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ikke rakettforSker

Iden senere tid har jeg lagt merke til at man ikke trenger å være rakettforsker. En eliteserietrener i fotball kan gjerne ut-
tale at ”man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at vi har tatt få poeng.” andre har også åpnet for at rakett-
forskere sannsynligvis forstår mer enn andre, men at man i det store og hele klarer seg fint uten å være nettopp
rakettforsker. Det høres riktig ut når det blir sagt, men vi har jo også sett rakettoppskytninger som ikke har gått som de

skulle. Likevel er det langt fra det å bare bomme med en faktor på hundre eller kanskje tusen ved beregning av styrken i noen
rakettdeler til å ha problemer med å tolke en norsk eliteserietabell. Litt sårt er det likevel at det aldri er noen som
for eksempel sier: ”man trenger ikke være biokjemiker eller molekylærbiolog for å skjønne at altfor mange tog
er forsinket.”

nå er det imidlertid for tiden helt greit å tilhøre naturvitenskapene (bortsett fra på bevilgningssiden), mens
mange samfunnsforskere, og særlig kjønnsforskere, har vært satt under press. De representerer en forskningssektor
som er relativt godt vant med å være i kontakt med media, men som forskere flest i norge er de utrenet i forhold
til kritiske spørsmål fra journalister. Jeg har selv ved flere anledninger i avisinnlegg etterlyst journalister som stiller
nettopp kritiske spørsmål, men jeg må innrømme at jeg likevel har brukt lite krefter på å ruste meg for slike situ-
asjoner. Innen vårt fagområde er det lett å gjemme seg bak komplekse problemstillinger som skremmer journalis-
ter vekk. I tillegg vil vi ofte uttrykke for mange forbehold i kontakt med media til at historien blir interessant,mens
det nå viser seg at kjønnsforskerne kanskje har tatt for få forbehold. at vår ”posisjon” i øyeblikket føles mediemes-
sig trygg, må ikke være en sovepute i forhold til det å profilere våre forskningsområder på en mer forståelig måte.

Mens jeg i forrige nummer av nBS-nytt uttrykte et snev av pessimisme i forhold til verdien av den kommende
bioevalueringen, er jeg synkront med vårens komme blitt mer optimistisk.Våre lokale fysikere og astrofysikere ved UiO,deriblant
en del rakettforskere, er langt mer tilfreds med hvordan evalueringen av deres fagfelt nylig ble gjennomført, sammenliknet med
den forrige evalueringen av faget.Det som kan ha overføringsverdi var at selv noen grupper som fikk topp evaluering av sin forsk-
ning hadde vansker med å uttrykke det langsiktige målet med sin forskning på en fengende måte – det som av enkelte kalles vi-
sjon. I vår tid etterspørres visjoner i stadig større grad, gjerne månelandinger uten at raketter er inne i bildet. I politikken er
visjoner det samme som (valg)løfter. I forskningen bakes visjoner i all hovedsak inn i søknader som skal leses av andre forskere.
Både for politikere og forskere viser det seg titt at hverdagslige trivialiteter hindrer at man når visjonsmålet i tide.

Den regelmessige selvevalueringen vi bedriver i framdrifts- og sluttrapporter er sjelden like visjonær som selve søknaden.Der-
for er våre evner på dette feltet sikkert ikke optimalt utviklet. Fysikernes selvevaluering utgjorde 2900 sider på Forskningsrådets
bord. Bioevalueringen må forventes å munne ut i langt flere sider, men kanskje bør mange av oss undersøke i større detalj hvor-
for fysikerne er mer fornøyd denne gangen. Snakk med en rakettforsker der du bor.
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kjære biokjemikere!

p r E S I D E n T

K r I S T I a n p r y D z
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Det er nesten litt vemodig å skrive min siste leder for nBS-nytt. Tore Skotland ved radiumhospitalet overtar fra
høsten av. Jeg oppfordrer dere til å bli (enda/mye) flinkere til å sende inn faglige bidrag, nyheter og skryt om high
impact-artikler som dere får ut enn dere har vært i min periode. nBS-nytt har også endelig fått en medarbeider
fra Tromsø – det er flott. Jeg vil også benytte anledningen til å takke redaksjonell medarbeider Morten Kjos ved

UMB som sier takk for seg samtidig med meg.
I dette nummeret finner dere bl.a.en presentasjon av norsk forskerskole i strukturbiologi i Tromsø, en rapport fra gunnar

Dick som har vært to år som post doc ved Cambridge University og en artikkel av Steinar Bergseth fra Forskningsrådet om livet
etter FUgE (som går ut 2011). Jeg jobbet halvannet år som rådgiver på FUgE selv da programmet ennå var ganske ungt, og
da virket 2011 som en evighet til…Men det var det ikke.

Fra å sitte midt oppe i molekylærbiologien ser jeg nå mer inn på den fra sidelinjen, fra et miljøpolitisk perspektiv,
og jeg ser at det er mange muligheter, for eksempel med Craig Venters siste konstruksjoner. Både molekylærbio-
logien, miljøpolitikken og verden for øvrig forandrer seg svært fort for tiden, og det er ikke lett å spå om hvor vi
er om 10 år. Spennende blir det i hvert fall.

Så takk for meg – og lykke til til Tore Skotland!

kjære lesere!

r E D a K T ø r

r a n D I a a M O D T

NBS-nytt
presenterer
spennende
stoff innen-
for biokjemi,
celle-biologi,
molekylær-

biologi og bio-
teknologi, og

sendes direkte til
alle medlemmer av

Norsk Biokjemisk Sel-
skap, samt medlemmene i

Norsk Kjemisk Selskap.

