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Ord fra leder 
 
Dere har ofte hørt meg gjenta mitt mantra om at 
molekylærbiologien er kjernen i ”life science”. 
Videre har dere hørt meg proklamere at 
molekylærbiologien er i stadig utvikling og 
endring og i hovedsak helt forskjellig fra den 
molekylærbiologien vi bedrev på 1990-tallet. Når 
jeg så med styrke hevder at gode grunnleggende 
kunnskaper i matematikk, kjemi, fysikk og 
informatikk er en forutsetning for å kunne ligge i 
forskningsfronten innen molekylærbiologi, så må 
dette samlet virke noe forvirrende og ustrukturert. 
Det er det altså ikke. Molekylærbiologi har 
utviklet seg fra å være en litt sær spesialgren til å 
være en integrert forutsetning for all medisinsk 
forskning. Generell biologisk forskning har topp 
molekylærbiologisk forskningsmiljøer, og 
biologene benytter i økende grad 
molekylærbiologiske teknologier som 
grunnteknologier for sin frontforskning. 
Kjemikere og fysikere tar oftere enn før 
utgangspunkt i biologiske problemstillinger for 
sine forskningsprosjekter og”Chemical biology” 
forskningsenheter finnes ved de aller beste 
forskningsinstitusjoner.  
Midt i all denne aktiviteten ligger 
molekylærbiologiens styrke: en tradisjon for 
dynamisk utvikling og en fryktløs vilje til å 
invitere de fremste forskerne innen fysikk, kjemi, 
matematikk, biologi og informatikk til å 
interessere seg for molekylærbiologiske 
utfordringer. 
I dag diskuteres det hvordan fremtiden innen ”Life 
science” skal se ut i Bergen. La det være klart for 
alle, uten topp forskningskompetanse i 
molekylærbiologi, ingen topp ”life science” i 
Bergen, men molekylærbiologiens suksess 
forutsetter et godt organisert samarbeid med de 
beste forskerne i kjemi, matematikk, fysikk, 
biologi og informatikk. Derfor er min utfordring til 
den enkelte av dere: begeistre en kjemiker, en 
fysiker, en matematiker, en biolog, en informatiker 
for molekylærbiologiens fantastiske verden. 

 
Johan 

 
 
 
 
 

 
Studienytt 
 

Seminarstøtte fra MBI. Søknadsfrist for å søke 
reisestøtte for å kunne delta på internasjonale 
konferanser/seminar er 1. desember 
 
Forskerutdanningsnytt 
 

Disputas 
Elisabet Ognedal Berge disputerer fredag 19. 
november for ph.d.-graden med avhandlingen 
”Chemotherapy Resistance in Breast Cancer: The 
potential role of Chk2 splice variants and RB1 
alterations”. Tid: 9.15 Sted: Auditoriet, VilVite 
 
Katrine Sandnes Skaar disputerer fredag 10. 
desember for ph.d.-graden med avhandlingen 
“Anti-Müllerian hormone (Amh) in zebrafish (Danio 
rerio); Protein characteristics and functions.”  Tid: 
10.15  Sted: Stort auditorium, Datablokken. 
 
Doktorgrad 
Vi gratulerer Alexandra Moosmann med avlagt 
doktorgrad! 
 
Forskerutdanningsmidler fra MBI 
Som PhD-student ved MBI kan du søke om 
forskerutdanningsmidler. Søknadsfrist 1. des. 
 
Forskningsnytt 
 

Nye prosjekter fra Den norske 
kreftforening: 
Thomas Arnesen: Human enzymes overexpressed 
in cancers - novel targets for cancer therapy. 
Bevilgningen inkluderer en stipendiatstilling samt 
driftsmidler. 
 
Johan Lillehaug: The scaffolding protein RACK1 
in signal transduction.  Det er bevilget midler til 
videreføring av teknisk stilling samt drift. 
 
Mathias Ziegler: Metabolic hub molecules as key 
factors in cancer development and prevention.  
Bevilgningen inkluderer en postdoktorstipendiat 
samt driftsmidler. 
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Nr. 8/2010 – 11. november 
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Søknadsfrister 
 

Fakultetets fond og legater  
Søknadsfirst 1. desember. 

Meltzer og Bergen universitetsfond 
Søknadsfrist 1. desember kl 13 
Søknader leveres på fondenes nettsøknadssystem: 
Meltzerfondet: https://meltzer.uib.no/ 
Bergen universitetsfond: https://buf.app.uib.no/ 
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Personalnytt  
 
Nytilsatte 

 

 
Vandana Sardawatia 
has started in a 3-year 
post doc position from 
October 11th.  She will be 
working with Aurelia 
Lewis in lab 2. 
 

 

 
Hans Kristian Leren er 
tilsatt i 3-årig stilling som 
stipendiat hos Bernt 
Walther, lab 2.  Prosjektet 
er et samarbeid med 
Aqua Bio Technology 
ASA. 

 

 
Håvard Foyn er tilsatt i 
midlertidig stilling som 
avdelingsingeniør på lab 
4 (Thomas Arnesen) for 
perioden 15/9-15/12.  
Stillingen administreres 
gjennom Inovest. 

 
Picture will follow in 
next issue! 

