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Ord fra leder 
Venner! 
Det er utrolig fristende å starte desemberutgaven 
av min lille lederspalte med frasen: ”Hvor fort tida 
flyr!” Og så kan vi stille spørsmålet: Fikk vi 
utrettet noe i den korte tida som har gått siden 
desember 2009? Svaret er lett å se: 10 unge 
mennesker har disputert, 17 har tatt mastergraden 
og mange meget gode forskningsarbeider er blitt 
publisert i svært gode journaler. For ikke å snakke 
om alle studentene som har tatt forskjellige emner 
hos oss. Dette gjør seg ikke av seg selv, resultatet 
er et produkt av topp innsats fra alle medarbeidere 
og studenter knyttet til instituttet. Dere skal 
virkelig være stolte av innsatsen! 
Dedikert innsats gir nye muligheter gjennom at vi 
også vinner i kampen om resurser. Flere prosjekter 
har fått ekstern støtte og er kommet godt i gang i 
løpet av året, og Rune Male er deltaker i den store 
SFI bevilgningen til lakselusforskning som Frank 
Nilsen, Bio, dro i land for bare noen dager siden. 
Gratulerer til Frank og Rune. Dette er nok et 
eksempel på at tverrfaglig samarbeid innen ”life 
science” gir frukter. 
Forskningen vår er fullstendig avhengig av tilgang 
på frontlinjeteknologi og arbeidet med å sikre den 
beste teknologien for instituttet er en kontinuerlig 
prosess. I løpet av året har vi jobbet med 
forskjellige ny instrumentinnkjøp som skal sikre 
oss den beste teknologien for vår forskning. Dette 
er ikke en enkel prosess og jeg vil derfor berømme 
Wenche Telle for hennes utrolige ”stayerevne” i 
innkjøpsprosessen.  
Så, med nye studenter, nye forskningsbevilgninger 
og nye instrumenter på plass, er det bare å glede 
seg til 2011 og alle de mulighetene som ligger der. 
Selv om det bare er kort tid til vi skal ønske 
hverandre Godt nytt År 2011 og Takk for det 
gamle! 

Johan 
 
Dear friends and colleagues, 
I take his opportunity to thank you for all your 
tremendous efforts throughout the past year. 
Without devoted people it would not be possible to 
meet all the expectations from our students; 
without dedicated colleagues we would not meet 
our ambitious scientific goals. The New Year 
represents new challenges, but I’m confident that 
together we will be able to make 2011 yet another 
successful year for the faculty ! 

 
I hope that you will find some time – together with 
friends and family – for reflection and leisure 
activities as we face New Year.  
 
Please accept my Seasonal greetings and the very 
best wishes for the New Year. 
 
Dag Rune Olsen 
dean 
_______________________________________
_________________________ 
 
Kjære venner og kolleger, 
Jeg vil benytte denne anledningen til å takke dere 
alle for storartet innsats i året som har gått.  Uten 
dedikerte medarbeidere er det ikke mulig å innfri de 
forventninger våre studenter har til oss, heller ikke er 
det mulig å nå våre ambisiøse mål innen forskning.   
Et nytt år representer ny utfordringer; jeg er 
imidlertid sikker på at vi sammen skal greie å gjør 
også 2011 til et godt år for fakultetet! 
 
Jeg håper at du – sammen med din nærmeste – vil 
finne tid til ettertanke og litt fritidssysler når vi nå 
går inn i jule- og nyttårshøytiden.  
 
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig God Jul og 
Godt Nytt År. 
 
Dag Rune Olsen 
dekan 
 
Studienytt 
 

Fagmesse v/Nordahl Grieg Vidare-
gåande skule 
Torsdag 25.november deltok masterstudentane 
Renate Skoge og Svein Støve, samt studiekonsulent 
Marielle Hauge, på den første årlege fagmessa ved 
Nordahl Grieg Vgs. Nokon elevar sleit med å uttale 
namnet på fagfeltet, men det var også nokon som 
fekk opp augene for fagområdet - eller var det 
studentrepresentantane som fengja interessa deira?  
 