NBS-nytt utkommer 6 ganger
i året. En annonse i NBS-nytt vil

treffe viktige målgrupper for deres
produkter.

Tidsskriftet er medlem av Den Norske Fag-
presses Forening og har for tiden et opplag
på 4000. NBS-nytt samdistribueres med
Kjemi, som gir deg tilgang til ennå flere le-
sere. Vi tilbyr meget konkurransedyktige priser
på annonser.

NBS-nytt legges i sin helhet, inkludert annon-
sene, ut på NBS sine hjemmesider, og er så-
ledes tilgjengelige for både medlemmer og
ikke-medlemmer.

Faste annonsører i NBS-nytt kan få satt inn
sin logo på hjemmesidene til NBS (www.bio-
kjemisk.no). Prisene for nettannonsene av-
henger av størrelsen på annonsene i
NBS-nytt.

UTGIVELSESPLAN 2010
Nr. Matr. frist Utgivelse
1 29. januar 12. februar
2 12. mars 29. mars
3 16. april 3. mai
4 20. august 6. september
5 17. september 4. oktober
6 22. oktober 8. november

ANNONSEPRISER 2010
Format Størrelse (B x H) Pris
1/1-side 180 x 270 mm 9.000,-
1/1-side utfall 180 x 270 mm 9.000,-
1/2-side 180 x 135 mm 6.000,-
1/3-side liggende180 x 90 mm 4.400,-
1/3-side stående 58 x 270 mm 4.400,-
1/4-side 180 x 65 mm 3.700,-
Rubrikk 90 x 65 mm 1.900,-
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Alle priser er eks. mva.

TEKNISKE DATA
Bladformat: 210 x 297 mm
Satsflate: 180 x 270 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde: 52 mm
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: Ja
Raster: 60 linjer
Papir: Matt bestrøket 90g/m2

KONTAKTINFORMASJON
UTGIVER
Norsk Biokjemisk Selskap
Generalsekretær
Winnie Eskild/IMBV
Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern
0316 Oslo

epost: winnie.eskild@imbv.uio.no
Tel: 22 85 61 70
Faks: 22 85 44 43

FAGREDAKTØR
Randi Aamodt
Maskinentreprenørenes Forbund
0152 Oslo
epost: randi.aamodt@mef.no
Mobil: 413 37 230

ANNONSEANSVARLIG
Uno Dahl Henriksen
Media Oslo AS
Mobil: 952 59 126
e-post:
uno.dahlhenriksen@mediaoslo.no

ANNONSEMATERIELL
Digitalt materiell, høyoppløst PDF.
Tilleggsomkostninger ved annet/uferdig materi-
ell må påregnes og belastes kunden. Digital
overføring til annonseansvarlig uno.dahlhenrik-
sen@mediaoslo.no, eller:

Terje Jenssveen
Mac & Type Design AS
Mobil: 928 50 010
terje@macandtype.no

ABONNEMENT
NBS-nytt er medlemsblad for Norsk
Bio-kjemisk Selskap og sendes direkte
til alle medlemmene, samt til medlemmene i
Norsk Kjemisk Selskap.

Antall abonnenter
er ca. 4.000.
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Bakgrunn for
forSkerSkolen
Forskerskoler er en relativt ny konstruk-
sjon i norge,mens tilsvarende ordninger
har vært nokså vanlig ellers i Europa.
Lokalt, ved en del av universitetene, har
det imidlertid blitt etablert skoler innen
flere fagfelt de siste 5 – 6 årene, men det
er først etter at Forskningsrådet startet
sitt program i 2008 at en ordning med
nasjonale nettverk er kommet i gang.av
totalt 27 søknader fikk fem nasjonale
nettverk status som nasjonale forsker-
skoler med finansiering for en 8-årsperi-
ode. BioStruct er en av disse, og den
eneste som har relevans for deler av nBS
sin medlemsmasse.

BioStruct kom i stand etter søknad
og initiativ fra nasjonalt senter for
strukturbiologi (norStruct) ved Univer-
sitetet i Tromsø,og som har fått med seg
partnere fra UiB, UMB, UiO og
nTnU. De 5 universitetene driver nå
forskerskolen som et konsortium med
eget styre og hvor ledelse og administra-
sjon er lagt til norStruct,UiT.norStruct
ble i 2003 etablert som en FUgE-platt-
form innen strukturbiologi og har i før-
ste rekke fungert som en leverandør av
tjenester og kompetanse, samt vært sam-
arbeidspartner for forskningsgrupper
som har orientert seg mot 3D-struktur-
forklaringer. I 2006 ble norStruct tildelt
en lokal forskerskole ”Forskerskole i mo-
lekylær- og strukturbiologi, MSB, som
favner studenter fra medisinsk biologi,
fiskehelse og kjemi ved UiT. En nasjo-
nal forskerskole er et nytt og spennende
konsept med fagmiljøer fra 5 universite-
ter som går inn for å samkjøre ressurser
og kompetanse knyttet til phD-utdan-
ningen i strukturbiologi.

