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Studienytt 
 
Instituttet gratulerer Kristin Risa med 
avlagt mastereksamen. 
 
Timeplan for våren 2009  
Timeplanen for våren 2009 skal være ferdig innen 
15. oktober. Grethe Aarbakke har satt den interne 
fristen til 26. september for innsending av 
timeplanforslag fra de emneansvarlige.  
 

Forskerutdanningsnytt 
 
Instituttet gratulerer  
Corinna Lau, Christian Dölle og Pavla 
Navratilova med avlagt PhD-grad. 
 
Disputaser  
 

Kjersti Bringsvor Mèzeth vil forsvare sin 
avhandling ”The non-structural Atlantic halibut 
nodavirus proteins; Protein A and B2 “, for PhD-
graden den 25. september. 
 
Eystein Oveland vil forsvare sin avhandling 
“Modulation of apoptosis by the receptor tyrosine 
kinase Flt3 in acute myeloid leukemia cells” for 
PhD-graden ved Det medisinske fakultet den 3. 
oktober.  
 
Science Writing Course.  
MCB courses October 6-9, 
The aim of this course is to get you sparked into a 
writing phase, with emphasis on writing 
introductions, abstracts, and proposals, and on 
writing style. Tutorials and writing feedback are 
part of the course. Few places left. 
Deadline: Friday Sep 26th 
http://www.mcb.uib.no/training/courses/mcb-
science-writing-course-fall-2008-1
 
MCB arrangerte forskerkurs om kjerne-
reseptorer på VilVite-senteret  15.-19. 
september. Kjernereseptorer er en viktig 
gruppe proteiner som  regulerer genaktivitet i 
cellekjernen når bestemte signalstoffer  
(hormoner) er tilstede. Kjernereseptorene har en 
sentral rolle i  kontroll av reproduksjon, 
fosterutvikling og energ-imetabolisme i  kroppen. 
18 studenter fra Bergen, Oslo, Trondheim, 
Tromsø, Sverige,  Danmark, Finland og Frankrike  

 
deltok. De fleste var PhD-studenter, men  også noen 
master-studenter og post doktorer deltok. Av våre 
egne  studenter var Mari Bergsvåg, Marianne 
Brattås, Roger Lille-Langøy, Ole  Jakob Nøstbakken 
og Naouel Gharbi ivrige deltakere. 
 

 
 
Blant mange fremstående forelesere som bidro på 
kurset var spesielt innsatsen til professor Bruce 
Blumberg fra UC Irvine viktig (midt i bilde). Bruce 
holdt fire forelesninger og en journal club i løpet av 
uken. I en  evaluering etter kurset konkluderte 
studentene at kurset hadde vært svært vellykket og 
givende. 
 
Forskningsnytt 
 

 
Månedens publikasjoner 
 

Ranjan Chrisanthar, Stian Knappskog, Erik 
Løkkevik, Gun Anker, Bjørn Østenstad, Steinar 
Lundgren, Elisabet O. Berge, Lars Engebretsen, 
Louise Mæhle, Terje Risberg,  Ingvil Mjaaland, 
Johan Richard Lillehaug and Per Eystein 
Lønning (2008). CHEK2 mutations affecting kinase 
activity together with mutations in TP53 indicates a 
functional pathway associated with resistance to 
epirubicin in primary breast cancer. PLoS ONE 3(8): 
e3062 doi:10.1371/journal.pone.0003062  
 
Søknadsfrister  
Følg med på Important calls på FA’s nettside og på 
NFR sin nettside.  
 
Mange søknadsfrister i NFR 15. oktober. 
Husk at instituttet skal være informert om søknader 
som planlegges og at instituttet ved 
knut.daasvatn@mbi.uib.no skal ha en skisse for 
budsjett senest 1 uke før søknadsfrist. 

