representerer andre sider av 
molekylærbiologisk forskning enn de som flytter fra 
oss. Dette er spennende dynamikk som kan gi 
positive effekter både for MBI og BIO som begge 
får nye impulser til fagmiljøene sine. Nytt blod 
skader ikke. 
Framtida for molekylærbiologien synes også å ha 
gode utsikter dersom vi skal legge årets søknader til 
bachelorprogrammet vårt til grunn. Vi har 54 
primærsøkere til våre 40 studieplasser, noe som 
tilsvarer 46% økning fra 2009. Nå skal vi ikke legge 
altfor stor vekt på 2009-tallene ettersom de var noe 
under gjennomsnittet, men kjekt er det jo likevel å se 
at faget vårt er attraktivt. Når vi så også vet at ca 
90% av våre uteksaminerte kandidater (mastegrad) 
har utdanningsrelevant arbeid tre måneder etter 
eksamen, er det med optimisme vi tar imot våre nye 
studenter. Velkommen skal våre nye studenter være. 
Det er framtid i molekylærbiologien! 

Johan 
 
 
Studienytt 
 
Mastereksamen 
Masterstudent Inger Lise Bredal skal ha 
mastereksamen 20.mai kl.10.00. Eksamenen blir 
holdt på seminarrom 520B1. Inger Lise har tatt 
masteroppgåva si hos NIFES og har hatt Anders 
Goksøyr som hovudrettleiar. 
 
Søkjartal til bachelorprogrammet i 
molekylærbiologi 
Vi har i år 54 søkjarar til 40 plassar på 
bachelorprogrammet. Av søkjarane var heile 72 % 
kvinner.  For realfaga samla sett held framgangen og 
fram, med ei auke på nærare 10 % for dei  

 
matematiske og naturvitskapelege faga.  Les meir: 
http://dekanbloggen.b.uib.no/ 
 
Også UiB samla har ein auke i antall søkjarar på 4% 
- noko som gjer 2010 til det året med høgast 
søkjartal nokonsinne.  Dei andre store universiteta 
har i år ein nedgang i søkjartala.  Les  meir: 
http://www.uib.no/utdanning/nyheter/2010/04/uib-
med-de-hoyeste-sokertallene-noensinne 
 
 

Forskerutdanningsnytt 
 
Doktorgrad 
Vi gratulerer Altuna Akalin med avlagt doktorgrad 
14. april med avhandlingen ”Analysis of long-range 
regulatory elements and their target genes in animal 
genomes”. 
 
Ph.d.-seminarer: 
Dato Foreleser 
10. mai 14:15 Chiara Sinigaglia 
7. juni 14:15 Puja Gupta 
Sted: N-terminalen (rom 520B1)  
 
 

Forskningsnytt 
 
Søknadsfrister/utlysninger 
Budsjett og prosjektsammendrag for søknader  skal 
sendes instituttet 1 uke før søknadsfrist. Dvs. innen 
onsdag 26. mai for søknader til NFR med 
søknadsfrist 2. juni. Dette er en forutsetning for at 
prosjektsøknaden blir godkjent av instituttleder.  
Mer detaljert informasjon om søknadsarbeidet blir 
sendt ut i nærmeste framtid. 
 

Norges forskningsråd 
2.6.2010 Fri prosjektstøtte for - Biologi 

og biomedisin (FRIBIO) / 
utenlandsstipender for FRIBIO 
stipendiater 

2.6.2010 Fri prosjektstøtte for 
matematikk og naturvitenskap 
(FRINAT) / utenlandsstipender 
for FRINAT stipendiater 

2.6.2010 Miljøpåvirkning og helse 
(MILGENHEL) 

2.6.2010 Havet og kysten (HAVKYST) 
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2.6.2010 Norsk miljøforskning mot 2015 
(MILJO2015) 

