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 Reins hjørne 
Dear all MBIers, 
 

Julenissen has already made a strong impact on us this 
year and prepared us all well for the forthcoming 
juletid. Yet, we are all busy with the last efforts in this 
year. Still a few more experiments to do, maybe some 
of you are writing up a manuscript, while others have 
started to evaluate the many exams answers. 
 

It has been an intense year. Lots of new stuff for many 
of us. On top of all the ordinary activities, the 
professors and groups leaders have been working very 
hard designing proposals for the new research 
programs, and we can soon send them to our advisory 
board. In the second week of January (8th and 9th), the 
SAB will come visit and discuss the proposals with us 
and they will give us valuable advice and 
recommendations. In parallel, the technical staff has 
been discussing many issues relating to how we can 
best implement the research programs in the 
department. They have already come up with some 
rather interesting suggestions for how we can improve 
our laboratories. Thanks to everyone who have 
contributed so enthusiastically and vigourously in this 
process.  
 

Thanks to several successful grant applications, we 
have recruited more new PhD students and post-docs 
this year than ever. I wish all newcomers welcome to 
MBI and hope you will prosper with your projects with 
lots of fun and good science. New grants have also been 
awarded from the Cancer Society and Helse Vest. 
Congrats to Thomas and Camilla. This year's 
applications for new funding from the Research 
Council were, however, not successful. The competition 
was fierce and of the 378 project applications to 
FRIMEDBIO, only 26 were granted. We have to roll up 
our sleeves and prepare well for the next round. 
 

Congratulations to Dag who has recieved funding for 
preparing a new initiative in the development of 
science education at the University of Juba in South 
Sudan. 
 

One of the high points for me this year, was when I 
learnt about Heliks' initiative to meet with and inform 
our bachelor students about the master studies in our 
department. This is most appreciated! Gunhild has 
written about this meeting in this issue. 
 

With this, I wish you all a nice juleferie and hope that 
you will have a good time with family and friends.   
 
 

 

 

 

 

 

 
MBI Calendar 
 
January 8-9 
Visit by the Science advisory board (SAB) 
 
March 14 
Åpen dag 

 

 
 

 
 
 
 
Marc Niere was awarded the prize for this year's 
best contribution to "Molecule of the Month", the 
new coloumn in MBInytt.  
 
"Molecule of the Month" presents molecules that are 
key to research in our department. Marc won the 
prize for his original article on "Tris", which is a key 
component in many of our buffers. [Read his article 
on our webpages] 
 
Since January, 8 molecules (actually 9) have been 
presented, and the runners-up in the  competition 
were Rune Male for his article on nuclear receptors 
and Arnt for his article on "friendly" and "less 
friendly" proteins, illustrated with his exquisite 
cartoon art. 
 
You are all invited to contribute new "Molecules of 
the Month" in next year's MBInytt; - we still have 
many exciting molecules to present. Following a 
suggestion from Kari, next year's contributions 
should present both the molecules and the people 
who work with them, and we will present the 
articles on our web pages. 
 

"Tris": MBI's Molecule of the Year. 

 

 

http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/mbinytt/molecule-of-the-month/molecule-of-the-month-august-2012-tris
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MBIs "Paper Award" for 2012 gikk til Nathalie Reuter 

(bilde) for en artikkel med Edvin Fuglebakk (bilde) som 

førsteforfatter. Foto: Rein Aasland 

 

 

 

 

Dear all, 

on behalf of the faculty I take this opportunity to thank you all for all your efforts in the past 
year. We can all be proud of high quality research in vast number fields and themes that are 
of utmost importance to our faculty. I’m also more than convinced that we have provided the 
best possible education to those students who have chosen us as their university. I take this 
opportunity to offer you my very best season's greetings and the best wishes for the new 
year ! 
 
Dag Rune Olsen 

 
 
 

 

 

 

Årets publikasjon 

På MBIs julefest ble årets pris for beste vitenskapelige artikkel tildelt Nathalie Reuter og hennes gruppe. 
 