 
Sandhya Tiwari started 
as a PhD-fellow (4 years) 
8. November. She will be 
affiliated with Nathalie 
Reuters group on a 
project is financed by 
Bergen forsknings-
stiftelse.   

 

Stillinger som kommer / Upcoming 
positions 
 

Hanzhen  Wen will be starting up as a PhD-
fellow November 22nd, with Øyvind Halskau (lab 
2) 
 

Henriette Aksnes starter som stipendiat hos 
Thomas Arnesen (lab 4) 1. januar 
 
Introduksjonskurs for nyansatte 
Det vil bli arrangert introduksjonskurs for nyansatte 
den 7. desember kl. 09.00 - 15.00.  
Introduksjonsseminaret er et tilbud til alle 
nytilsatte, uavhengig av stillingsstørrelse og 
stillingsgruppe. Vi ber derfor enhetene om å 
legge forholdene til rette slik at nytilsatte kan få 
mulighet til å delta på arrangementet. 
 

Påmeldingsfrist:1. desember 
Påmelding: https://skjema.app.uib.no/introkurs  
Program 
 
Seminar 
 

MBI-Sars seminars 

MBI seminar room (N-terminalen), Fridays at 13.30 
Full program 
 
 
Annet 
 
Utlysnings av interne midler ved MBI 

 Seminarstøtte 
 Forskerutdanningsmidler 
 etter- og videreutdanningsmidler  
 Kjell kleppes fond for bioteknologier  

Søknadsfrist er 1. desember 
Mer informasjon og søknadsskjema 
 

JULEBORD 3. DESEMBER / CHRISTMAS 
PARTY DECEMBER 3RD 
Meld deg på årets julebord innan tirsdag 
16.november! Prisen er 280 kr for ansatte og 180 kr 
for studentar, betaling til Marielle.  Påmeldingslista 
ved heisa i 5.etasje. 
------------------------ 
Sign up by Tuesday November 16th! The price is 280 
kr for employees and 180 kr for students, you can 
pay to Marielle.  The registration list is located by 
the elevators on the 5th floor. 
 
 

Dato Foreleser 

12/11 
 

Aurelia Lewis 

18/11 
N.B. Thursday 

Philippe Mourain 
 

19/11 Daniel Chourrout 

25/11 Nathalie Reuter 

3/11 Pierre-Francois Lenne 
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http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/for-ansatte-og-studenter-ved-mbi/utlysning-av-interne-midler


 

Glimt fra Pittsburgh 
Institute of 
Neurodegenerative 
Diseases... 
(for de jeg ikke allerede 
har delt det med på 
FB). Her er min 
kollega: damen går hele 
dagen mens hun 
knotter. Sjefen har også 
en sånn. Og jeg har 
tenkt å søke Meltzer 
om en; 
Kari E. Fladmark 

 
Here the roofing is being layed on the guest house 
 

 

 
 
Construction of a guest house and 
laboratory in Juba, South-Sudan 
The Department is at the time involved in 2 
projects at the University of Juba, South-Sudan. 
Dag E. Helland is coordinating these.  To the right 
you can see some pictures from one of the 
projects, which concerns the construction of a 
guest house for visiting researchers and a teaching 
laboratory for natural sciences.  The project is 
financed through the Norwegian University 
Cooperation Programme for Capacity 
Development in Sudan (NUCOOP), which aims to 
contribute to the development of sustainable 
capacity of higher education institutions in 
Southern Sudan and other marginalised areas in 
country and to provide the workforce with 
adequate qualifications. 

And the laboratory building is also shaping up well 
 
 

 
The local project coordinator in Juba, Dr. Faiza 
Ahmed, has been visiting Bergen and MBI at 
several occasions. 
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Introduksjonskurs for nyansatte 
7. desember 2010

Personal- og organisasjonsavdelingen
Personaldirektør Line Rye

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken

Personalpolitikk ved UiB
Pause

Universitetsdirektøren takker for i dag

Kl. 13.45 – 14.15
Kl. 14.15 – 14.30

Kl. 14.30 – 15.00

Pause/spørsmålKl. 10.00 – 10.15

Forskerforbundet, Parat, NTL, NITO og Akademikerne

Helge Olsen ved Kommunikasjonsavdelingen

Forskningsavdelingen, Forskningsdirektør Svenn Åge 
Dahl

Lunsj
Arbeidstakerorganisasjonene presenterer seg
på stand i kantinen 
Intranett/eksternweb/regelsamlingen –
en veiviser
Pause/spørsmål
Forskningsadministrasjon ved UiB

Kl. 11.15 – 12.15

Kl. 12.15– 12.45

Kl. 12.45 – 13.00
Kl. 13.15 – 13.45

Arbeidstakerorganisasjonenes rolle ved UiBKl. 10.45 – 11.15

Personal- og organisasjonsavdelingen
Seksjonsleder HMS Roar Nese

Helse, miljø og sikkerhet på UiBKl. 10.15 – 10.45

Laila Eilertsen
Kontorsjef ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lønns- og arbeidsvilkår ved UiBKl. 09.30 – 10.00

Rektor Sigmund Grønmo
Oppmøte og kaffe/te
Rektor ønsker velkommen

Kl. 09.00 – 09.15
Kl. 09.15 – 09.30
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