 

MBI - nytt og nyttig
 

Molekylærbiologisk institutt 
 

Nr. 6/2008 – 25. september
Bidrag sendes til:

andrea.grimnes@mbi.uib.no

(aktive lenker på nettutgaven) 

mailto:andrea.grimnes@mbi.uib.no
http://www.uib.no/mbi/mbinytt/
mailto:Grethe.aarbakke@mbi.uib.no
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Lau_Corinna.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Dolle_Christian.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Navratilova_Pavla.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Navratilova_Pavla.html
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Mezeth_%20KjerstiBringsvor.html
http://www.mcb.uib.no/training/courses/mcb-science-writing-course-fall-2008-1
http://www.mcb.uib.no/training/courses/mcb-science-writing-course-fall-2008-1
http://www.uib.no/fa/content/Funding/important_calls.htm
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1138650459021&pagename=ForskningsradetNorsk/Page/StandardSidemal
http://www.forskningsradet.no/en/Find+calls+for+proposals/1184150364108
mailto:knut.daasvatn@mbi.uib.no
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Personalnytt  
 
Laboratorieansvarlige ved MBI 
Instituttet vil f.o.m. 1. oktober implementere en ny 
fordeling av teknisk personell til instituttets 
laboratorier. Instituttrådet gav sin støtte til denne 
fordelingen i møte 30. juni (se referat vedlegg 4). 
Instituttet vil med denne fordelingen få en teknisk 
stilling i tilnærmet 100% stilling ved alle 
instituttets laboratorier. Disse stillingene vil i 
tillegg til teknisk assistanse til forskningsprosjekt 
og ansvar for en del felles oppgaver ved instituttet, 
få rollen som laboratorieansvarlig.  
 
Instituttledelsen ønsker å presentere de 
laboratorieansvarlige i dette nummeret av MBI – 
nytt og nyttig for å synliggjør for både ansatte og 
studenter, hvem som har denne rollen ved det 
enkelte laboratoriet.  
 
Den laboratorieansvarlige vil ha det daglige 
driftansvaret på laboratoriet. Det er utarbeidet en 
beskrivelse over hvilke oppgaver den 
laboratorieansvarlige som presenteres på siste side 
av dette nummeret. 
  
Laboratorieansvarlig ved Lab 1  
 

 
 

 

 
Hilde  Killingstad  
 
 
 

 

 
 
 
Javad Azadehdel starter ved lab 1 
1. oktober 2008 og tar over rollen 
som laboratorieansvarlig når Hilde 
Killingstad går av med AFP 28. 
februar 2009. 
 

 
Laboratorieansvarlig lab 2 
 

 

 
Anne Elisabeth Madsen  
 
 
 

 
Laboratorieansvarlig lab 3 

 

Wenche Telle  
 
 
 

Laboratorieansvarlig lab 4 
 

 

 
Kristine Hole  
(vikar for Elin Sletbakk) 
 
 
 
 
 
Elin Sletbakk  
(permisjon frem til juli 2009)  
 

 
Laboratorieansvarlig lab 5 
  

Ann Kristin Frøyset  
 
 
 
 
 

 
Laboratorieansvarlig lab 6 
 

 

Christian Dölle  
(vikar for Marc Niere)  
 
 
 
 
 
 
Marc Niere 
(permisjon frem til des. 2008) 

 
Annet  
 

Timebetalt arbeid - oversetting av 
labhefte 
Dag Helland trenger hjelp til å få oversatt lab-hefte i 
MOL202 til engelsk for å kunne bruke det i Sudan.  
Arbeidet vil bli timebetalt etter avtalt timesats.  
Ta kontakt med Dag.Helland@mbi.uib.no, 84519, 
for mer informasjon.  
 
