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Er du ganske ung?

Da jeg var student på Blindern midt på 80-tallet ønsket jeg meg dårlig vær i mai for at
det skulle være lettere å sitte inne og arbeide mot eksamen enn å gå ut for å løpe.  Jeg
var ikke spesielt sosial og satt ”hjemme” på hybelen og leste. Aircondition (eller luft-
konditionering som høres mer norsk ut selv om det er svensk) fantes ikke på en billig
hybel og 25 grader ute resulterte i over 30 grader inne. Det er en digresjon at jeg, og
mange andre, har opplevd de samme forhold på laboratoriet så uttrykket
”romtemperatur” er ikke alltid så lett å definere. The free dictionary foreslår ”an
indoor temperature from 20 to 25°C” mens Webster foreslår ”a temperature from  15

to 25°C ”. Nå nærmer det seg søknadsfrist for Norges Forskningsråd og Den Norske Kreftforening og etter
to dager med over 25 grader er det heldigvis litt skyer - og aircondition.

Jeg var en av de unge som for over ti år siden fikk penger fra Forskningsrådets karriereprogram og lønn
fra Den Norske Kreftforening som ung forsker. Disse to bevilgningene var helt avgjørende for at jeg kunne
starte en forskningsgruppe. I mange år har jeg etterlyst kontinuitet i utlysning av forskningsmidler for
unge forskere. For kreftforskere har denne kontinuiteten vært garantert av Den Norske Kreftforening –
men denne bevilgningen er ikke engang nok til alle utmerkede kreftrelaterte fagområder. I tillegg er det
også satt av forskningsmidler til unge forskere som er så heldige at de forsker ved et helseforetak.

I år har Norges Forskningsråd etablert en ny kategori søknader – og søknadskategorien med det noe
tildekte navnet ”Annen støtte” er beregnet for unge forskningstalenter, under 39 år + permisjoner. De
skriver at du bare kan søke denne støtten tre ganger så dermed vet du også at du kan forsøke igjen til neste
år dersom det ikke ble bevilgning i år. Med den regelen er det også mulig at Norges Forskningsråd har
klart å redusere antall søkere siden du gjerne kan vente med å søke til du synes CV-en er bra nok –
dersom du er ung nok. Det blir spennende å se hvem som når opp.   

Det eneste skåret i gleden er jo at en ikke er ung lenger.....

PRESIDENT
Arne Klungland

16. mai i år ble det sendt ut et dokument som nok vil skape diskusjon i forsknings-
miljøer i tiden fremover. Redaktører i en rekke fagtidskrifter og flere organisasjoner (for
eksempel EMBO og American Society for Cell Biology) har gått sammen om å skrive
en erklæring kalt ”San Fransisco Declaration on Research Assesment” med under-
tittelen ”Putting science into the assessment of research”. Introduksjonen til
erklæringen er ”There is a pressing need to improve the ways in which the output of
scientific research is evaluated by funding agencies, academic institutions, and other
parties.” Store deler av erklæringen handler om misbruk av ”journal impact factor”

(JIF) til å vurdere kvalitet av vitenskapelige publikasjoner. Dere finner erklæringen ved å benytte
søkeordene ”San Fransisco Declaration” på Google.

Selskapets president skriver i sin lederartikkel på forrige side at i disse dager er det på tide å sende
søknader om forskningsbevilgninger til Forskningsrådet og Den Norske Kreftforening. Jeg antar at i de
evalueringene som hver søknad blir utsatt for i de forskjellige evalueringsgrupper, råd og styrer, så vil JIF
være et sentralt diskusjonstema uansett initiativet med San Fransisco Declaration. I tillegg til de bekym-
ringene som fremkommer om bruk av JIF i den erklæringen, er det noen aspekter jeg lurer på. Hvordan
vurderer en betydningen av antall forfattere, antall grupper involvert og plassering i en for-
fatterrekkefølge? Hvilken uttelling får en om en står først eller sist eller midt i en forfatterliste? Hvordan
vurderer en bidrag til en artikkel med bare noen få forfattere fra en forskningsgruppe versus bidrag til en
artikkel med kanskje 20-30 forfattere fra diverse grupper? Dette er et tema jeg gjerne vil ha innspill til i
NBS-Nytt fra personer som er involvert i slike vurderinger eller fra bevilgende organer.