Nathalie Reuter og hennes medarbeidere bruker computer-

basert modellering av molekylær dynamikk til å beregne 

proteinenes dynamiske egenskaper. I dette arbeidet har 

gruppen gjennomført en omfattende vurdering av 

kvantitative parametre som benyttes når 

man  sammenligner proteinenes dynamiske egenskaper i 

familier av evolusjonært beslektede proteiner. 

I sin omtale av artikkelen skriver juryen bl.a.: "... denne 

artikkelen setter fokus rett i hjertet av det å forstå 

molekylærbiologi.  [...] arbeidet er svært relevant for våtlab-

forskere som planlegger eksperimenter og for hvordan vi 

kan få en bedre forståelse av de biologiske effekter av 

strukturelle endringer forårsaket av post-translasjonelle 

modifikasjoner og mutasjoner" 

Artikkelen, "Measuring and comparing structural fluctuation 

patterns in large protein datasets", publisert i Bioinformatics (28:2421-2440, 2012). Doktorgradsstipendiat Edvin 

Fuglebakk som er førsteforfatter, mens arbeidet er gjort i samarbeid med Julian Echave, Universidad Nacional de 

San Martín, Argentina.   

Nathalie Reuter har stipend fra Bergens Forskningsstiftelse og er gruppeleder ved Computational Biology Unit og 

Molekylærbiologisk institutt og Prisen er på 20.000 kroner. 

 

 
Nye forskningsprosjekter 

Helse-Vest: Camilla Osberg er tildelt et 3-årig PhD-stipend fra Helse Vest for prosjektet "Identifisering av enzymer 

som regulerer kroppens metabolisme via hormonregulering".  Prosjektet vil være knyttet til NAT-gruppen, i 

Forskning og forskerutdanning 

Season's Greetings from the Dean 

Foto: Christiekonferan-

sen@UiB 

http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/28/19/2431.abstract
http://www.bfstiftelse.no/
http://www.bccs.uni.no/units/cbu/research/reuter/
http://www.uib.no/mbi
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Meldeskjema ved 
mistanke om 
uredelighet i 
forskning (vedlegg) 
 
 
Redelighetsutvalget 
(link) 
 

samarbeid mellom MBI og Kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.  Oppstart i prosjektet blir fra mai 2013, 

og Camilla tilsettes i stipendiatstillingen fra 1. mai. 
 

Kreftforeningen: Vi har fått ett nytt prosjekt fra Kreftforeningen ved årets tildeling. Thomas Arnesen har fått støtte til 

en postdoktorstilling for prosjektet «Human enzymes overexpressed in cancers - novel targets for cancer therapy».  

Dette er et nytt prosjekt.  I tillegg er 3 andre flerårige prosjekter fra Kreftforeningen videreført. 

 

NORAD: Dag E. Helland har fått 250.000 kr i støtte fra NORAD for å utvikle en søknad til NORHED-programmet for et 

samarbeidsprosjekt mellom instituttene ved Mat.nat.-fakultetet og University of Juba innen «Capacity building for 

basic science teaching». 

 
Meldeskjema for henvendelser til Redelighetsutvalget 

Redelighetsutvalget er utnevnt av Universitetet i Bergen for å håndtere enkeltsaker som 

gjelder uredelighet i forskning, når disse ikke kan løses på institutt- eller fakultetsnivå.  

Redelighetsutvalget behandler særlig forhold som dreier seg om uberettiget 

forfatterskap, bevisst feilaktig presentasjon og fortolkning av data, manipulering av data, 

åpenbar plagiering, forfalskninger og fabrikasjon av data. 

 

For å fange opp saker der det kan være begått uredelighet, vil universitetet være 

avhengige av at den enkelte forsker gir melding ved mistanke om uregelmessige forhold.  

Bl.a. for å sikre god og nødvendig underbygging/ dokumentasjon ved mistanke om 

uredelighet, har UiB innført et meldeskjema ved mistanke om uredelighet i forskning.  

Skjemaet er vedlagt. 

 

Skjemaet sendes Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet som avgjør den videre saksbehandlingen.   