Mastereksamen 
Vi gratulerer: Astrid Elisabeth Mork-Jansson, 
Silje Marie Fiskvik Bache, Marta Eide, Knut Jørgen 
Bjuland og Kine Alme Jørgensen med avlagt 
mastereksamen! 
 
 

 

MBI - nytt og nyttig 
 
Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 9/2010 – 22. desember 
Bidrag sendes til: 
knut.daasvatn@mbi.uib.no 
 
(aktive lenker på nettutgaven)  

mailto:knut.daasvatn@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
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Forskerutdanningsnytt 
 

Research courses 
MCB introductory course.  The Molecular 
and Computational Biology Research School 
(MCB) will arrange the annual introductory course 
for new PhD-candidates in February and March.  
First a two-day course at Glesvær outside Bergen 
February 24-25, and then a series of half-day site 
visits at the MCB partner institutes the following 5 
Wednesdays.   
 

Doktorgrad 
Vi gratulerer Elisabet Ognedal Berge og Katrine 
Sandnes Skaar med avlagte doktorgrader! 
 

Forskningsnytt 
 
 

Publikasjoner – nye og øvrige fra 2010 
som ikke har vært presentert tidligere 
 

Skjaerven L, Martinez A, Reuter N.  Principal 
component and normal mode analysis of proteins; 
a quantitative comparison using the GroEL 
subunit. Proteins. 2011 Jan;79(1):232-43. 
Article first published online: 5 NOV 2010. 
DOI: 10.1002/ prot.22875 
 

Hollup SM, Fuglebakk E, Taylor WR, Reuter 
N. Exploring the factors determining the dynamics 
of different protein folds. Protein Sci. 2010 Nov 
17. [Epub ahead of print]PMID: 21086444 
 

Berge EO, Knappskog S, Geisler S, Staalesen 
V, Pacal M, Børresen-Dale AL, Puntervoll P, 
Lillehaug JR, Lønning PE. Identification and 
characterization of retinoblastoma gene mutations 
disturbing apoptosis in human breast cancers. Mol 
Cancer. 2010 Jul 1;9:173. 
 

Broemstrup T, Reuter N. How does proteinase 3 
interact with lipid bilayers? Phys Chem Chem 
Phys. 2010 Jul 21;12(27):7487-96. Epub 2010 Jun 
9. 
 

Solbak SM, Reksten TR, Wray V, Bruns K, 
Horvli O, Raae AJ, Henklein P, Henklein P, 
Röder R, Mitzner D, Schubert U, Fossen T. The 
intriguing cyclophilin A-HIV-1 Vpr interaction: 
prolyl cis/trans isomerisation catalysis and specific 
binding. BMC Struct Biol. 2010 Oct 4;10:31. 
 

Justin N, De Marco V, Aasland R, Gamblin SJ. 
Reading, writing and editing methylated lysines on 
histone tails: new insights from recent structural 
studies.  Curr Opin Struct Biol. 2010 
Dec;20(6):730-8. Epub 2010 Oct 16. 
 
Fjose A, Zhao XF. Inhibition of the microRNA 
pathway in zebrafish by siRNA. Methods Mol 
Biol. 2010;629:239-55. Review. 

 

Fjose A, Zhao XF. Exploring microRNA functions 
in zebrafish. N Biotechnol. 2010 Jul 31;27(3):250-5. 
Epub 2010 Feb 26. 
 

Suh CS, Ellingsen S, Austbø L, Zhao XF, Seo HC, 
Fjose A. Autoregulatory binding sites in the 
zebrafish six3a promoter region define a new 
recognition sequence for Six3 proteins.  
FEBS J. 2010 Apr;277(7):1761-75. Epub 2010 Feb 
24. 
 

Busch C, Geisler J, Lillehaug JR, Lønning PE.  
MGMT expression levels predict disease 
stabilisation, progression-free and overall survival in 
patients with advanced melanomas treated with 
DTIC.  Eur J Cancer. 2010 Jul;46(11):2127-33. 
Epub 2010 Jun 10.  
  
Busch C, Geisler J, Knappskog S, Lillehaug JR, 
Lønning PE. Alterations in the p53 pathway and 
p16INK4a expression predict overall survival in 
metastatic melanoma patients treated with 
dacarbazine. J Invest Dermatol. 2010 
Oct;130(10):2514-6. Epub 2010 May 27. No 
abstract available.  
 