hvorfor forSker-
Skole innen Struk-
turBiologi?
En betydelig del av biologisk og biome-
disinsk forskning har i dag som mål å
forklare liv og livsprosesser på et mole-
kylært plan,og som en konsekvens av det
er strukturbiologi et felt i stor vekst over
hele verden. I norge skal BioStruct være
med på å synliggjøre hvilke muligheter
fagfeltet gir, og gjøre metodikk og struk-
turbiologiske tema bedre tilgjengelig for
phD-studenter og andre nye bruker-
grupper som i dag ikke benytter slike
teknikker. Forståelsen av 3D-strukturer
og deres funksjonelle komplekser kan ha
avgjørende betydning for prosjekter
innen f.eks funksjonell genomikk, sys-
tembiologi, metabolomikk, eller i det

nasjonal forskerskole i struktur-
biologi - BioStruct

Den nasjonale forskerskolen,
BioStruct, er etablert som en
ny arena for molekylær- og
strukturbiologisk forskning i
norge. BioStruct skal bygge
nettverk for phD-studenter,
først og fremst ved å arrangere
gode nasjonale kurs, works-
hops og konferanser med lav
eller ingen egenbetaling for
studentene. Forskerskolen skal
gjøre ekspertise og fasiliteter
ved de 5 samarbeidende uni-
versiteter bedre tilgjengelig for
forskerrekrutter fra hele lan-
det. Studier av biologiske mo-
lekylers struktur og funksjon
er av høy relevans for all bio-
molekylær forskning. Bio-
Struct legger en bred
definisjon til begrepet struk-
turbiologi, og ønsker ved det å
være et tilbud til alle som utø-
ver biomolekylær forskning.

FOrFaT TEr:
VIBEKE OS, arnE SMaLåS

Forskerskoler skal øke det faglige nettverket for
PhD studentene og øke kvalitet på studiet og andel
som gjennomfører doktorgradsstudiet.
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hele tatt innenfor alle områder hvor mo-
lekylære interaksjoner har betydning.
Tilsvarende innen mer anvendte områ-
der som protein engineering og drug
discovery, så er studier av molekyler på
atomært nivå avgjørende.Forskningsfel-
tet har en akselererende utvikling og sta-
dig mer komplekse biologiske
fenomener er aktuelle å studere på et
molekylært og atomært plan. BioStruct
har som hovedmål å forene strukturbio-
logisk forskning og forskerutdanning,
som i de fleste tilfellene er representert
med relativt små og fragmenterte mil-
jøer, men det er også et mål å påvirke
forskerutdanningen innen relevante fag-
felt slik at strukturbiologisk tenkning og
metodologi blir en mer selvfølgelig del
av forskeres hverdag. BioStruct skal
bidra til å styrke faglige og sosiale nett-
verk for forskerrekruttene og med det
styrke forskerutdanningen innen feltet.

om å gjøre en
forSkjell….
BioStruct har satt seg som mål å være
godt synlig i det strukturbiologiske land-
skapet. Visjonen er at phD-studenter
som melder seg inn i BioStruct virkelig
skal merke at forskerskolen gjør en for-
skjell. Det vil i løpet av et par år etable-
res 10-15 nasjonale phD kurs som skal
være tilgjengelig for alle, og der Bio-
Struct-studenter vil motta reisestøtte.
aktiviteter i regi av det nordiske nett-
verket av forskerskoler BioStruct deltar
i (se faktaboks), er også tilgjengelig og
tilnærmet gratis for innmeldte studenter.
Forskerskolen vil knytte til seg industri-
partnere og slik gjøre veien mellom
forskning og næringsliv kortere. Møte-
plasser for studentene vil være gjennom
deltakelse på kurs,konferanser og works-
hops, samt forskningsopphold som fi-
nansieres av BioStruct for perioder på

3-6 måneder. BioStruct har ambisjoner
om å knytte til seg opptil 100 studenter
i løpet av en 3-4 års periode.

”So, what’S in it
for me?”
BioStruct skal først og fremst være en
god mulighet til å fritt forsyne seg av det
beste strukturbiologimiljøet i norge og
norden (Sverige og Finland) har å by på
- uten andre forpliktelser enn engasje-
ment. Det er også midler å hente for stu-
denter og gruppeledere som ønsker å
være aktive i forskerskolen.phD studen-
ter innmeldt i BioStruct, vil få helt eller
delvis dekket reise og opphold i forbin-
delse med kurs, konferanser, og works-
hops som arrangeres i regi av BioStruct.
Det er også midler tilgjengelig for å reise
til en forskningsinstitusjon i norge (eller
utlandet dersom kompetanse og fasilite-
ter ikke finner her i landet) for en peri-

Mulighetene som ligger i å dra på et forskningsopphold ved en bedrift eller en ekstern institusjon bør utnyttes. Hva med å få med seg Rhododendronblomstringen i
Bergen eller puddersnøkjøring i ellene som omkranser Tromsø, samtidig som en får tilgang på faglig ekspertise og instrumentering en ikke har på hjemmelab’en? (Ski-
foto: Audun Rikardsen)



ode. Det skal være enkelt å ta del i akti-
viteter, ingen lange søknader! gruppele-
dere som etablerer og arrangerer kurs i
BioStruct sin portefølje kan for eksem-
pel kjøpe fri egne postdoktorer et par
mnd for forberedelser til kurs og under-
visning. Forslag til kurs behandles av sty-
ret i BioStruct to ganger i året. Målet
med kursporteføljen må være å skape en
kurspakke som er relativt komplett med
hensyn på teknikker og tema som er ak-
tuelle innen strukturbiologi. Dette kre-
ver engasjement fra alle deltakende
institusjoner for å få utnyttet den kom-
petansen som besittes av strukturbiolo-
gimiljøet i norge.