2.6.2010 Stimulering til bilateralt 
forskningssamarbeid innenfor 
grunnleggende forskning 
(BILATGRUNN) 

2.6.2010 Forskerutveksling med 
Frankrike 

1.9.2010 Forskerutveksling med 
Tyskland 

  
Den norske kreftforening 
1.6.2010  Forskerinitierte prosjekter 
1.6.2010 Utenlandsstipend 
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Månedens publikasjoner 
Ralf Kellmann, Anke Stüken, Russell J. S. Orr, 
Helene M. Svendsen and Kjetill S. Jakobsen 
“Biosynthesis and Molecular Genetics of 
Polyketides in Marine Dinoflagellates” Mar. Drugs 
2010, 8(4), 1011-1048; doi:10.3390/md8041011 
 
Line Agledal, Marc Niere, Mathias Ziegler ”The 
phosphate makes a difference: cellular functions of 
NADP.”  Redox Report 2010;15(1):2-10. 
 
 
 
 

Personalnytt  
 
Nyansatte 

 

Bjørg Flatekvål er f.o.m. 
1. mai tilsatt i fast stilling 
som avdelingsingeniør 
etter Elin Sletbak.  Denne 
stillingen er i dag knyttet 
til lab 4, der hun vil gå 
inn som labansvarlig. 
 
 
 

 
Åtte kollegaer og flere masterstudenter 
flytter i dag til nye fasiliteter i 3. etasje 
ved Institutt for biologi.  
Anders Goksøyrs forskningsgruppe flytter nå fysisk 
etter Anders til Institutt for biologi. Alle 
medarbeidere, gjester og masterstudenter i gruppen 
har bidratt i flyttesjauen de to siste dagene. 
Marianne Brattås, Roger Lille-Langøy, Fekadu 
Yadetie, Marte Rusten, Odd Andre Karlsen, Ralf 
Kellmann og Karin Berg flytter dermed også inn i 
nye kontorer i 3. etasje. De vil imidlertid fortsatt 
være tilsatt ved MBI ut kontraktperiodene sine. Det 
vil si at selv om Anders Goksøyr og forsknings-
gruppen nå tilhører BIO, vil hans nåværende 
medarbeidere og masterstudenter ha tilhørighet også 

til MBI. Vi vil savne dem her i 5. etg, men ser frem 
til fortsatt samarbeid og ønsker dem alle lykke til i 
nye lokaler.  
Så fort nye telefonnummer er på plass vil vår 
telefonliste oppdateres. 
 
First aid courses 
The Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
will now offer a new round of first aid courses to all 
their employees.  
The courses will include the following topics:  

 Calling the emergency number 
 Examining a patient  
 Unconsciousness and the recovery position  
 Lifelessness and heart-lung resuscitation 
 Obstruction of the respiratory passage  
 Sudden illness  
 How to behave in the case of an injury or 

accident 
 Bleedings, burns, fractures 

 

Time and venue: 
Time:  From 10:00 AM – 03:00 PM 
Venue:  Møterom UA13B, lower ground floor, 
Realfagbygget. 
 

Register here:  
https://skjema.app.uib.no/MNforstehjelp (Norw.) 
https://skjema.app.uib.no/MNFirstAid (Engl.) 
 

To be able to register for a course, you will have to 
log on to the UIB-network and you also have to log 
on to the registration page (your user name and 
password). You may also register via VPN if you are 
not in your office. 
 
 

Annet 
  
 3. Norwegian Environmental Toxicology 

Symposium (3.NETS) på VilVite 14-16. april 
 
3.NETS ble avviklet på VilVite fra 14-16 april i regi 
av en nasjonal vitenskapelig og en lokal 
organisatorisk komitè med bl.a. Anders Goksøyr 
(BIO), Rune Male (MBI), Marianne Brattås (MBI), 
Marte Rusten (MBI), Roger Lille-Langøy (MBI), 
Anne Katrine Lundebye Haldorsen (NIFES), Pål 
Olsvik (NIFES) og Bjørn Einar Grøsvik (IMR). 
Tematisk fokuserte symposiet på toksikogenomiske, 
toksikoproteomiske og system-biologiske 
tilnærminger til miljø forskning, problemstillinger i 
forbindelse med produsert vann, utfordringer i 
arktiske områder, klimaendringer og 
nanotoksikologi.  
 