En drømmedag på Bergen Museum 
- der kunst, vitenskap og kultur møtes 
Forskning kan forklare oppdagelser, men kunsten 
bidrar til å avsløre den.  
Dette er utgangspunktet for Drømmedagen på 
Bergen Museum søndag 28. september, en dag der 
møtet mellom kunst, vitenskap og kultur vil være 
tema. 
Søndag 28. september, kl 11.00 - 16.00,   
Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger,  
Musèplass 3. 

http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Dolle_Christian.html
http://www.uib.no/mbi/Instituttraadet/2008/Vedlegg%204%20%20Omstilling%20i%20bruk%20av%20teknisk%20personale%20ved%20MBI.xls
mailto:Dag.Helland@mbi.uib.no
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MolekylArt - Kan kunst formidle vitenskap? 
Svaret får du på utstillingen MolekylART. 
Kunstnerer og forskere har samarbeidet om å gi en 
estetisk opplevelse av forskningsbilder. Kunstner 
Gitte Sætre og professor Harald Kryvi bidrar også 
med malerier og grafiske trykk inspirert av 
forskning. Kari Fladmark har laget en film om 
cellers død, med musikk av Maria Sjøberg.  
Utstillingen blir hengende ut over høsten.  
Studenter og ansatte ved UiB kommer inn gratis 
Sted: Bergen Museum, De naturhistoriske 
samlinger  
Åpning Tir- Fre: 10-15 Lør - Søn: 11 – 16 
 
Se innslaget på Vestlandsrevyen
 

 
I høst fyller Norsk Biokjemisk Selskap 
(NSB) 40 år  for å feire dette arrangerer 
lokallaget i Bergen en seminardag 28. oktober på 
VilVite med temaet  ”RNA - metoder og 
anvendelse”.  
 
 
As a part of NBS 40th anniversary 
celebration 
Seminar 24. November kl. 13-16, Rikshospitalet, 
Main auditorium. 
Oliver Smithies 
(University of North Carolina, Chapel Hill) 
Sir Martin Evans 
(Cardiff University) 
(Nobel prize 2007 laureates together with Mario 
Capecchi for their groundbreaking work with 
genetically modified mice and stem cells) 
Nobuyo Maeda  
(University of North Carolina, Chapel Hill) 
(Genetically modified mice to unravel complex 
genetics in atherosclerossis) 
Mark your calender - detailed information will 
follow... 
 
Merk; Medlemmer av NBS kan søke om 
reisestipend hos NBS (for mer info; se 
http://www.biokjemisk.com/index.php?section=1).  
Søknadsfrist 1. oktober.  
 
 
 
 

 
MBI og Sars seminar 
 

 

 Sted: N-terminalen (seminarrom 520 B1) 

Dato Foreleser 
Torsdag 
25. okt. 
Kl. 10:15

Kjersti Bringsvor Mézeth  
 Molekylærbiologisk institutt 
”The non-structural Atlantic halibut 
nodavirus proteins; Protein A and B2 “ 
Sted: Stor auditorium, datablokken 

Fredag  
3. okt. 
Kl. 10:15

Eystein Oveland  
Det medisinsk-odontologiske fakultet 
“Modulation of apoptosis by the 
receptor tyrosine kinase Flt3 in acute 
myeloid leukemia cells”  
Sted: Auditorium 1, Bygg for 
biologiske basalfag 

Fredag 
17. okt.  
Kl. 14:00

Sebastian Shimeld 
Department of Zoology and Fellow of 
Balliol College, University of Oxford 
t.b.a. 

Fredag 
24. okt.  
Kl. 13:30

Hiroki Takahashi 
National Institute for Basic Biology 
Japan 
 t.b.a. 

Torsdag 
30. okt.  
Kl. 14:00

John H. Postlethwait 
Institute of Neuroscience 
University of Oregon 
“The evolution of paralogs after 
independent gene and genome 
duplication in vertebrates and their 
sister group the urochordates” 