Foreløpig er 7 kurs etablert eller
under etablering, fagmiljøene inviteres til
å komme med nye forslag på kurs innen
1. mai som så skal behandles i styremøte
20. mai. De fleste kursene vil være av
teknisk og metodisk art, aktuelle for
phD studenter fra mange ulike fagmil-
jøer, herunder områder som molekylær-
biologi, biomedisin, plantebiologi,
marinbiologi, mikrobiologi og nanotek-
nologi. Tematiske kurs som favner litt
brede grupper av studenter, ønskes også
velkomne i porteføljen. Fagmiljøene
innen biomolekylær forskning oppfor-
dres til å ta skolen i bruk, og delta i ut-
formingen av den.

den årlige konfe-
ranSen – høStenS
vakreSte eventyr
Hvert år vil BioStruct arrangere en kon-
feranse der både faglige og sosiale nett-
verk kan knyttes. I år vil konferansen
arrangeres 26.-29. august på idylliske
Jægtvolden som ligger lokalisert ved
sjøen på Inderøya i Trøndelag. Forsker-
skolen håper med dette å ha funnet et
sted som ligger såpass sentralt i landet at
det vil bli en overkommelig reise for alle
deltakere.Visjonen er at konferansen skal
bli et selvfølgelig og prioritert møtested
for alle som driver med forskning innen
dettet feltet. Møtet må derfor bli et
forum der hver enkelt høster inspirasjon
og nye ideer, og der deltakerne på toget
hjem allerede gleder seg til neste år!

phD studentene vil naturligvis være
i fokus og presentere sine oppgaver, sam-
tidig som internasjonale ”big shot”-fore-
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Oppbygning av antibiotika resistent protein fra Deinococcus radiodurans (DrNimA) kan synliggjøres ved
bruk av strukturbiologiske teknikker som f.eks røntgenkrystallografi.(Illustrasjon: NorStruct)

Fasiliteter og ekspertise ved 5 universiteter skal gjøres bedre tilgjengelig for studenter i BioStruct, her illus-
trert med kursarbeid ved Institutt for kjemi, UiO, høst 2006. (Foto: NorStruct)

StrukturBiologi
Strukturbiologi kan defineres som
studier av biologiske fenomener
på et molekylært nivå, der man
analyserer de biologisk aktive mo-
lekylenes atomære oppbygging
(3D-struktur) for å forklare funk-
sjon og virkemåte. Strukturbiologi
har hatt en helt avgjørende betyd-
ning for utviklingen av moleky-
lærbiologi og biomedisin de siste
30-40 årene. Dette reflekteres
også gjennom de mange nobel-
prisene som er tildelt for arbeider
med å kartlegge struktur og funk-
sjon av biologisk aktive makromo-
lekyler, og det er i dag for
eksempel helt utenkelig å starte
utviklingen av medikamenter for
en lidelse uten at man har kartlagt
målmolekylene på et 3D-nivå.

Metodisk favner strukturbiolo-
giske teknikker vidt, og fagfeltet må
sies å befinne seg i skjæringspunk-
tet mellom kjemi og molekylærbi-
ologi. Krystallografi og nMr er
sentrale metoder, men gir ingen
fullverdige svar uten i kombinasjon
med biokjemiske og biofysikalske
metoder som måler bindingsfor-
hold og oppførsel av molekylene. I
de senere årene har også mikrosko-
piske (cryo-EM) og beregningsba-
serte (biomodellering) fått stadig
større betydning for fagfeltet, og
man kan ikke tenke seg strukturbi-
ologi uten avanserte metoder for
produksjon av målmolekylene (re-
kombinante teknikker) som skal
studeres.
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dragsholdere blir invitert både fra aka-
demia og industri.

Det sosiale skal få godt spillerom;
noen som har prøvd fotballens svar på
golf – putball eller flåtebygging der kon-
struksjonene faktisk må flyte om en ikke
vil bli veldig våt…?

Ta en kikk på nettsidene til Jægtvol-
den for å se mer på lokalitetene til årets

konferansested: http://www.jegtvol-
den.no/. Informasjon om konferansen vil
bli lagt ut på hjemmesiden til BioStruct
etter hvert som flere detaljer faller på
plass. Vi håper å se deg der!

BioStruct-Styret
Styret i BioStruct består av sentrale for-
skere fra alle 5 deltakende universiteter

og vil være med på å forankre BioStruct
til alle nodene: Vincent Eijsink, UMB,
Ute Krengel,UiO,aurora Matinez,UiB,
alexander Dykyy, nTnU, Ingebrigt
Sylte,UiT og nils peder Willassen,UiT
(styreleder). Studentrepresentanter: Ca-
milla Oppegård, UiO og Edvin Fugle-
bakk, UiB.

forSkerSkoletanken
I Stortingsmelding nr. 20 2004-2005 Vilje til forskning (Forskningsmeldingen) signaliserte regjeringen at det skulle
etableres forskerskoler. Miljøer som kunne vise til en høy vitenskapelig kvalitet skulle kunne konkurrere om en slik sta-
tus og det skulle knyttes økonomiske ressurser til statusen.

Forskningsrådet fikk i oppdrag å utrede en slik ordning og foreslo å etablere nasjonale forskerskoler som nettverk. For-
skerskolene (nettverkene) skulle være med på å sikre doktorgradsstudenter tilgang på nasjonal og internasjonal fag- og
veilederkompetanse. Forskerskolene skulle bidra til at doktorgradsstudenter i større grad ble inkludert i gode forsk-
ningsmiljøer. nettverk av denne art skulle gi studentene mulighet til å trekke på ressurser fra flere fagmiljøer. Forsker-
skolene var også ment å bli rekrutterings-fremmende, bidra til internasjonalisering og effektivisering av
forskerutdanningen.