Jönsson G, Busch C, Knappskog S, Geisler J, 
Miletic H, Ringnér M, Lillehaug JR, Borg A, 
Lønning PE. Gene expression profiling-based 
identification of molecular subtypes in stage IV 
melanomas with different clinical outcome. Clin 
Cancer Res. 2010 Jul 1;16(13):3356-67. Epub 
2010 May 11. 
 
Denoeud F, Henriet S, Mungpakdee S, Aury 
JM, Da Silva C, Brinkmann H, Mikhaleva J, 
Olsen LC, Jubin C, Cañestro C, Bouquet JM, 
Danks G, Poulain J, Campsteijn C, Adamski 
M, Cross I, Yadetie F, Muffato M, Louis A, 
Butcher S, Tsagkogeorga G, Konrad A, 
Singh S, Jensen MF, Cong EH, Eikeseth-
Otteraa H, Noel B, Anthouard V, Porcel BM, 
Kachouri-Lafond R, Nishino A, Ugolini M, 
Chourrout P, Nishida H, Aasland R, 
Huzurbazar S, Westhof E, Delsuc F, Lehrach 
H, Reinhardt R, Weissenbach J, Roy SW, 
Artiguenave F, Postlethwait JH, Manak JR, 
Thompson EM, Jaillon O, Du Pasquier L, 
Boudinot P, Liberles DA, Volff JN, Philippe 
H, Lenhard B, Roest Crollius H, Wincker P, 
Chourrout D. Plasticity of animal genome 
architecture unmasked by rapid evolution of a 
pelagic tunicate. Science. 2010 Dec 
3;330(6009):1381-5. Epub 2010 Nov 18. 
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Nye prosjekter 
Rune Male er en av forskerne bak det nye 
”Salmon Louse Research Centre” hvor UiB er 
vertsinstitusjon. Med et budsjett på 200 millioner 
kroner over åtte år, satser senteret på å bli 
verdensledende i forskning på lakselus. 
For MBI og Rune vil prosjektet bl.a. innebære en 
postdoktorstilling og en stipendiatstilling ved 
instituttet.  Senteret er et av 7 nye Sentre for 
forskningsdrevet inovasjon (SFI) finansiert av 
Norges forskningsråd, med delfinansiering fra UiB 
og næringslivet.  Vi gratulerer! 
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Personalnytt  
 

Nytilsatte 

 

Sandhya Tiwari was 
presented as a new PhD-
fellow in Nathalie 
Reuter’s group in last 
issue, and here she is! 

 

Hanzhen Wen started 
as a PhD-fellow at lab 2 
Nov 22nd.  She will be 
affiliated with Øyvind 
Halskau’s group. 
 

Manfred Schartl has been appointed for another 
3-year period as professor II. 
 

Annet 
 
Julelunsj 
Velkommen til dagens julelunsj i det nyoppussede 
lunsjrommet! / Welcome to today’s Christmas 
Lunch in the renovated lunch room! 
 
JUL VED MBI / CHRISTMAS AT MBI 
Informasjon fra administrasjonen: 
TILGANG TIL MBI:  Grunnet få ansatte på jobb i 
romjulen vil etasjene våre holdes stengt for 
besøkende. Dette gjelder hele romjulen, inkludert 
julaften og nyttårsaften. HUSK 
NØKKELKORETET: du som er på jobb må da 
bruke nøkkelkort for å komme inn. 
 
Ekspedisjonen i 5. etg vil være bemannet alle 
dager i romjulen, med unntak av julaften og 
nyttårsaften. I romjulen vil telefonnummer til 

ekspedisjonen henges opp ved heisen i 1. etg slik at 
varelevering er  mulig. Studieadministasjonen holder 
stengt i julen. 
 
GOD JUL fra Jarle, Knut Olav, Margun, Grethe, 
Marielle og Andrea 
 
Informasjon from the administration: 
ACCSESS TO MBI: We are closing the open 
accsess to the department from the 24.12.2010-
03.01.2011, so you will have to use your 
KEYCARD to get in. 
 
With the exception of the 24th december and 31st 
december, the reception will be manned. 
 