 
Nye publikasjoner 

 

Protein N-terminal Acetyltransferases Act as N-terminal Propionyltransferases In Vitro and In Vivo.  Håvard 

Foyn, Petra Van Damme, Svein I. Støve, Nina Glomnes, Rune Evjenth, Kris Gevaert, and Thomas Arnesen Mol Cell 

Proteomics. 2012 Oct 4. [Epub ahead of print] 
 

Marine n-3 fatty acids alter the proteomic response to methylmercury in Atlantic salmon kidney (ASK) cells. 

Nøstbakken OJ, Goksøyr A, Martin SA, Cash P, Torstensen BE. Aquat Toxicol. 2012 Jan 15;106-107:65-75. Epub 2011 

Oct 18.  
 

Global transcriptome analysis of Atlantic cod (Gadus morhua) liver after in vivo methylmercury exposure 

suggests effects on energy metabolism pathways. Fekadu Yadetie, Odd Andre Karlsen, Anders Lanzén, Karin Berg, 

Pål Olsvik, Christer Hogstrand, Anders Goksøyr. Aquatic Toxicology, In Press 

http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.09.013  
 

Generally applicable procedure for in situ formation of fluorescent proteingold nanoconstructs. Sondre 

Volden, Sina M. Lystvet, Øyvind Halskau and Wilhelm R. Glomm. RSC Advances, 2012, 2, 11704–11711 

http://dx.doi.org/10.1039/c2ra21931j  
 

Tunable photophysical properties, conformation and function of nanosized protein–gold constructs. Sina M. 

Lystvet, Sondre Volden, Gurvinder Singh, Masahiro Yasuda, Øyvind Halskau and Wilhelm R. Glomm. 

http://dx.doi.org/10.1039/c2ra22479h  

http://www.uib.no/filearchive/meldeskjema-for-henvendelser-til-redelighetsutvalget.pdf
http://www.uib.no/filearchive/meldeskjema-for-henvendelser-til-redelighetsutvalget.pdf
http://www.uib.no/filearchive/meldeskjema-for-henvendelser-til-redelighetsutvalget.pdf
http://www.uib.no/filearchive/meldeskjema-for-henvendelser-til-redelighetsutvalget.pdf
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/redelighetsutvalget
http://www.uib.no/ledelsen/sentrale-utvalg/redelighetsutvalget
http://www.mcponline.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=23043182
http://www.mcponline.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=23043182
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071128
http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.09.013
http://dx.doi.org/10.1039/c2ra21931j
http://dx.doi.org/10.1039/c2ra22479h
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Ny masterstudent 
 

 
 
Elisabeth S.B. 
Plünnecke   
(lab 4/veilder Thomas 
Arnesen) 

 

 

 

Julefest! 

 
Blondes have more fun… 
 
 

 
...or maybe not! 
 
 

  
Medbrakt, men slettes ikke 
oppbrakt 
 
 

 
«Årets molekyl» - en skikkelig 
godbit 
 
 
 
 
 
 

The Peripheral Binding of 14-3-3γ to Membranes Involves Isoform-

Specific Histidine Residues. Helene J. Bustad, Lars Skjaerven, Ming Ying, 

Øyvind Halskau, Anne Baumann, David Rodriguez-Larrea, Miguel Costas, Jarl 

Underhaug, Jose M. Sanchez-Ruiz, Aurora Martinez PLoS ONE: Research Article, 

published 26 Nov 2012 10.1371/journal.pone.0049671 

 

HIV-1 p6 — a structured to flexible multifunctional membrane-interacting 

protein Sara Marie Øie Solbak, Tove Ragna Reksten, Friedrich Hahn, Victor 

Wray, Petra Henklein, Peter Henklein, Øyvind Halskau, Ulrich Schubert, Torgils 

Fossen Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes, Epub ahead of 

print, http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2012.11.010 

 

 

 

 

The research program formation process has resulted in program proposals 

that are now being considered by our Scientific Advisory Board (SAB). In the 

second week of January: Tuesday 8th and Wednesday 9th, the SAB will visit our 

department and discuss the program proposals with us and give advice on how 

to proceed. The program for the SAB visit is not settled yet, but it will involve all 

the professors and group leaders both days. After we have recieved and 

discussed the advice from the SAB, a new Allmøte will be called, some time mid 

January. 