Norske forskerskoler bevilget fra NFR 2008:
UiT (norStruct) - BioStruct
The norwegian school of management - Business Economics and administration
UiB - Climate Dynamics
UiO - Educational research
nTnU- Engineering Cybernetics

noen faktaopplySninger om BioStruct
Konsortiedeltakere
Universitetet i Tromsø (norStruct) – administrator
norges teknisk naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitet for miljø og biovitenskap

Nasjonale kurs 2010
MBV 9270/4270 advanced glycobiology, 19.-29. april
KJE 8702 BIOSTrUCT - Synchrotron Data Collection, 26.-30. april
KJE 8701 BIOSTrUCT - Biophysical aspects of protein folding and stability, 31. mai-11. juni
MBV 9220 BIOSTrUCT - protein Crystal Spectroscopy, 16.-20. august

Nasjonale kurs 2011 (foreløpig plan)
Biomolecular Structure Determination by nMr spectroscopy
Biomolecular Modeling
Biomolecular Structure and Function

Tilskudd fra BioStruct
reise og opphold i forbindelse med kurs, konferanser og ved forskningsopphold dekkes helt eller delvis for phD studenter
innmeldt i BioStruct.
Etablering og gjennomføring av kurs delfinansieres.

Innmelding
Brukervennlig skjema fylles ut for å registrere grupper og studenter, finnes på BioStruct nettsider. pr i dag 35 studenter
og 30 forskningsgrupper fra 5 universiteter registrert i BioStruct.

nordisk forskerskole nettverk – finansiert av nordForsk 2009-2012
national graduate School in Informational and Structural Biology (ISB, Finland) – administrator nordisk forskerskole
national research School in genomics and Bioinformatics (genBio, Sweden)
national graduate school in structural biology (BioStruct, norway)
research School in Systems Biology (SysBio, norway)

Mer informasjon om BioStruct, nasjonale kurs og innmelding på: http://biostruct.uit.no/
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Mitt første møte med
Cambridge stod ikke i
stil med historien og
ryktet til den berømte

universitetsbyen. Jeg gikk av toget på en
ganske alminnelig togstasjon omgitt av
byggeplasser og triste kontorbygg. I
motsetning til de fleste engelske togsta-
sjoner ligger stasjonen i Cambridge
utenfor sentrum. Da jernbanen kom,
var universitetets høye herrer bekymret
for studentenes ve og vel. De måtte ikke
fristes til å reise til London, ei heller
fristes av ulike varer og tjenester som
kom med toget den andre veien. Mitt
mål med togreisen var et intervju ved
Cambridge Centre for Brain repair
(BrC), en del av avdeling for klinisk
nevrovitenskap ved Universitetet i
Cambridge. Invitasjonen kom etter at
jeg noen måneder tidligere svarte på en
utlysning fra min nåværende sjef, James
Fawcett. prosjektet virket spennende
og passet med doktorgraden jeg arbei-
det med. Etter å ha sendt inn CV og
brev fra min veileder, ble jeg invitert til
å presentere mitt arbeid, intervju med
gruppeleder og medarbeidere i gruppen.
En situasjon som gjør de fleste nervøse,
men som samtidig er uunngåelig hvis
man skal jobbe innenfor forskning. Det
var en positiv opplevelse, og jeg har nå
vært her som post doc litt over to år.

For meg var det en overgang å
komme fra et utpreget grunnforsknings-
miljø (Institutt for molekylær bioviten-
skap, UiO) til et mer medisinsk miljø.
BrC er tilknyttet sykehuset og klinisk
nevrovitenskap. De mer kliniske forsk-
ningsgruppene jobber med neurodege-
nerative lidelser som alzheimer,
Huntington og parkinson. Daglig kom-
mer pasienter innom for å delta i ulike
forskningsprosjekter. Mange av disse

pasientene er sterkt preget av lidelsene
de har. å se disse pasientene er en sterk
påminnelse om viktigheten av forsk-
ningen.

I forskningsgruppen til Fawcett ar-
beider vi med regenerering i nervesyste-
met. For å forstå regenerering, eller
egentlig mangelen på dette i sentralner-
vesystemet, bruker vi biokjemiske og cel-
lebiologiske metoder. I tillegg er det en
dyreavdeling hvor prosjektene kan føres
videre og testes i dyremodeller. Målet
for aktiviteten er å kunne behandle ska-
der på nervene i sentralnervesystemet.
Forskningsgruppa har derfor et bredt
spekter av problemstillinger, fra intracel-
lulær transport av integriner (cellebio-
logi) til rehabilitering etter rygg-
margskade (adferdsstudier i dyremodell).
Jeg er naturlig nok mest komfortabel
med cellebiologi og biokjemi, men jeg
har lært utrolig mye om nervesystemet
og om problemer når resultater fra celle-
kultur skal testes in vivo. I gruppa jobber
folk med varierende bakgrunn: cellebio-
loger, fysiologer og medisinere. Den
brede kompetansen gjør det til et inter-
resant arbeidssted, men det gjør også at
det er færre som har kompetanse på ak-
kurat de metodene eller problemstilling-
ene en selv jobber med.