We wish you all a Merry Christmas! 
Jarle, Knut Olav, Margun, Grethe, Marielle og 
Andrea 
 
Postombæring og Campus bus julen 2010 
Se informasjon fra Eiendomsavdelingen under  
 
Valg av verneombud og vara-
verneombud ved UiB  
Valg av verneombud og varaverneombud skal 
avvikles senest 17. januar 2011.  Frist for å sende 
inn forslag på kandidater til vervene er 10. januar.   
 
Forslaget skal meldes på vedlagt forslagskjema (se 
under) og sendes til Andrea. Til orientering kan 
nevnes at dagens verneombud (Grethe Aarbakke) og 
varaverneombud (Ole Horvli) gjerne tar en periode 
til. Kommer det ikke inn andre forslag innen fristens 
utløp, anses disse som valgt ved fristens utløp. 
 
Informasjon fra UiB samt skjema for forslag av 
kandidater finner dere under (klikk på linkene). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MBI’s Julefest! / The MBI Christmas 
Party! 

 
 

 

Nokre glimt frå julefesten 10. des / A few 
glimpses from the Christmas party Dec 10th: 

 

Prisen for årets publikasjon i hendene til medforfattar og 
årets linslus, Kristian (Kven, eg??) / The Prize for the 
publication of the year in the hands of co-author and 
“Linselus of the year” (get a friend to explain…) Kristian. Julefesten er også ei akademisk hending. Dag 

presentarer MOL007  ”Embiology” (1,33studiepoeng) / 
The Christmas Party is also an academic event. Dag 
introduces the new topic MOL007 ”Embiology” (1,33 
credits). 

 

 

 

Kakekonkurranse – Juryen fra Moldova representert ved 
Stefan og Sigrid i intens diskusjon / Cake contest - The 
Moldovan jury represented by  Stefan and  Sigrid are 
deliberating. MBIs vandrepokal The Annual Vortex Award, vart i år 

tildelt vinnaren av kakebakekonkurransen, 
masterstudent Marie-Josee Porcheron.  Her er Marie og 
kaka. / The Annual Vortex Award was given to master 
student  Marie-Josee Porcheron for the best cake in the 
cake contest. Here they both are – Marie and her cake. 

 
 

 

 
 

 

Vi leikar ikkje julepynt… / We take Christmas 
decorations seriously… 
 

 

Nokon gjer det meste for å få meir enn sin del av 
kaka… Prisen for mest morosame kake gjekk til 
Christian Dölle sin snømann. / Some will go to 
extremes to get more than their share of the cake…  
The price for the funniest cake was given to Christian 
Dölle’s snowman. 
 
 
 
 

Årets smil! Carol og prisen.  / Smile of the year! Carol 
and her prize. 
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Valg av verneombud og varaverneombud for perioden 2011 - 2012 ved 
Universitetet i Bergen 
 

Enhetene bes med dette om å videreformidle denne informasjonen til alle ansatte.  

 

Verneombudsrollen 

For å lykkes med å nå universitetets mål er det avgjørende at hensynene til helse, miljø og 

sikkerhet ivaretas for å sikre gode og trygge arbeidsforhold for den enkelte. En viktig faktor 

for å lykkes i dette arbeidet er kompetente og engasjerte verneombud. Verneombudene er 

viktige støttespillere for ledelsen og skal ivareta ansattes interesser i saker som angår 

arbeidsmiljøet. Verneombudene skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av 

forhold som har betydning for arbeidsmiljøet. 

 

Gjennomføringen av valget 

Etter § 6-1 i Arbeidsmiljøloven skal det velges verneombud ved universitetet for perioden 

1.1.2011 – 31.12.2012. Enhver arbeidstaker innenfor et verneområde og lokale fagforeninger 

som organiserer arbeidstakere innenfor vedkommende verneområde, har rett til å foreslå 

kandidater. Valgstyret, eller den som får delegert myndighet, skal gjøre kandidatens navn og 

forslagsstilleren kjent før valget. Verneombudene velges ved flertallsvalg. Ved stemmelikhet 

avgjøres valget ved loddtrekning. Ved Universitetet i Bergen er gjennomføringen av valget 

delegert til instituttleder, avdelingsdirektører og avdelingsledere. Personal- og 

organisasjonsavdelingen er sekretariat. 

