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Ord fra leder 
Velkommen til et nytt akademisk år ved MBI.  
For noen er det tilbake til velkjente oppgaver og 
plikter, mens det blant studentene er et sprang inn i 
det ukjente. Spesielt ønsker vi velkommen de nye 
mastergradsstudentene som har tatt et viktig valg 
mot fremtidig karriere og livskvalitet. I dagens BT 
(17/8) presenteres en undersøkelse som viser at 
høyere utdanning og forskningsutdanning i 
særdeleshet lønner seg både økonomisk og i 
samlet livskvalitet. Jeg tror dere har gjort et riktig 
og spennende valg! Men at så mange topp 
motiverte studenter har valgt å komme til MBI, 
innebærer en alvorlig forpliktelse for instituttet når 
det gjelder å følge opp med den beste faglige 
undervisning, og også gi våre studenter innføring i 
fagets yrkesetiske dimensjon. 
Molekylærbiologi/biokjemi har skiftet karakter 
over årene. Faget tilbyr i økende grad utfordringer 
som krever klassisk realvitenskapelig kompetanse, 
noe som er spennende og utfordrende for de aller 
største forskertalenter. I utlandet har vi sett denne 
tendensen i noen år allerede og vi er glad for at 
denne bølgen styrkes også hos oss. 
Bachelorprogrammet vårt har igjen svært godt 
kvalifiserte søkere og etterspørselen for våre 
kandidater er stor. Faktum er at vi ikke har 
kandidater nok til alle som kontakter oss. I dette 
perspektivet er det et pardoks at MBI, av 
økonomiske grunner, vurderer å skjære ned antall 
studieplasser i bachelorprogrammet. 
Det er altså faglig sett lyse utsikter for faget vårt, 
men økonomisk har instituttet mange skjær som vi 
må navigere oss gjennom for å kunne bidra 
optimalt til utdanning og forskning innen verdens 
mest fasinerende vitenskapelige disiplin. 
Til sist vil jeg nytte anledningen til å notere meg at 
helsemyndighetene har gitt oss råd om hvordan vi 
skal redusere risikoen for å spre svineinfluensa-
viruset. Vi er et fagmiljø som skal ha god innsikt i 
virologi og hvordan virus sprer og formerer seg. 
Vis faglig innsikt gjennom kompetansebasert 
oppførsel. God personlig hygiene og hensynsfull 
oppførsel overfor kolleger og medstudenter er en 
selvfølge. Lykke til med et influensafritt semester! 

Johan  
 
 
 
 
 

 
Studienytt 
 
 
Instituttet gratulerer Jan Inge Øvrebø, Liv 
Beate Gansmo, Trude With, Diane Kagabo, Huyen 
Dinh, Yvonne Müller og Linda Hjørnevik med 
avlagt mastereksamen. 
 
Mastereksamen 21.august Carlos Schaffner 
kl.13.00, rom 520B1. Tittel: “Molecular mechanisms 
of Azaspiracid toxicity in human neuroblastoma 
cells.” 
 
Nye masterstudenter høsten 2009 
Instituttet har fått 19 nye masterstudenter i høst. 
Awol, Mehdiya Selman  
Bhattachan, Punit 
Bjune, Jan-Inge 
Bozickovic, Olivera 
Brattespe, Jarle 
Davies, Richard Allan 
Helland, Thomas 
Henriksen, Stian 
Lindaas, Lene Therese 
Lunde, Sigrid 
Nistad, Anne 
Ojukwu, Everest Emeka 
Porcheron, Marie-Josee 
Sandlund, Liv 
Skoge, Renate Hvidsten 
Strømsøy, Siri Sandal 
Støve, Svein Isungset 
Van Linden, Magali Rosa 
Verwayen, Edward 
Vik, Jan Ove 
Alle ønskes velkommen til instituttet! 
 
 

Forskerutdanningsnytt 
 
Instituttet gratulerer  
Xiao-Feng Zhao med avlagt doktorgrad. 
 

 
MCB courses, fall 2009 
 

September 21-23, PhD-course:  Effective Life-
Science Writing in English  Registration deadline: 
August 30.  The course is full – but there may still 
be an opening for members of MCB. 
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October/November, PhD-course: Integrative 
bioinformatics. The course will be organized as a 
combination of lectures and practicals.  
 
Young Scientist’s Retreat: All PhD-fellows 
and post docs working within the life sciences are 
invited to this Year’s Young Scientists’ Retreat 4. 
September, at Christiesgate 13.  To sign up or get 
more info – contact Puja.Gupta@mbi.uib.no  
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Forskningsnytt 
 

Månedens publikasjoner 
Xiao-Feng Zhao, Clotilde S. Suh, CR Prat, 
Staale Ellingsen, Anders Fjose ”Distinct 
expression of two foxg1 paralogues in zebrafish”, 
Gene Expression Patterns 2009, 9:266 
 
Thomas Arnesen “Protein N-terminal acetylation: 
NAT 2007–2008” Symposia. BMC Proceedings. 
2009, 3(Suppl 6):S1. 
 
Bogdan Polevoda, Thomas Arnesen, Fred 
Sherman “A synopsis of eukaryotic Nα-terminal 
acetyltransferases: nomenclature, subunits and 
substrates.” BMC Proceedings. 2009, 3(Suppl 
6):S2.  
 
Kristian Starheim*, Darina Gromyko*, Rolf 
Velde, Jan Erik Varhaug, Thomas Arnesen 
”Composition and biological significance of the 
human Nα-terminal acetyltransferases.” BMC 
Proceedings. 2009, 3(Suppl 6):S3.  
 
