
 

 

Velkommen til Molekylærbiologisk institutt, 

Universitetet i Bergen! 

14. mars 2014 

MOLEKYLÆRBIOLOGISK DAG 



MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT, UIB 

VELKOMMEN! 

 
 

Kjære gjester, 
 
Det er med stor glede at vi igjen åpner dørene til vårt institutt og inviterer dere alle 
til å komme i nærkontakt med faget vårt: molekylærbiologi.  
 
Som molekylærbiologer studerer vi de levende organismenes molekyler og hvordan 
de bygger opp og regulerer prosesser i celler og vev; prosesser som celledeling og 
celledifferensiering. Vi studerer DNA, RNA, proteiner, lipider, karbohydrater og my-
riader av små, men viktige, biomolekyler som finnes i cellene.  
 
Blant realfagene er molekylærbiologi yngst, med røtter tilbake til oppdagelsen av 
DNA-molekylets dobbeltheliks og proteinstrukturer på 50-tallet. Våre metoder og 
modeller brukes nå i mange  tilstøtende fag, men kanskje mest innen biologi og 
biomedisin. Faget gjennomgår også en rivende teknologisk utvikling og vi får stadig 
nye muligheter for å utforske ulike typer biomolekyler.  
 
Fagmiljøet på instituttet er utpreget internasjonalt med både studenter og forskere 
fra mange land. Dette vil dere sikkert merke når dere beveger dere rundt på insti-
tuttet. Benytt anledningen til å spørre og snakke med både studenter og ansatte. 
Denne dagen står vi til deres tjeneste! 
 
Jeg håper at dere får en spennende og opplevelsesrik dag på instituttet vårt og kan-
skje vil noen av dere vurdere å velge molekylærbiologi som fag. For å bruke ordene 
til en av de nyeste masterstudentene våre: "Jeg vil egentlig studere nevrobiologi, 
men først vil jeg ha en skikkelig utdanning innen molekylærbiologi".   
 
 
Vennlig hilsen 
 
Rein Aasland 
Professor og instituttleder 



 

9.20 - 9.25: Oppmøte 

Innenfor hovedinngangen til Høyteknologisenteret 
 

9.30 - 9.45: Velkommen til Molekylærbiologisk institutt 

Store auditorium, Datablokk, Høyteknologisenteret 
 

10.00 - 11.00: Bolk 1 

Gruppe 1, 2 og 3: foredrag i N-terminalen; Michael Marie og Øyvind Halskau 
Gruppe 4, 5, 6, 7, 8 og 9: laboratoriedemonstrasjoner (se gruppeprogram) 
 
11.00 - 11.45: Lunsj (serveres i Loopen) 
 

11.45 - 12.45: Bolk 2 

Gruppe 4, 5 og 6: foredrag i N-terminalen; Ragnhild Eskeland og Christian Dölle 
Gruppe 1, 2, 3, 7, 8, og 9: laboratoriedemonstrasjoner (se gruppeprogram) 
 
12.45 - 13.15: Pause 
 

13.15 - 14.15: Bolk 3 

Gruppe  7, 8 og 9: foredrag i N-terminalen; Nathalie Reuther og Gro Bjerga 
Gruppe 1, 2, 3, 4, 5 og 6: laboratoriedemonstrasjoner (se gruppeprogram) 
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PROGRAM   

Forsidebilde (fotograf: Marc Niere) 
Dyrkede celler som vokser og deler seg i det uendelige er et nyttig verktøy for å studere ulike biologiske 
prosesser som for eksempel genuttrykking, regulering av cellesykluser og signaloverføring. I begynnelsen 
av 50-tallet ble den første «udødelige» cellelinjen dyrket frem - HeLa. Denne cellelinjen stammer fra 
celler fra livmorhalskreften til en kvinne ved navn Henrietta Lacks, som døde av kreften bare måneder 
etter. Bildet viser fluorescerende HeLa-celler; DNA er farget i blått, β-tubulin (et protein som danner 
microtubuli i cytoskjelettet) er røde, og den grønne fargen viser mitokondrie-assosierte apoptose-
induserende faktorer (AIF).  