 

Universitetet er inndelt i 10 hovedverneområder med til sammen 84 verneområder. I enkelte 

verneområder er det både universitetsansatte og ansatte i Uni Research. Med henvisning til 

samordningsavtalen mellom UiB og Uni Research, skal det kunne velges verneombud av og 

blant disse, uavhengig av tilsettingsforhold. Uni Reaserch sender brev om valget til sine 

ansatte.  

 

Innenfor hvert verneområde skal det velges ett verneombud og varaverneombud. Se oversikt 

over verneområder på intranett:  

 

 http://hmsrpt.uib.no/pls/apex/f?p=129:2:1736272265824044::NO  

 

 Forslag til nytt verneombud og varaverneombud skal sendes fra hvert verneområde 

ved instituttleder/avdelingsdirektør/avdelingsleder innen mandag 10. januar 2011. 

 

 Foreligger det forslag på bare en kandidat med stedfortreder i et verneområde, anses 

disse som valgt ved fristens utløp. 

Referanse Dato 

2006/531-LAM 6.12.2010 

Til enhetene, verneombud, hovedorganisasjonene ved Universitetet i Bergen 

 

http://hmsrpt.uib.no/pls/apex/f?p=129:2:1736272265824044::NO
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 På områder hvor det er kommet inn forslag på flere kandidater, blir det kalt inn til 

valgmøte, eventuelt kan vi være behjelpelige med elektroniske valg. Valgene skal 

være holdt innen mandag 17. januar 2011.  

 

 På de områder hvor det ikke foreligger forslag på kandidater, utpeker instituttleder 

eller avdelingsdirektør verneombud og varaverneombud. 

 

Alle ansatte i et verneområde, med unntak av arbeidsgiverrepresentant i verneområdet, 

deltar med stemmerett i valget av verneombud. Med arbeidsgiverrepresentant eller ledelsen 

forstås i denne forbindelsen rektor, universitetsdirektør, dekaner, fakultetsdirektører, 

avdelingsdirektører, instituttledere, avdelingsledere, kontorsjefer, administrasjonssjef og 

seksjonssjefer.     

 

Etter ”Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg” skal verneombudene velges av og 

blant arbeidstakerne innenfor hvert verneområde.  Verneombudene skal være anerkjente, 

dyktige og ha erfaring og innsikt i arbeidsforholdene innenfor verneområdet.  De bør velges 

blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene. 

              

Vi ber om at vedlagte forslagsark blir benyttet  

 

Erfaringer fra tidligere valg tilsier at den foreslåtte kandidaten må være forespurt om han/hun 

er villig til å ta et valg. 

 

Valgstyret gjør oppmerksom på at nyvalgte verneombud må gjennomgå obligatorisk 

grunnopplæring i verne- og miljøarbeid.  

 

Eventuelle henvendelser vedrørende valget kan rettes til valgstyrets sekretariat, telefon  

55 58 2100, email: laurice-solveig.majlaton@pers.uib.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kari Tove Elvbakken 

Leder for arbeidsmiljøutvalget 

 

mailto:laurice-solveig.majlaton@pers.uib.no


 

Arbeidsmiljøutvalget 

      Valgstyret 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL KANDIDATER VED VALG AV VERNEOMBUD OG 

VARAVERNEOMBUD VED UIB/UNI- Research FOR PERIODEN 2011-2012 

 

Forslaget sendes ditt verneområde ved instituttstyrer/forskningsdirektør 

avdelingsleder: 

 

 

VERNEOMRÅDE NR.: ..................................................................................................... 

(se oversikt) 

 

 

FORSLAG TIL 

VERNEOMBUD  ...................................................................................................... 

 

STILLING   ....................................................................................................... 

 

ARBEIDSSTED  ....................................................................................................... 

 

 

 

FORSLAG TIL 

VARAVERNEOMBUD ....................................................................................................... 

 

STILLING   ........................................................................................................ 

 

ARBEIDSSTED  ....................................................................................................... 

 

 

 

FORESLÅTT AV  ........................................................................................................... 

 

STILLING   ........................................................................................................... 

 

ARBEIDSSTED  ............................................................................................................ 
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