Et verdenskjent universitet trekker
til seg dyktige menneske fra mange ste-
der. av gruppas 20 medlemmer er bare
en fjerdedel fra Storbritannia. Jeg synes
det er berikende å jobbe med mennesker
med ulik bakgrunn og fra forskjellige
kulturer. Det må også sies at de men-
neskene jeg har møtt her er dyktige og
motiverte. Det er stimulerende og ut-
fordrene. En fordel ved å ha en norsk
utdanning er at utdanningsløpet fra man
begynner til man er ferdig med doktor-
grad er relativt omfattende. I Storbritan-

to år i cambridge – noen erfaringer

gunnar Dick har arbeidet to
år som post doktor ved Cam-
bride University. Her forteller
han om noen av sine er fa-
ringer og opplevelser.

FOrFaT TEr:
gUnnar DICK,

pOST DOC,
CaMBrIDgE UnIVErSIT y,

EngLanD
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nia begynner man doktorgradsstudiet
rett etter en treårig bachelorgrad. Jeg
opplever at en bredere teoretisk bak-
grunn og mer forskningserfaring gjør det
lettere å sette seg inn i nye problemstil-
linger. En annen opplevelse ved å jobbe
i Cambridge er at man jobber nærmere
der tingene skjer. Cambridge har en me-
rittert historie innen biokjemi og mole-
kylærbiologi, og det drives fortsatt
forskning på toppnivå i mange av insti-
tusjonene. Det betyr ikke at alle er like
gode, men det er inspirerende å høre
foredrag av og å møte forskere som er
helt i verdenstoppen. I tillegg er det god
tilgang på metodiske ressurser (sekven-
sering, bioinformatikk og proteomikk),
samt dyktige samarbeidspartnere.

Sist år feiret universitetet 800 år, og
gjennom alle disse årene har universite-
tet satt sitt preg på byen. Hele Cam-
bridge er et eneste stort campus. De
gamle ærverdige collegene (kombinert
bolig og skole) ligger langs elva Cam i
sentrum av byen. Her bor studentene
fortsatt og får ukentlig en-til-en oppføl-
ging av professorer som er eksperter på
sine fagområder.på bildet er jeg sammen
med vår yngste datter, Jenny, foran King’s
college med kapellet i bakgrunnen.
rundt om i og utenfor byen ligger uni-
versitetets ulike avdelinger og institutter.
Samtidig er Cambridge en relativt liten
engelsk by plassert på bondelandet i pas-

sende avstand fra London (underkant av
en time med tog). Den oppleves som
oversiktlig og familievennlig. Da vi flyt-
tet hit, var vi selvfølgelig usikre på hvor-
dan familien ville trives. Det er spesielt å
flytte til et sted hvor man ikke kjenner
noen, og med ny skole og nytt språk for
vår eldste datter.Vi valgte bevisst å betale
litt ekstra husleie for å finne et trivelig
sted i gå-avstand fra sentrum og i en
skolekrets med en god barneskole. Mia
brukte det meste av den første høsten til
å tilpasse seg, men har hatt stor fram-
gang og er den i familien som snakker
best engelsk! gjennom skole- og fritid-
saktiviter er det lettere å knytte kontak-
ter lokalt, og vi føler at vi nå er
veletablerte i lokalmiljøet.Dette er abso-
lutt viktig for trivselen.

å reise ut er noe det stadig oppfor-
dres til, men det å faktisk gjøre det er
ikke like rett frem.Her i Storbritannia er
lønnsnivået betraktelig lavere enn
hjemme. I tillegg er det få land som kan
vise til like gode velferdsordninger som
norge, ikke minst når det gjelder barne-
pass. Hvis man bare har seg selv å ta
hensyn til, vil man nok klare seg greit da
både mat og husleie er billigere. For ikke
å snakke om øl og vin. reiser man med
familie blir det annerledes. En fulltids
barnehageplass koster fra åtte til ti tusen
kroner, samt at det ikke er noen etablert
skolefritidsordning. I praksis ville det

vært vanskelig å jobbe fulltid for både
meg og min kone. Med min kones tapte
arbeidsinntekt , lavere lønnsnivå for meg
og utgiftene ved flytting fram og tilbake,
koster oppholdet oss flere hundre tusen
kroner. Hvis det skal være en mulighet
for flere å reise ut, må det legges til rette
for støtteordninger som oppveier for
disse tapene.Eller man må endre reglene
for folketrygden, slik at gunstige ord-
ninger som barnetrygd og kontantstøtte
kan følge akademikere som reiser ut på
midlertidige opphold.

Heldigvis måles ikke alt i penger. Vi
så dette som en unik mulighet for fami-
lien til å bo i utlandet samtidig som jeg
kunne arbeide med relevant og spen-
nende forskning. Våren er kanskje den
fineste tida i Cambridge. Dette blir den
siste her i denne omgang, og ved slutten
av året reiser vi tilbake til Oslo igjen etter
et vellykket opphold.

Til sist noen tips for folk som tenker
på å reise ut:
• Ha klart for deg hvilke forventninger

du har til oppholdet:
• Faglig utvikling – lære en metode eller

studere en spennende problemstilling.
• Karriere – publikasjoner, mulighet for

videre jobb hjemme eller i utlandet.
• Opplevelse – møte nye mennesker,

annet samfunn og annen kultur enn
hjemme.

• praktisk og økonomisk – hvordan skal
det gjennomføres og hva er budsjettet.

• Hvis du reiser med partner og familie:

Du reiser ut for å jobbe og realisere
deg selv. Din partner er der på grunn av
deg og har (vanligvis) ikke de samme
mulighetene. Det er en fordel å ha av-
klart balansen mellom jobb og hjemme-
tilværelsen før du reiser ut.