 

Michael Bruno Eric Marie, forsker 

Fra selvlysende proteiner til selvlysende mus 

På begynnelsen av 1960-tallet oppdaget den japanske forskeren Osamu Shimomura 
et “selvlysende” protein kalt grønt fluorescerende protein (GFP). Lite visste Osamu 
om at hans funn skulle revolusjonere molekylærbiologisk og medisinsk forskning 
tretti år senere. Dette foredraget tar deg med inn i fluorescensens fantastiske ver-
den, og gir en smakebit på hvordan fluorescerende molekyl blir brukt i dagens 
forskning.  

 

Øyvind Halskau, førsteamanuensis  

Molekylær dramatikk 

Alle levende organismer har spesielle egenskaper som gjør dem til det de er. Insek-
ter driver kjemisk krigføring mellom hverandre og planter må spire til riktig tid eller 
fryse ihjel om våren. Mange av disse spennende fenomenene kan bare forklares 
dersom en ser på hvordan molekyler i organismen jobber sammen. De små moleky-
lene kan ha store konsekvenser; for organismen, for organismens fiender eller sam-
arbeidspartnere, og for oss. forskning.  

 

Ragnhild Eskeland, førsteamanuensis II  

Epigenetikk—Kan me påverka genene våre? 

Korleis er identiske tvillingar forskjellige? Korleis påverkar miljøet og våre aktivitetar 
genene våre? Kan livsførsla til våre besteforeldre påverka oss? Epigenetikk er eit 
forskningsfelt i rask utvikling og er ei studie av arvelige eigenskaper ved arvestoffet 
vårt som ikkje skyldast endringer i DNA koden, men i avlesning og bruk av denne. 
Kanskje nokon av svara ligg her. Genene våre kan bli påvirka av miljøet rundt oss 
gjennom våre aktivitetar som kva me et og om me stressar. Epigenetiske mekanis-
mar er difor viktig for helsa vår og kan forklare livstilsjukdomar som diabetes og 
fedme. I dette foredraget vil Ragnhild forklare kva me veit om desse epigenetiske 
mekanismane og korleis me studerer desse i dag.  
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FOREDRAG 



 

Christian Dölle, postdoktor 

Quo vadis, Protein? 

Menneskeceller består av mange forskjellige deler, såkalte «organeller». Disse or-
ganellene er separert fra resten av cellen gjennom en membran, og har forskjellige 
funksjoner. Funksjonene blir for det meste utført av proteiner, og disse må komme 
frem til det riktige stedet for å utføre jobben riktig. Hvert minutt blir tusenvis av nye 
proteiner dannet i hver eneste celle i kroppen vår, og alle må sendes til sitt riktige 
bestemmelsessted. Vi skal se på hvor proteiner blir laget, hvor de må komme frem 
til, og hva slags «postsystem» cellene bruke for å klare leveringen i tide. (”Quo va-
dis?” er et latinsk uttrykk og betyr ”hvor går du?”) 

 

Nathalie Reuter, professor  

Hvorfor tar det så lang tid å lage nye medisiner? 

Utvikling av en enkel ny medisin tar 15 til 20 år og koster milliarder av kroner. Hvor-
for er det sånn? Svaret ligger i de mange ulike fasene forskere må jobbe gjennom i 
prosessen for å utvikle nye legemidler. Her ser vi nærmere på de.  

 

Gro Elin Kjæreng Bjerga, postdoktor, Uni Miljø 

Superenzymer skal gjøre fiskeslo til milliardbedrift 

Hva gjør vi når oljen tar slutt? Vi kan faktisk lage de samme produktene ved å bruke 
enzymer, - og de er bedre, smartere, og genererer mindre avfall og forurensning. 
Trodde du fiskeslo var måkemat? Ved hjelp av enzymer kan vi bryte ned restpro-
dukter fra fiskeriindustri til fôr, drivstoff, medisiner og kjemikalier som samfunnet 
trenger. Vi forskere er med på å utvikle enzymer til slik bioteknologisk industri som 
skal gi Norge en langsiktig økonomi - også etter oljen. 

MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT, UIB 

FOREDRAG 



Demonstrasjon 1 (Lab 1) 

Lakselus—Akvakulturnæringens trussel 
Her kan du få se lakselus og få høre hvordan vi arbeider med å forstå utviklingen av 
denne parasitten i håp om å kunne finne effektive behandlingsmetoder. 
 