Postverket skal etter planen ha sendt ut det bladet dere nå har i hånden dagen før ettårsdagen for en av de
siste års mest oppsiktsvekkende forskningsnyheter. Den 4. juli 2012 fortalte generaldirektøren ved CERN i
Genève at de trodde de hadde funnet Higgs-partikkelen eller ”Guds partikkel” som den ble kalt i mange
media. I dette nummeret av NBS-Nytt skriver fysikere fra Universitet i Oslo om denne oppdagelsen og
utviklingen som har skjedd det siste året. Det er et stort sprang fra kunnskap om disse elementærpar-
tiklene til de minste enhetene vi som biokjemikere er vant til å omtale, protoner, nøytroner og elektroner.
I artikkelen omtales disse elementærpartiklene til å være en del av en verden som ”er drastisk annerledes
enn den som er i umiddelbar rekkevidde for menneskets intuisjon”. Jeg håper at leserne finner denne
artikkelen av interesse selv om den beskriver et forskningsområde som er svært langt fra det vi arbeider
med i biokjemiske, molekylærbiologiske, eller cellebiologiske problemstillinger.

Ellers i dette nummeret finner dere en artikkel om antioksidanter skrevet av Erik Boye og Rune Blomhoff.
Den gir en interessant oppsummering om hva en vet om biologiske effekter av antioksidanter i mat og
pilleform. Som forfatterne skriver i ingressen bør vi som biokjemikere ”ha et nyansert, kritisk og reflektert
forhold til bruken av antioksidanter”. Joel Glover har skrevet en artikkel om stamceller og undertegnede
bidrar med en artikkel om i hvilken grad utdannelsen av biokjemikere og cellebiologer er moden for noen
endringer. Det er i tillegg artikler om transgen planteforskning på Ås, om innovasjon i Norge, møtereferat
fra GMM4 og informasjon fra FEBS, i tillegg til de faste spaltene med Biorabiaten, Ordkløveri og Arnts
biostreker. 

Jeg takker alle som har bidratt med stoff til dette nummeret og ønsker dere alle en GOD SOMMER.
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REDAKTØR
Tore Skotland
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Aldring
En gammel og fremdeles aksep -
tert hypotese er at aldring består
i akkumulerte angrep fra frie
radi kaler, altså elektron-donorer
(Harman, 1956). Gjennom vårt
liv vil vi kontinuerlig eksponeres
for oksiderende stoffer, som
opp lagt vil gjøre innhugg i kvali -
teten på våre proteiner, lipider,
RNA og - kanskje aller viktigst -
DNA. Mye taler for at DNA i
mitokondriene kan være det
primære målet for oksidering
når det gjelder effekter på ald-
ring og at reparasjon av slik
DNA-skader er avgjørende. Både
vårt antioksidant-forsvar og
evnen til DNA reparasjon blir
mindre med alderen.  

Kreft
Forekomsten av kreft er utvil -
somt relatert til akkumulering av
oksidasjonsskader og oksidativt
stress. Klassikeren er tobakks

røykning, som gir lungene en
eksponering for oksidantene i
røyken. Hypotesen er at oksider-
ende stoffer står for flere av
trinnene i den flertrinnspro-
sessen som er nødvendig for å
transformere en normal human
celle til en malign celle. Ethvert
menneske har sine disposisjoner
for å få kreft, bestemt av genet-
iske faktorer. Men minst like
avgjørende er diett, alkohol,
fysisk aktivitet, fedme, røyking
og andre faktorer som gir oksi -
dativt stress. Kanskje er sam -
men hengen mellom betennelser
og kreft basert på at betennel -
sene skaper et oksidativt stress.
For mer enn 15 år siden ble det
akseptert at et stort inntak av
frukt og grønnsaker redu se rer
forekomsten av kreft, men nyere
data har modifisert dette noe.
Denne effekten har senere blitt
antatt å ha sammenheng med
innholdet av antioksidanter i
frukt og grønnsaker, men en slik
årsakssam menheng er aldri vist
direkte. 