Barn er ofte flinke til å innrette seg,
men det er lurt å gi dem tid til å forbe-
rede seg på endringene.Fortell barna om
hva som skal skje i god tid på forhånd og
informer barnehage/skole. Din usikker-
het i forhold til ny hverdag i et annet
land trenger ikke barna få full innsikt i.
Vær heller positiv og oppmuntrende.

Du kan ikke ha kontroll på alt. noe
må bare bli som det blir, og i verste fall er
det fullt mulig å avbryte hvis ting ikke
går som planlagt.

Gunnar Dick
e-post: gd308@cam.ac.uk

Gunnar Dick med datteren Mia mot Cambridges ærverdige bakgrunn
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FOrFaTTEr:
SpESIaLråDgIVEr

STEInar BErgSETH,
FOrSKnIngSråDET

FUgE koordinator å være ubeskjeden
nok til å gjette på at FUgE i det store
og hele vil få hederlig omtale for å ha
samlet store deler av det molekylærbio-
logiske forskningsnorge til ett rike.

Men intet varer evig, ei heller norges
hittil største FoU satsing innen moleky-
lær biovitenskap. I desember 2011 er det
ugjenkallelig slutt. Da er 1,6 milliarder
skattekroner investert i å gjøre den beste
teknologi tilgjengelig for hele nasjonen,
kompetansebygging, internasjonale og
nasjonale FoU samarbeid, oppgave og
ansvarsdeling. Forskerne og deres insti-
tusjoner har også vært helt sentrale i å
bygge ny kultur og nye strukturerer. Ut-

fordringen fra 2012 blir å bygge videre
på dette og se fremover.

Faren kan bli at man blir konserva-
tiv, ikke evner å endre noe i frykt for å
miste det som er. For å åpne mulighets-
rommet og analysere og anbefale ret-
ning i dette, ga direktørene i
Forskningsrådet en gruppe sammensatt
på tvers av divisjonsstrukturen, i man-
dat å se nærmere på hvordan biotekno-
logisk FoU bør innrettes fra 2012.
Denne prosessen har levd under akro-
nymet BIOTEK 2012 i et frivillig
vennskap med FUgE. Det var viktig å
kunne høste av FUgEs erfaringer og

Biotek 2012 foreslår mulige
veivalg for livet etter fuge…

peer gynts observasjon på vei
hjem til norge etter sine tid i
utlendighet: ”De bygger
spredt her i landet” - kaptei-

nen svarer: ”Ja; der er vidt imellem og
langt ifra”. … og så sa også Biofageva-

lueringen i 2000, og siden har vi levd
godt med FUgE fra 2002. Selv om
FUgE skal evalueres av et internasjo-
nalt (nordisk) ekspertpanel i løpet av
2010, er det lov for en forhenværende

Steinar Bergseth

Vordende forskere på Forskningsdagene?
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nettverk, men samtidig være tydelig på
at det ikke er en videreføring av FUgE
som skal utredes.

I 2009 ble i overkant av 700 mill be-
vilgede kroner fra Forskningsrådet mer-
ket med bioteknologi, og det er en
målsetting å kunne gjøre minst det også
fra 2012. Et sentralt element i BIO-
TEK 2012 prosessen har derfor vært å
invitere alle interesserte til å sende oss
politisk salgbare argumenter som be-
grunner betydningen av bioteknologien
som et sentralt element i å adressere de
store samfunnsutfordringene (helse,
sunn og trygg mat til alle, energi og
miljø og utviklingen av den grønne,
kunnskapsbaserte bioøkonomien) . Det

er sagt at det 21. århundrets økonomi
for en stor del vil være drevet av biotek-
nologien, og skal det bli en realitet må
temaene og utfordringene ha fokus
fremfor teknologien, som den hadde i
2002 da FUgE startet opp.

Vi har mottatt ca. 60 innspill, hatt
dialogmøter med industrien, universite-
tene og instituttene, og helseforetakene
står for tur. Summen av alle prosesser
ender opp i en rapport til direktørene ila
mai og skal i Forskningsrådets budsjett-
forslag for 2012, utvikles til kraftfulle
begrunnelser for bioteknologiens rolle i
å adressere de store samfunnsutfor-
dringene.

Det er for tidlig å si hvordan sat-
singen(e) vil bli, men det er helt klart at
de beste erfaringer fra FUgE om na-
sjonale samhandlinger for å bygge
styrke og internasjonalisering må tas
med videre. Dualismen i bioteknologien
både som teknologi med sitt eget behov
for utvikling og kompetanse og som
verktøy for å adressere konkrete proble-
mer innen samfunnets utfordringer, må
ha fokus i videre satsing(er). argumen-
tene må fokuseres mot å løse problem-
stillinger innenfor
samfunns¬utfordringene mer enn å
bygge teknologitilgjengelighet. Også de
etiske, juridiske og samfunns¬messige
(ELSa) aspektene må adresseres i mo-
deller som kan styrke samfunnsdialo-
gen. risiko¬avlastning i utvikling av
nytt næringsliv må ivaretas og innova-
sjonskraften må styrkes.

De som vil følge med på utviklingen
kan gjøre det på biotek2012.forsk-
ningsradet.no. Der finnes alle innspill,
presentasjoner og prosessens mandat.
ytterligere info legges ut etter hvert
som saken utvikler seg.

Vi benytter anledningen til å takke
alle bidragsytere for å ha gjort BIO-
TEK 2012 til en god og konstruktiv
prosess som vi er sikre på å få noe godt
ut av for å gi bioteknologien den rollen
den må ha for å bygge biovitenskaplig
FoU av ypperste klasse.

