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Ord fra leder  
 
GODT NYTT ÅR! 
Velkommen tilbake fra en energibringende jule- og 
nyttårsfeiring. Det trengs, ettersom 
molekylærbiologi fortsatt er i en dynamisk utvikling 
og mange studenter ønsker å få hele eller deler av 
utdanningen sin ved vårt institutt. Grunnemnet 
MOL100 har over 150 studenter og vi må kjøpe inn 
ekstra undervisningskompetanse for at studentene 
skal få et best mulig studieopplegg. Det koster 
penger, men en slik prioritering gjør instituttet med 
glede. Påmeldingen til vårens øvrige emner er også 
svært tilfredsstillende, så vi ser fram til et trivelig og 
livlig semester med god kommunikasjon mellom 
staben og våre studenter. Lykke til! 
Kampen om forskningsmidler er svært hard, og da er 
det flott å notere at flere eksternt finansierte 
prosjekter er innvilget og flere nasjonale og 
internasjonale samarbeidsprosjekter er aktive. 
Instituttet vil blant annet være representert med 
prosjekt i den nasjonale forskerskolen i 
strukturbiologi som er ledet fra UiT. Slike nasjonale 
samarbeid skaper nye muligheter for topp forskning 
som inkluderer PhD studentene våre. Vi ser fram til 
at denne og lignende kontakter utvikler seg til beste 
for molekylærbiologisk forskning og for instituttet 
vårt. 
MBI må alltid ha blikket rettet fremover og ha høye 
ambisjoner for det vi gjør, men vi har ikke kunnet 
komme dit vi er uten hardt arbeid og dedikert innsats 
fra den enkelte ansatte over lang tid. Hilde 
Killingsstad har vært med oss helt siden MBIs 
begynnelse, og faktisk før den tid. Nå har hun valgt å 
pensjonere seg. Vi takker for masse godt arbeid og 
godt kameratskap og vi ønsker henne det aller beste i 
hennes nye sivilstatus. 

Johan 
 
 
Studienytt 
 
 
Mastereksamen  
Mari Bergsvåg har mastergradseksamen fredag 13. 
februar. 
 
 
Instituttet gratulerer Johanna Huun, Silje 
Krogsæther og Christine Drengenes med avlagt 
mastereksamen. 
 

 
Karakterar haust 2008  
    
Emne Møtt Bestått Snitt  
MOL200 51 36 C 
MOL203 32 28 C 
MOL204 25 20 C 
MOL212 26 22 B 
MOL213 7 7 C 
MOL231 4 4 Bestått 
MOL270 30 30 Bestått 
MOL300 21 21 B 
MOL301 4 3 B 
MOL311 - - - 
Master 5 5 B 
    
 
Eksamensmeldte studentar vår 2009 
   
Emne Antal studentar  
MOL100 175  
MOL201 67 18 frå andre institutt.
MOL202 29 5 frå andre institutt
MOL211 17  
MOL215 21  
MOL216 22  
MOL217 2 Utgår 
MOL231 5  
MOL219 9  
MOL310 21  
MOL311 0  
MOLL 9  
 
 
 
MOL100 populært i år 
I år er det ein stor pågang av studentar som vil ta 
MOL100 hos oss, og studieadministrasjonen jobbar 
på spreng for å opprette nye kollokvier. Det ryktes at 
det er ledig kapasitet på eit tilsvarande emne i 
Tromsø, så UiT tar gjerne i mot nye studentar. 
 
 
Nye masterstudenter våren 2009 
Knut Jørgen Bjuland 
Thomas Vikestad Kalvik 
Kine Jørgensen 
Silje Marie F. Bache 
Det er totalt 35 masterstudentar ved MBI etter 
opptaket. 
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Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 1/2009 – 16. januar
Bidrag sendes til:

andrea.grimnes@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 

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


Heliksstyret vår 2009 
Leiar:     Tonje A. Gjøystdal 
Nestleiar:    Sofie R.S. Nielsen 
Styremedlem infogruppe:  Sylvia Varland 
Styremedlem sosial gruppe:  Rikke Avaldsnes 
Styremedlem praktisk gruppe:  Astrid Mork 
Styremedlem kasserar:   Snorre N. Eikeland 
Styremedlem instituttråd:  Elisabeth Blikø 
Styremedlem programstyret:  Yvonne Müller 
Instituttrådsrep. :   Hulda Jonsdottir 
Programstyrevara:   Thomas Kalvik 
Instituttrådvara 1:   Marianne Holmedal 
Instituttrådvara 2:   Nina Antonsen 
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Forskerutdanningsnytt 
 
Instituttet gratulerer  
Kjetil Korsnes med avlagt PhD-grad. 
 
