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Ord fra leder 
Dag Rune Olsen har sagt ja til jobben som ny 
dekan ved fakultetet.  Han er i dag professor ved 
Rikshospitalet/Radiumhospitalet, med bakgrunn 
fra forskning innen strålebehandling og kreft. Vi 
vil gjerne ønske han velkommen som den første 
ansatte dekan ved vårt fakultet.  Han er også den 
første eksternt rekrutterte dekanen ved fakultetet.  
Med den tydeliggjøringen av lederrollen som 
ligger i overgangen til tilsatt dekan, og med Olsens 
uavhengighet i forhold til interne forhold ved 
fakultetet, er jeg spent og optimistisk i forhold til 
hva han kan tilføre dekanfunksjonen. 
Internt er denne måneden preget av store 
omveltninger.  Brystkreftgruppen med 11 personer 
er nå flyttet til Laboratoriebygget på Haukeland.  
Gruppen har vært en selvfølgelig del av instituttet i 
en årrekke, og vi kommer til å savne de som nå har 
forlatt Høyteknologisenteret.  Samtidig ønsker vi 
gruppen til lykke med nye og forhåpentligvis enda 
bedre lokaler, og ser fram til et fortsatt nært og 
godt samarbeid.  Jeg er også glad for instituttet 
samtidig får mange medarbeidere inn i nye 
stillinger.  Det viser at vi evner å skaffe ressurser 
til forskningen vår, og at vi er attraktive som 
arbeidsgiver.   
Så ser vi igjen at årets Nobelpriser i kjemi og 
medisin er tildelt forskere som arbeider innenfor et 
at ”våre” forskningsområder, kromatin struktur og 
regulering.  Dette viser med all tydelighet at vi i 
vår forskning arbeider med problemstillinger av 
fundamental viktighet.     Johan 
 
 
Studienytt 
 

Instituttet gratulerer Sarah Lartey med avlagt 
mastergradseksamen. 
 

Skolebesøk Fredag 25. september og torsdag 1. 
oktober hadde MBI besøk av to grupper i 3. klasse 
biologi fra Steinerskolen på Paradis. Carol 
Issalène var omviser og elevene fikk applisere og 
kjøre prøver på en agarose-gel. Elevene fikk 
deretter ta bilde av gelene sine, noe som førte til 
lett konkurranse om å ha den beste gelen. 
 
 
Forskerutdanningsnytt
 

MCB course offer a one week, 2 credit PhD-
course on integrative bioinformatics November 
23-27.  The course will consist of a combination of  

 
lectures and practicals.  Deadline: November 6 
Registration: contact@mbi.uib.no
 

MCB short course: Experimental Design and 
Datanalysis, November 22 
 

Annual PhD-reports – candidates and supervisors. 
Deadline November 1st.  Information and forms in 
English or Norwegian. 
 
 
MBI og Sars seminar 
 

 

Sted: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 
 

 
Forskningsnytt 
 

Nasjonalt møte 2009. Kari E. Fladmark er vert for 
årsmøtet i Norwegian Proteomics Society som 
holdes på VilVite 26-27 oktober. 
 

Vintermøte - Norsk Biokjemisk Selskap/ Contact 
meeting - Norwegian Biochemical Society The 
46th NBS Contact Meeting will be held at Storefjell 
Resort Hotel at Golsfjellet January 14th-17th 2010. 
Registration will be open from October 1st 2009. 
Register before November 1st to benefit from 
discounted early registration fee.  
 
Månedens publikasjoner 
Jasmine Nahrgang, Lionel Camus, Patrice Gonzalez, 
Anders Goksoyr, Jorgen S. Christiansen and Haakon 
Hop.  “PAH biomarker responses in polar cod 
(Boreogadus saida) exposed to benzo(a)pyrene” 
2009: Aquatic Toxicology 94, 309–319
 

Anneli Bohne-Kjersem, Arnfinn Skadsheim, 
Anders Goksøyr and Bjørn Einar Grøsvik 
“Candidate biomarker discovery in plasma of 
juvenile cod (Gadus morhua) exposed to crude 
North Sea oil, alkyl phenols and polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs).” 2009: Marine 

 

MBI - nytt og nyttig 
 
Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 8/2009 – 21. oktober 
Bidrag sendes til: 
knut.daasvatn@mbi.uib.no
 
(aktive lenker på nettutgaven)  

Dato Foreleser 
26.10.2009 
14.15 

Clotilde Suh: "Use of zebrafish 
in cancer research".  Lecture on
self-chosen topic. 
 