Rune Evjenth, Kristine Hole, Mathias Ziegler, 
Johan R. Lillehaug ”Application of reverse-phase 
HPLC to quantify oligopeptide acetylation 
eliminates interference from unspecific acetyl 
CoA hydrolysis.”  BMC Proceedings. 2009, 
3(Suppl 6):S5. 
 
Kazuko Takubo, Hiroyuki Tsuchiya, Akihiro 
Kurimasa, Thomas Arnesen, Kazuo Ryoke, 
Goshi Shiota Involvement of N-acetyltransferase 
human in the cytotoxic activity of 5-fluorouracil. 
Anticancer Drugs. 2009, 20(8):668-75. 
 
Søknadsfrister  
NFR, AURORA: Midler til forskerutveskling 
mellom  Norge og Frankrike.  Søknadsfrist: 2. 
september 
 
NFR, DAADppp-programmet: forskerutveksling 
mellom Norge og Tyskland (IS-DAAD).  
Søknadsfrist: 2. september. 
 
Canon Foundation Research Fellowships to 
Japan: Søknadsfrist: 15. September 

European science foundation (ESF): midler til 
organisering av konferanser i 2011.  Søknadsfrist: 
15. september.  Anja Hegen, Forskningsavdelingen 
kan bidra med råd og hjelp. 
 
Følg med på NFR sin nettside.  
 
 
Annet forskingsrelevant  
 

Kurs om hvordan skrive gode EU-søknader for 7. 
rammeprogram 27. august:.  Kursholder: Sean 
McCarthy, Hyperion Ltd, Irland  Påmelding innen 
24. august til mary.helle@fa.uib.no  
 
Forskningsrådet inviterer forskningsmiljøer og 
enkeltforskere til å foreslå kandidater til 
forskningsrådets priser 2009.  Frist: 21. august. 
 
Søknad om plass på forskningsinstallasjoner 
inkludert Sebrafiskfasilitetene (innenfor 
driftsavtalen UiB/ILAB). Søknadsfrist høsts 2009: 
20. august Søknadskjema/info: 
http://www.bio.uib.no/internesider/Forskning/ansatte
Forsk.php#installasjoner
 
Forsøksdyr kurs for forskere, teknikere og 
masterstudenter som skal arbeide med forsøksdyr 
(obligatorisk): 
http://www.uib.no/dyreavdelingen/utdanning/forsok
sdyrlaere-kurs
 
Likestillingsmidler   
Molekylærbiologisk institutt fikk i år innvilget til 
sammen 160.000 kr i likestillingsmidler til to viktige 
tiltak:  
Engasjere forsker Randi Hovland i en 
førsteamanuensis II stilling. Randi Hovland skal 
bidra i undervisnings og veiledningen og vil bli 
nærmere presentert i neste nummer av MBI-nytt.  
Forsker Verena Hoppmann fikk bevilget midler 
til teknisk assistanse.   
 
 
Personalnytt  
 
Nyansatte 

 

Yuleima Diaz er tilsatt 
som postdoktor hos Pål 
Puntervoll. Yuleima vil 
ha arbeidsplass på lab 4. 
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Linda Veka Hjørnevik 
er engasjert i et midler-
tidig engasjement som 
vitenskapelig assistent 
hos Kari Fladmark, lab 6. 
 

 

Kjersti Mezeth er ansatt 
som universitetslektor i 
20% stilling ut 2009. Hun 
vil ha ansvar for emnet 
MOL212 Immunulogi 

 

Even Birkeland er ansatt 
i midlertidig engasjement 
som avdelingsingeniør 
hos Kari Fladmark, lab. 6 

 
Marielle Ryste Hauge 
Er gått over i fast tilsetting som førstekonsulent 
(studiekonsulent). 
 
Oddfrid Førland starter i ny stilling som 
seniorkonsulent/leder for studieseksjonen ved 
Institutt for biologi 1. september. Hun har hatt 
permisjon fra sin stilling som studiekonsulent ved 
Molekylærbiologisk institutt siden begynnelsen av 
2008. Vi takker for hennes innsats som 
studiekonsulent her ved instituttet og ønsker henne 
lykke til i ny stilling.  
 
Elin Sletbakk er tilbake fra sin fødselspermisjon i 
noe redusert stilling. Høsten 2009 vil hennes 
arbeidsoppgaver hovedsakelig være tilknyttet 
studieadministrasjonen. Signe Jordal forsetter i 
vikariat som laboratorieansvarlig ved lab 4.   
 
 
Ledige stillinger ved MBI 
Førsteamanuensis i Molekylærbiologi ligger nå 
utlyst med søknadsfrist 31. august 2009. 
https://secure.jobbnorge.no/Job.aspx?jobid=59806   
 
 
Stillinger under tilsetting 
Instituttet har i dag to postdoktorstillinger og to 
stipendiatstilling under tilsetting. I løpet av høsten 
vil instituttet i tillegg lyse ut 2 ledige 
universitetsstipendiatstillinger.  
 

Annet  
 
BLÅTUR 1. september  
Årets blåtur må du selvsagt få med deg. I år er det 
noe begrenset med plasser så meld deg på nå. Senest 
innen 20. august. Listen henger ved heisen i 5. etg. 
 
Informasjon om UiBs pandemiplan 
finnes her. 
 
 
Fiskeforskning stoppet i tollen 
UiB-stipendiat Marianne Brattås skulle analysere 
fiskeprotein i Moskva. Men den russiske tollen var 
ikke interessert i samarbeid. Les mer om vår 
stipendiat sine utfordringer i Påhøyden: 
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=44225  
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