PhD-seminars 
PhD-seminarene arrangeres annenhver mandag kl. 
14.30 på seminarrommet, MBI (N-terminalen).   
26. Januar: Shailesh Narawane 
9. Februar: sosialt treff 
23. Februar: Marianne Brattås 
9. Mars: Sonja Ljostveit 
23. Mars: sosialt treff 
 
MCB –introduction course 
MCB arrangerer introduksjonskurs i Februar/Mars.  
Første del er et todagerskurs på Glesvær og andre 
del består av 4 halvdags ”site-visits” ved MCBs 
partnerinstitusjoner: Institutt for biomedisin, 
CBU/Institutt for informatikk (felles arrangement), 
MBI og Sars.  Kurset gir 2 studiepoeng. Se program 
og påmeldingsinformasjon på www.mcb.uib.no
 
 
Forskningsnytt 
 
SJEKK AT ALLE DINE PUBLIKASJONER 
FOR 2008 ER REGISTRERT!    
Gå inn i FRIDA og sjekk at alle dine publikasjoner 
for 2008 er registrert der. Mangler det noen kan du 
legge dem inn selv eller levere en kopi av artikkelen 
til Knut Olav i god tid før 23. januar. I tillegg til 
publikasjoner skal også annen forskningsaktivitet 
registreres.  
Utenlandsopphold  og gjesteopphold  ved 
instituttet på en uke eller lenger skal meldes inn til 
Andrea i god tid før 23. januar. 
 
 Søknadsfrister  
Følg med på Important calls på FA’s nettside og på 
NFR sin nettside.  
 
 

Månedens publikasjoner 
 

Christian Dölle and Mathias Ziegler. Application 
of a couped enzyme assay to characterize 
nicotinamide riboside kinases. Analytical 
Biochemistry 385 (2009) 377-379. Epub 31. October 
2008 
 
Nye prosjekter ved MBI 
 

Kari E. Fladmark har fått forlenget Nordic 
Network in Proteomics for to nye år (600 000 NOK 
fra NordForsk).  
 
Mathias Ziegler har fått innvilget et 3 årig NFR-
prosjekt i FRIBIOMOL ”Structure, Function and 
Regulation of NAD Kinases”, med en finansiering 
på 2 millioner pr år i 3 år. 
 
Patent 
Mirushe Miftari har, som en del av kommende 
doktorgrad, tatt ut et patent sammen med veileder 
Bernt T. Walther på et hittil ukjent gen. Genet ble 
først oppdaget i fisk, men er siden funnet i nesten 
alle undersøkte arter. Genet koder for et spesielt 
lektin, en proteintype som ikke er vanlig å finne hos 
vertebrater. 
 
Utenlandsopphold 
Carlos Schaffner, masterstudent på lab. 6, har vært 
en uke i proteomikklabben til Albert Heck i Utrecht 
for å kjøre prøvene sine gjennom en Orbitrap. 
 
 
Personalnytt  
 
Nyansatt 

Siân Kristin Phillips 
startet 2. januar i stillingen 
som avdelingsingeniør ved 
MBI og BIO sitt Sebrafisk- 
anlegg. Hun er tilsatt ved 
MBI, men vil ha 
arbeidsplassen sin på BIO i 
3. etg.  

Kristine Hole  
har fått en stipendiat-
stilling ved Kirurgisk 
institutt, på prosjektet 
"protein N-terminal acety-
lering", med Jan Erik 
Varhaug, Thomas Arnesen 
og Johan R. Lillehaug som 
veiledere. Hun vil inngå i 
Johan sin forsknings-
gruppe ved MBI og starter 
i stillingen 9. februar. 