 

The SAB has the following members: 

- Professor Knud Nierhaus, Max-Planck-Institut für molekylare Genetikk, Berlin 

(chair) 

- Group leader, Sarah Teichmann, MRC Laboratory of Molecular Biology, 

Cambridge 

- Professor Dan Hultmark, Department of Molecular Biology, University of 

Umeå, Umeå. 

- Professor Odd Stokke Gabrielsen, Department of Molecular Life Science, 

University of Oslo 

 

 

 

 
 

Nye mastergrader  

Vi gratulerer Javier Sánchez Reyes, Amanda Jayne Edson og Hilde Kristin 

Grung-Berle med avlagt mastereksamen! 
 

We congratulate Javier Sánchez Reyes, Amanda Jayne Edson og Hilde Kristin 

Grung-Berle with their master exams! 
 

 

 

 

The research program process 

snytt 

Studierelatert informasjon 

snytt 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmid/23189152/
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2012.11.010
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Julefest! 

 
Et sjeldent glimt av hoffotografen 
selv, og hennes cavaleros 

 

 
MBIology læraren i år med eit 

naturleg fokus på dei kvinnelege 

studentane 

 
Fra gjennomgangen av årets 
Reinskap 

 
Alle foto fra julefesten: Wenche 
Telle 

 
 
 

 

Campusbuss julen 2012 
 
Campusbussen går IKKE rute i 
uke 52. 
 
OBS: De 3 siste avgangene 
fredag 21. desember utgår 
også. 
 
(Dvs. ute av rute f.o.m. 21.12 
kl. 1050 t.o.m.28.12) 
 

Åpen dag – torsdag 14. mars 

Etter fjorårets vellykkede arrangement, vil vi arrangere en ny Åpen dag ved MBI 

torsdag 14. mars.  Vi vil da invitere videregående skoler til å besøke instituttet.  

Vi satser som i fjor på en blanding av demonstrasjoner på labene og foredrag.  
 

Sett av dagen! 

 

 

 

Bachelor – master møte 

Fredag 16. november var det duket for MBIs første bachelor/mastermøte. Jeg 

fikk være flue på veggen da fem masterstudenter fortalte om hva de gjør, og 

hvordan det er å være masterstudent på MBI. Publikumet bestod av om lag 20 

bachelorstudenter i sitt femte semester og fem bioingeniørstudenter på besøk 

fra HiB.  
Salen var full av forventning og pizza, og møtet ble åpnet av Heliks-leder Mari, 

som fortalte litt generelt om opptaksgrunnlag, søknadsfrister og studieløp på 

master. Deretter fortalte Helene (Havforskningsinstituttet), Rasmus (Lab 4), 

Marie (Haukeland Universitetssykehus), Ingvill (Lab 3) og Mari (Biologisk 

institutt) om sine oppgaver og sin tilværelse som masterstudenter i 

molekylærbiologi.  

De imponerte undertegnede. Det kom mange gullkorn som ikke vil gjengis her. 

«You had to be there», tenker jeg vi sier. Bachelorstudentene var aktive og stilte 

spørsmål, og masterstudentene svarte godt, ærlig og inspirerende på alt. Etter 

masterstudentenes fremstilling å dømme, er de godt fornøyde og stolte av 

forskningsmiljøet de er en del av. I det hele tatt var det et flott arrangement som 

er et godt supplement til masteruka fakultetet arrangerer i mars. Det virket som 

om alle hadde det kjekt, og etter møtet var det Heliks-fest. 

Jeg spurte Mari noen dager etterpå hvordan hun syntes det hadde gått. «Jeg er 

veldig fornøyd med arrangementet!», sier Mari. «Inspirerende godt oppmøte, og 

gode presentasjoner fra ulike områder av molekylærbiologi som jeg virkelig 

synes fikk frem mangfoldet i muligheter man har ved å ta en master her på 

MBI». Mari anbefaler bachelorstudenter å gå videre med en mastergrad. «Man 

får mulighet til å fordype seg i et tema, mye større frihet, og man får utvist tillit 

til at det arbeidet man gjør er bra!». Og hva syns Mari er kjekkest med å være 

masterstudent på Molekylærbiologisk institutt? «Valgmulighetene med tanke på 

hvor, og innenfor hva, man kan jobbe med i masteroppgaven, og samholdet 

mellom bachelor- og masterstudenter».  