Fredag 
31. okt.  
Kl. 14:00

Sylvie Mazan 
Laboratoire d'Immunologie et 
Embryologie Moléculaires 
UMR6218 CNRS 
“Genetic mechanisms of axis formation 
in a chondrichthyan, the dogfish 
Scyliorhinus canicula: implications on 
the origin of extra-embryonic tissues in 
jawed vertebrates” 

http://www.forskningsdagenebergen.com/?page_id=76
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/144868
http://biokjemisk.com/index.php?section=1
http://www.biokjemisk.com/index.php?section=1
http://www.uib.no/info/dr_grad/2008/Mezeth_%20KjerstiBringsvor.html
http://users.ox.ac.uk/%7Ezool0615/SebShimeld.htm
http://www.neuro.uoregon.edu/postle/people/postleth.html
http://www.cnrs-orleans.fr/iem/anglais/IEMa_Equipe_SM.html
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OPPGAVER FOR LAB. ANSVARLIGE PÅ MBI  (sept. 2008) 
 
LABANSVARLIG RAPPORTERER TIL VITENSKAPELIG ANSVARLIGE PÅ LAB 
(til instituttledelsen for oppgaver utført på vegne av instituttet) 
 

ØKONOMI  
Bestilling av kjemikalier, utstyr og lignende til laben (alle bestillinger skal gå via labansvarlig) 
Regnskapsoversikt  (mottaker av månedlige regnskapsrapporter, skal til enhver tid vite status for laben sine 
driftskonti) 
Varemottak ( registrere varemottak i E-handel system) 
Betaling (Dette gjelder ikke alle. Noen er bare rekvirenter, men må gi Jarle beskjed om hvor varen / 
tjeneste skal posteres) 

 

LAGE REGLER OG ARBEIDSRUTINER FOR LABEN 
Rutiner for arbeid med kjemikalier ( Et.Br., acrylamid, Merkaptoetanol, syere, baser, løsemidler o.l ) 
Rutiner for bruk av avtrekk ( Hvilke avtrekk brukes til hva, og hvordan jobber vi i avtrekk ) 
Bossrutiner (Hva kastes hvor og hvordan, som autoklavboss, spesialavfall, risikoavfall, stikkende / 
skjærende ting, brukte spisser og rør osv) 
Plassering av utstyr 
Fordeling av plass for grupper og enkeltpersoner (i samarbeid med gruppelederne) 
Ordensmannsregler ( se eget pkt.) 
På se at laboratoriets rutiner og regel utarbeides i samsvar med instituttets felles 
rutiner og regler 

 

NY PERSONER PÅ LABEN 
Passe på at det er ryddet plass og klart når nye kommer 
Vise nyansatte rundt på laben og instruere om labens regler og rutiner 
Vise rundt på instituttet: 

Administrasjon og de som jobber der. 
Post, fax, printing- og kopieringsrutiner på MBI 
Organisering av MBI i 6 laboratorier og undervisning.  
Fortelle hvilke gruppeledere som er på de ulike labene, og hilse på disse. 
Introdusere nye for nøkkelpersoner som: labansvarlige, verneombud, HMS-koordinator, 
instrument-ansvarlig, IT-ansvarlig, spritutdeler o.l 
Vise instrumentrom og instrumenter og fortelle om ansvarsområder og opplæring 

 

OPPLÆRING 
 Gi opplæring i lab.rutiner 

Påse at opplæring i standard metoder blir gitt ( her kan andre på labben gjøre dette, men det er 
labansvarlig sin oppgave å sikre at slik opplæring blir gjennomført av kompetent personale) 

 

KONTINUERLIG OPPFØLGING  
Labansvarlig skal / bør jobbe selv på laben (da er det lettere å følge med på at regler og 
 rutiner følges.) 
Gi beskjed hvis reglene ikke følges. 
Gi råd og vink (om lab.arbeid og standard arbeidsoppgaver. Kanskje det er enklere måter å gjøre ting på 
som det er nyttig at formidles videre ) 

 

ORDENSMANN 
Lage oppgaver for ordensmannsfunksjonen  
Passe på at det er ordensmannslister 
Passe på at ordensmannsoppgavene blir gjort 

 

KONTAKTPERSON 
Kontaktperson ved henvendelse fra personer i og utenfra laben (Ved spørsmål om personer, 
 oppgaver, lån av kjemikalier og utstyr osv) 
Motta og videreformidle informasjon  
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