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Korsnes_Kjetil.html
http://www.mcb.uib.no/
http://www.uib.no/frida/
http://www.uib.no/fa/content/Funding/important_calls.htm
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1138650459021&pagename=ForskningsradetNorsk/Page/StandardSidemal


 

Signe Jordal
har takket ja til vikariatet 
som blir ledig etter 
Kristine Hole.  
Signe starter i vikariatet 
som avdelingsingeniør på 
lab 4, 9. februar og 
engasjeres frem til Elin 
Sletbakk er tilbake fra sin 
permisjon sommeren 2009.

 
 
Gro Bjerga har fått et midlertidig engasjement på 
4 måneder i Rein Aaslands forskningsgruppe for å 
støtte opp om pågående prosjekt i gruppen.  
 
Christian Dölle har fått et midlertidig 
engasjement på 3 måneder i Mathias Zieglers gruppe 
knyttet til oppstart av  prosjektet  ”Enzymatically – 
generated polymers as molecular detectors ” 
 
Takk til Hilde 

 

Hilde Killingstad går av 
med pensjon (AFP) med 
siste arbeidsdag 29. januar. 
Instituttet ønsker å takke 
Hilde for innsatsen  og 
inviterer alle til en 
avslutning for Hilde 
onsdag 28. januar kl. 
14:00. Sted: LOOPEN 
(lunsjrommet) 
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Annet  
 

 
Ny eksternweb lanseres 4. februar 
Fra denne datoen vil alle de gamle websidene være 
utilgjengelige.  Vi er i ferd med å bygge opp  nye 
websider for instituttet.   
Dere kan se disse på: http://bool.uib.no/mbi  
(foreløpig best tilpasset Morzilla Firefox som 
nettleser). Kom gjerne med innspill og 
tilbakemeldinger.   
 

 
 

Personside på eksternweb 
I det nye systemet har alle ansatte en egen side med 
personlig informasjon (Ansattprofil eller Forsker-
profil), som vil være tilgjengelig fra ansattlister og 
personsøk på UiB-sidene.  Der kan dere legge inn 
informasjon om personlig kompetanse, fagfelt 
/forskningsfelt, prosjekter, publikasjoner m.m. 
(Eks: http://bool.uib.no/personer/Kari.Fladmark ) 
Dere kan redigere personlig informasjon fra 
http://bool.uib.no/login. Logg inn med eget 
brukernavn og passord.  
 
Forskningsgruppene får egne websider 
Noen grupper har startet med å bygge om disse 
sidene (eks: http://bool.uib.no/fg/genreg og 
http://bool.uib.no/fg/nadgruppen). Knut Olav vil 
følge opp de gruppene som ennå ikke har startet. 
Målet er at alle gruppene får en egen redaktør for 
gruppen. Mange av dere kommer til å bidra, enten 
som redaktører eller innholdsprodusenter. Det er satt 
opp en serie kurs som er åpne for alle som er 
interesserte: http://uib.no/form/eksternweb/kurs.html  
Har dere spørsmål – kontakt Knut Olav eller Andrea. 
 
Sekvenslaboratoriet 
I begynnelsen av februar 2009 vil 
sekvenslaboratoriet flytte inn i våre lokaler i 4. etg. 
MBI vil samtidig ta over driften av 
sekvenslaboratoriet. Vi  vil presentere 
sekvenslaboratoriet og ansatte der nærmere i neste 
nummer av MBI - nytt og nyttig. 
 
Naturvitarar trivest betre på jobb
Etter innføringa av tilsette instituttleiarar, har 
fagmiljøet på MN-fakultetet blitt langt betre. Dette 
kjem fram av ei ny undersøking blant dei tilsette på 
fakultetet (les mer i På Høyden)
 
Fakultetets styrings- og ledelsesmodell 
har blitt evaluert i regi av en 
styringsgruppe oppnevnt av 
fakultetsstyret.  
Saken skal behandles i fakultetsstyret onsdag 21. 
januar. En innstilling fra styringsgruppen er 
oversendt fakultetsstyrets medlemmer, sammen med 
et saksforelegg fra fakultetsdirektøren 
Her finner dere informasjon om innstillingen som nå 
er sendt ut til fakultetsstyrets medlemmer: 
http://www.uib.no/mnfa/fakstyret/sakslister/2009/01
-21/001.pdf  
Styringsgruppen har ønsket å sende siste versjon av 
innstillingen på en kjapp høringsrunde i innspurten 
av arbeidet. 
Fristen for innspill er meget knapp: tirsdag 20. 
januar kl. 15. 
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