Søknadsfristen for å søke opptak til masterprogrammet i molekylærbiologi, med 

studiestart august 2013, er 15. april 2013. Du søker i Søknadsweb, som åpner en 

måned før søknadsfristen.  

Hilsen Gunhild 
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MatNat-Fakultetets 
HMS-pris for 2012 til 
MBI. Foran fra venstre: 
Grethe Aarbakke, Rein 
Aasland, Andrea Grimnes 
og Sigrid Bruvik.   
Foto: Wenche Telle. 
 

 

Mandagsseminar – Sancta style 

 
N-terminal nissetylation 
 

En ny instituttsang er født! 
 

 
Sancta Arnesen 
 

 
Kalde pakker under acetylerings-
treet i år… 
 

 
Og hvis vi trenger en opp-
friskning på innholdet er det godt 
å vite at noen har tatt notater… 
 

Foto: Wenche Telle 

Academia meets Industry - lunch seminar November 27th 

The first lunch seminar “Academia meets Industry” organized in cooperation 

between Biostruct* and BTO** took place in Vilvite on Tuesday 27th of 

November. Master and PhDs students, post-docs and senior scientists coming 

from broad horizons such as molecular biology, biomedicine and informatics 

gathered to listen the two seminars from industry representatives within the 

biotechnology sector. Richard Godfrey from BerGenBio and Kjartan Sandnes 

from Marine Bioproducts captivated the attention of the audience and raised 

many questions regarding their activity. The talks were followed by a tapas 

session allowing even more discussions. This was the first of hopefully more 

lunch seminars organized at UiB with Biostruct. As this first lunch seminar 

operated very close to capacity, Biostruct will seek to expand from 30 to 50 

places. Spread the word! 

 

* The Norwegian doctoral school in structural biology 

** Bergen Teknologioverføring 

 

Best regards 

Anne-Sophie Schillinger and Øyvind Halskau 

 

 

 

 

 

 

 

På årets HMS-seminar for MatNat Fakultetet 

ble MBI tildelt årets HMS-pris for vårt HMS-

system knyttet til mottak av nye 

medarbeidere og masterstudenter.  

 

Instituttet har gjennom mange år utviklet en 

velkomstbrosjyre med essensiell informasjon 

om instituttet. Brosjyren inneholder også 

vesentlige aspekter av instituttets 

sikkerhetsregler og rutiner knyttet til 

laboratoriearbeid. For å sikre at alle nye blir 

godt kjent med velkomstbrosjyrens innhold, 

er det etablert et system som guider de nye 

ved instituttet gjennom brosjyrens 

vesentligste punkter fra første dag.  

Instituttets laboratorieansvarlige har et spesielt ansvar for dette og viser også 

de nye rundt på instituttet. Systemet har innebygget skriftlige sjekkpunkter og 

et lite "quiz" som dokumenterer at de nye har satt seg inn i velkomstbrosjyrens 

innhold.  

De nye gjennomgår også instituttets HMS-kurs og de blir kjent på instituttet ved 

presentasjon i MBInytt. 

 

 

MBI fikk årets HMS-pris ved Det matematisk- 

naturvitenskapelige fakultet! 

http://www.uib.no/mbi/om-instituttet/ny-ved-molekylaerbiologisk-institutt
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Slik ser «nye» C-terminalen ut.  Modeller: Johannes og Marc (lab 5/Molecular 

models). Foto: Ole Horvli  

  

 

 

 

 

 

C-terminalen er nå oppgradert med nye stoler, solskjerming og gardiner.  På N-

terminalen er det kommet solskjerming og nye gardiner.  I tillegg til at begge 

rommene er blitt estetisk penere håper vi også at det skal være mer praktisk å 

bruke rommene nå.   

 

Rommene kan forhåndsbookes hos Jarle i ekspedisjonen, korttidsbooking 

(samme uke) kan gjøres ved å skrive dere opp på ukeslisten som henger ved 

døren til rommene. 

 

 

 

 
Merry Christmas everyone! 

 

Seminarrommene er oppgradert 

 

Julefest - from the red carpet 
 

 

 

 
 
 