3.11.2009 
8.15-10 
Sted: 
seminarrom 
4. et.  

Svineinfluensa og pandemrix. 
Forelesing (MOL212) ved Rebecca 
Cox Brokstad, leder for 
influensasenteret og medlem av 
pandemikomiteen. Alle velkommen.  
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Environmental Research, 68 (5), 268-277 
 

Dar MJ, Monel B, Krishnan L, Shun MC, Di 
Nunzio F, Helland DE, Engelman  
“Biochemical and virological analysis of the 18-
residue C-terminal tail of HIV-1 integrase 
 A” 2009: Retrovirology, 6 (94), 19 October 2009
 
Nytt prosjekt 
Vi har fått 4 mill til å bygge gjestehus og 
laboratorium ved Universitetet i Juba, Sør-Sudan. 
Pengene er bevilget UD gjennom NUCOOP-
programmet knyttet til gjenoppygging av Sør-
Sudan.  Dag E. Helland er prosjektleder, og 
prosjektet administreres av MBI. 
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Personalnytt  
 

Nytilsatte 

 
 

Shantosh Chandra 
Maddila er fra 1. oktober 
tilsatt som stipendiat hos 
Mathias, lab 5. 
 

October 1st Shantosh 
Chandra Maddila started 
as a PhD-fellow in 
Mathias’ group (lab 5)  
 

 
 

 
Stefan Fischer er fra 1. 
oktober tilsatt som post 
doc hos Mathias. 
 

October 1st Stefan Fischer 
started as a post doc in 
Mathias’ group (lab 5)  
 

 
 

 

Nathalie Reuter er fra 1. 
Oktober tilsatt som 
forsker/gruppeleder med 
stipend fra Bergens 
forskningsstiftelse. Hun 
vil ha arbeidsplass på 
CBU.  
 

October 1st Nathalie 
Reuter started as in a 
position as researcher/ 
group leader with a 
fellowship from Bergen 
forskningsstilftelse. Her 
workplace will be at CBU 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Johannes Rack er fra 1. 
oktober ansatt som 
stipendiat på et samar-
beidsprosjekt mellom 
Mathias og Rein. 
 

October 1st, Johannes 
Rack started as a PhD-
fellow on a collaborative 
project with Rein and 
Mathias. 
 
 

 

Fekadu Yadetie er fra 1. 
oktober tilsatt som post 
doc hos Anders Goksøyr 
(lab 2). 
 

October 1st Fakedu 
Yadetie started as a post 
doc with Anders Goksøyr 
(lab 2). 

 
Gro Aletta Bjørlykke er fra oktober ansatt som 
stipendiat ved Havforskningsinstituttet, på et 
samarbeidsprosjekt med Arnt. Hun vil gjøre deler 
av arbeidet på lab 4.   
 
This month, Gro Aletta Bjørlykke starts as a 
PhD-fellow at the Institute of Marine Research, 
on a cooperative project with Arnt.  She will do 
part of her work in lab 4. 
 
Annet 
 
Fakultetets fond og legater og Kjell Kleppes fond 
–  søknadsfirst 1. Desember. 
 

Miljøgiftsutvalget - åpent høringsmøte i Bergen. 
20. November kl. 14-16, Stort auditorium, 
Høyteknologiesnteret. Miljøgiftsutvalget ble 
oppnevnt i statsråd våren 2009, og skal foreslå tiltak 
for at bruk og utslipp av miljøgifter reduseres og 
opphører senest innen 2020. Nå inviterer utvalget til 
åpent høringsmøte i Bergen der du kan gi innspill til 
utvalgsarbeidet. Mer informasjon: www.miljogift.no
 

Hvor mye har du råd til å miste/How much can 
you afford to loose? Se It-avdelingens enkle råd for 
trygg datalagring Se også IT-avdelingens 
informasjonsside om fillagring og backup. 
See the IT-departments webpage on file storage and 
backup. 
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