 
Demonstrasjon 2 (Lab 2) 

Påvisning av fluorescerende proteiner 
Protein kan bli fluorescensmerket. Dette gjør at vi kan oppdage et protein av inter-
esse ved hjelp av ulike teknikker. I disse demonstrasjonene vil du få oppdage et 
grønt fluorescerende protein isolert fra et cellelysat, ved å separere proteiner med 
hjelp av gelelektroforese og fluorescens bildebehandling. 
 
 
Demonstrasjon 3 (Lab 3) 

Gelelektroforese—Hvordan finne DNA-biten vi er ute etter 
Her kan du få se hvordan vi kan se DNA-biter og separere dem sånn at vi kan finne 
akkurat den biten vi er på jakt etter. 
 
 
Demonstrasjon  4 (Instrumentrom) 

Mikroskopi 
Her visualiserer vi strukturer i cellene ved hjelp av fluorescerende proteiner. 
 
 
Demonstrasjon 5 (Lab 5) 

DNA—Mye informasjon på lite plass! 
Vi isolerer DNA fra cellene dine med vanlige husholdningskjemikalier. Vi skal også 
se på hvordan cellene ser ut i  mikroskopet. 
 
 
Demonstrasjon 6 (Sebrafisklaben) 

Utvikling av sebrafisk-embryo og transgene fisk 
Vi bruker sebrafisk som modelldyr i forskning. Kom og se i mikroskopet hvordan 
fiskene utvikler seg og hvordan vi kan lage transgene fisk som uttrykker fluoresce-
rende proteiner. 
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LABORATORIEDEMONSTRASJONER 



Som molekylærbiolog får du en utdannelse som kan brukes alle steder der en arbei-
der med levende organismer eller prøver fra disse. Molekylærbiologi brukes i stadig 
flere områder i samfunnet, for eksempel innen rettsvitenskapen der DNA-analyser 
nå brukes rutinemessig i straffesaker. 
 
 
Løsningen på viktige medisinske og bioteknologiske utfordringer kan komme ved 
bruk av molekylærbiologisk kunnskap og forskning (eksempler er kreft, nevrologiske 
sykdommer, bekjempelse av infeksjoner blant mennesker og dyr), og bioteknologisk 
industri er stadig på jakt etter nye og bedre enzymer. Molekylærbiologisk teknologi 
og metode er i rask utvikling, og molekylærbiologi er derfor også et fag for dem som 
ønsker å arbeide med ny og avansert teknologi.  
 

 

Eksempler på steder våre tidligere studenter jobber: 

 Forskningsassistent og ingeniør ved ulike forskningsinstitusjoner, universitet og 

universitetssykehus 

 Stipendiat ved universitet og universitetssykehus, både inn– og utland.  Stipen-

diatstillingen fører til doktorgrad og videre forskningskarriere 

 Produktutvikler innen medisinsk, bioteknologisk, farmasøytisk og kosmetisk in-

dustri. 

 Lærer i biologi, kjemi og/eller naturfag i videregående skole 

 DNA-tekniker i naturforvaltning, f.eks. kartlegging av norske rovdyrstammer. 

 Ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS) innen ulik industri 

 Konsulent/rådgiver ved f.eks. universitet, Kunnskapsdepartementet, Kreftfore-

ningen, Fylkesmannen 

 Selger for kjemikalie- og farmasøytiske firma 

 Ulike stillinger innen oljeindustrien: Aker Solutions, Statoil, Halliburton,  VisuRay 

AS, og andre underleverandører 

 

Molekylærbiologi er ikke en smalsporet jernbane, men et spennende  
og anvendelig fag som kan åpne dører i mange ulike retninger! 
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HVA BLIR MAN ETTER UTDANNINGEN? 



Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå. 
 

Har du spørsmål om opptak og opptakskrav, oppbygging av studiet  
og emner m.m.? Studiekonsulent Gunhild Brubakken svarer på spørsmål. 

 
studieveileder@mbi.uib.no 

uib.no/mbi 

 

Søknadsfrist  

Samordna Opptak:  

15. april 2014 
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