På tross av en lite samarbeidsvillig islandsk vulkan 
kom de fleste deltagerne seg til Bergen, men enkelte 
fikk nok et litt lengre opphold i byen enn forventet. 
Symposiet samlet ca 80 deltagere fra inn- og utland, 
og startet med et studentsymposium 14. april om 

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/MILJO2015/1159778041070?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/MILJO2015/1159778041070?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BILATGRUNN/1203528447218?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BILATGRUNN/1203528447218?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BILATGRUNN/1203528447218?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BILATGRUNN/1203528447218?visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISAUR/1253952622422?progId=1244023203530&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISAUR/1253952622422?progId=1244023203530&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISDAAD/1253952623170?progId=1244023211311&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISDAAD/1253952623170?progId=1244023211311&visAktive=true
http://kreftforeningen.no/forskning/soek_midler/forskningsst_tte_til_stillinger_og_drift_2010_6369
http://kreftforeningen.no/forskning/utenlandsstipend_9794
http://dx.doi.org/10.3390/md8041011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20196923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20196923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20196923
https://skjema.app.uib.no/MNforstehjelp
https://skjema.app.uib.no/MNFirstAid


I tillegg til faglig utbytte gav symposiet muligheter 
for nettverksbygging og torsdag kveld ble deltagerne 
hentet med båt på Marineholmen til en 
uforglemmelig konferansemiddag på Cornelius 
fiskerestaurant på Holmen ved Bjorøy. 

nanoteknologi og miljø med innlegg av Richard 
Owen (University of Westminister and Policy 
Studies Institute, London), Eiving Farmen (NIVA), 
Claire Coutris (UMB), Julia Farkas (NIVA) og 
Kamilla Kjølberg (Senter for vitenskapsteori, UiB). I 
løpet av symposiet ble det gjennomført 31 platform 
presentasjoner og 30 postere ble presentert i tillegg 
til keynote-foredrag fra Nancy Denslow (University 
of Florida), Heli Routti (Norsk polarinstitutt), 
Richard Bellerby (Bjerknessenteret), Richard Owen  
og Mark R. Viant (University of Birmingham). 

 
Masterstudentene på Lab2, sammen med øvrige 
medlemmer i kjernereseptor/iCod-gruppene, gjorde 
en strålende innsats for å få arrangementet i havn.  
 
Mer info finner du på: http://org.uib.no/nets2010/ 

  
Journal of Toxicology and Environment (JTEH) og 
Taylor & Fancis Group donerte tre $200-boksjekker 
som ble delt ut til unge forskere for beste foredrag 
og for to beste postere. Prisene ble delt ut av 
professor Sam Kacew fra University of Ottawa, 
Canada, editor-in-chief for JTEH.  

 
 
 
 
 

JTEH vil gi ut en spesialutgave med artikler med 
arbeid presentert under 3. NETS. Tor Fredrik Holth 
fra Universitet i Oslo ble tildelt prisen for beste 
foredrag for presentasjonen “Repeated sampling of 
Atlantic Cod (Gadus morhua) for monitoring of 
nondestructive parameters during exposure to an 
offshore effluent”, mens Lab. 2 tok hjem begge 
posterprisene ved posteren “Toxicogenomic 
responses in benzo[a]pyrene and clofibrate exposed 
marine invertebrate Oikopleura dioca“ av Fekadu 
Yadetie og posteren “Emerging contaminants and 
nuclear receptors - comparative studies of molecular 
specificity” av Roger Lille-Langøy.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bildet: venstre: Postersesjon; høyre: Anders 
ønsker velkommen til symposium. 
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