Monica Bergem og Vincent Eisjink på Forskningsdagene

Where life thrives on the surface
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molekylærbiologi som har funnet sted
i norden på mange år.

Den 35. FEBS kongress som finner
sted i göteborg 26 juni-1 juli 2010
(www.febs2010.org) er det største møte
innen biokjemi og molekylærbiologi i
de nordiske landene på mange år. Fire
nobelpristagere holder plenumsfore-
drag, ledende forskere holder hoved-
forelesninger og blant de øvrige cirka
140 presentasjonene innen ulike områ-
der finnes det ytterligere små og store
gullkorn! Se vedlagte ”highlights”.

Dette er vår – nBS sin kongress som
vi arrangerer sammen med våre svenske
kolleger.

Det er derfor en stor glede for meg å
informere om at FEBS tilbyr en spesi-
ell rabatt til nBS-medlemmer (i tillegg
til det tidligere tilbudet om å ”registrere
tre for prisen av to”).nBS-medlemmer
kan nå registrere seg for 2500 SEK
(inkl. moms, dvs. mindre enn halvpar-
ten av ordinær pris) og unge forskere
for 1250 SEK (inkl. moms). Hvordan
dette gjøres står forklart nederst på
siden. Dette er et enestående tilbud,
spesielt for unge forskere.

Informer gjerne de av dine kolleger
som ennå ikke er medlemmer i nBS.

Jeg håper at du har mulighet til å
delta på dette fantastiske møtet i gø-
teborg!

Det er stadig mulighet for å få ak-
septert abstrakter for posterpresenta-
sjoner (http://www.febs2010.org/
abstract.html). Fristen er 14. juni 2010.

Slik gjør du:
når du registrerer deg velger du
bank transfer og gir beskjed om at
du er nBS-medlem.Hvis du aller-
ede har registrert deg vil du auto-
matisk få refundert for mye
innbetalt. alle påmeldte sjekkes
for nBS medlemskap.

påmelding av tre for prisen for
to: gjelder for et helt institutt
(ikke bare enkeltgrupper). Velg
bank transfer for den tredje etter å
ha betalt for de to andre,men send
samtidig en email til
febs2010@congrex.com med info
om at dette er en ”3 for2” registre-
ring. De sørger da for at den tredje
personen ikke får faktura.

nBS har det store glede å gi
deg et supert tilbud om delta-
gelse på FEBS-kongressen i
gøteborg til et meget rimelig
pris. Her kan du høre foredrag
av en rekke toppforskere i ver-
densklasse, inkludert fire no-
belprisvinnere.

Abstrakter og postere kan påmel-
des frem til 14. juni 2010.
Husk at du kan søke NBS om
reisestipend.
Dette er en sjanse du ikke kan gå
glipp av.

Mange hilsner
Winnie Eskild, NBS

Den 35 FEBS-kongress, som finner
sted i gøteborg 26 juni - 1 juli 2010
(www.febs.org<http://www.febs.org>)
er det største møtet innen biokjemi og



The 47th NBS Contact Meeting (Vintermøtet) will be arranged at Radisson Blu
Hotel in Tromsø, February 3rd-6th, 2011. The NBS contact meeting will gather Life
Scientists from all over Norway and is open for all members of NBS.

The Contact Meeting 2011 will include the following topics:

•Gene regulation
•Structure and Function
•Signaling and Communication
•Genomes and Evolution
•Drugs
•Metabolic Networks
•Systems Biology
•Bioinformatics

The web page for the 2011 NBS Contact Meeting in Tromsø will be opened soon.

NBS Contact Meeting 2011



Returadresse:
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo
NORWAY

PostAbonnement
B – Economique

NBS har avskaffet søknadsfristene.
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året.
nBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Sø-
kere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til
deltakelse på nBS Kontaktmøte. Mastergradstudenter (før avlagt mastereksamen) vil
bli prioritert. For masterstudenter dekkes 80% og for phD-studenter dekkes 60% av
omkostningene. Det gis ikke støtte til dietter. Vi oppfordrer også medlemmene til å
søke reisestipend fra FEBS og andre steder. reisestøtten utbetales etter innsending av
reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise og vedlagt original¬dokumentasjon (om-
bordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltaker-
avgift). Mottakere av reisestøtte må i tillegg skrive en rapport som egner seg til
trykking i nBS nytt.

Søknaden må inneholde:

1) Budsjett med angivelse av beløpet det søkes om.
2) Faglig begrunnelse for å delta
3) anbefaling/uttalelse fra veileder (hvis flere fra samme gruppe søker må veileder angi

prioritering).

Søknadene sendes til: Winnie Eskild på epost: winnie.eskild@imbv.uio.no

alternativt per post til:
Winnie Eskild
Institutt for molekylær biovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1041 Blindern
N-0316 Oslo

NBS reisestipend til FEBS2010
NBS gir støtte til deltakere på FEBS2010 (http://www.febs2010.org)

nBS arrangerer FEBS2010 sammen med Svensk Forening for Biokjemi og Molekylær
Biologi (SFBM). Som et bidrag til at norske studenter får anledning til å delta på et
slikt stort møte har nBS avsatt en ramme på 75000 kr til reisestipend for medlemmer
som ønsker å delta på FEBS2010. Møtet holdes i gøteborg 26. juni-1.juli 2010. Sø-
kere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Søknadsprosessen er
den samme som for ordinære reisestipend.

NBS reisestipend 2010 – nye regler