Hjerte- karsykdommer
Disse sykdommene er også
koblet til oksidativt stress. Per-
oksidering av lipider er antatt å
være et viktig trinn på veien til
atherosklerose, og dette kan også
være grunnen til at røyking

fremskynder
atherosklerose.
De fleste land
anbefaler der-
for et øket inn-
tak av
antioksidant-
rik mat, i første
rekke frukt og
grønnsaker.
Ikke desto
mindre har
langt de fleste
undersøkelsene
vist at tilførsel
av store
mengder
antioksidanter
som tilskudd
ikke reduserer
forekom sten av

kardiovaskulær sykdom. Men
igjen ble det funnet at rikelig
tilførsel av frukt, bær og grønn-
saker reduserte frekvensen av
hjertesykdom.

Hva virker? 
Det er altså vist at næringsmidler
som inneholder antioksidanter,
som bær og frukt og grønnsaker,
reduserer forekomsten av en
rekke forskjellige sykdommer og
forlenger livet. Mat som inne -
holder mye antioksidanter, er
vist å indusere transkripsjon av
gener som er viktig for stress-
forsvaret. Det er derfor naturlig
å tro at hvis man spiser ekstra
mye antioksidanter i tillegg til
vanlig mat, vil man kunne øke
disse effektene dra matisk. Men
står denne hypotesen seg i
virkeligheten? Nei, ikke på noen

I
2012 ble det registrert over
20 000 artikler som om -
handlet ”antioxidant” i
PubMed, så dette er et
forskningstema med stor
aktivitet og interesse over
hele verden. Tanken med
denne artikkelen er å

repetere litt om hva antioksi -
danter er, hvordan de opp-
fører seg og å diskutere kort
hva slags evidens det finnes
for deres påståtte positive
effekter på vår helse. Vi vil
ende opp med å konkludere
at annonseringen for
antioksidanter er i beste fall
feilaktig og misvisende og
egnet til – og kanskje designet
for – å villede kundene.

ROS og RNS
Kroppen vår er kontinuerlig
utsatt for angrep fra reaktive
molekyler, enten fra miljøet
rundt oss eller fra reaksjoner
inne i våre egne celler. Disse
reaktive molekylene er, i første
rekke, ”Reactive Oxygen Species”
(ROS), men også ”Reactive Ni -
tro gen Species” (RNS). Disse
stoffene er sterke oksidanter, dvs.
at de har en kraftig tendens til å
avgi elektroner.  Oksidativt stress
kan ses på som en endring i ba -
lansen mellom oksidanter og
antioksidanter, i favør av oksi -
dantene. I kroppen vil dette
resultere i mer oksidativ skade på
cellenes makromolekyler. En slik
endring i det oksidative miljø
kan oppstå ved vanlig int-
racellulær metabolisme, ved
betennelsesreaksjoner og eks-
ponering for ultrafiolett lys eller
joniserende stråling, ved mange
typer forurensning, ved ekspo -
nering for forskjellige kjemi kalier
og medisiner, ved røyking og ved
lavt nivå av antioksi danter.

Motkreftene
Motkreftene mot oksidering er
antioksidanter. Dette er kjemiske
stoffer som på en eller annen
måte eliminerer de skadelige
effektene av ROS og RNS. De 
kan motta elektronene som
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Lurt med antioksidanter?

Antioksidanter omfattes med
mye interesse, både i aviser, i
media og i reklamekam-
panjer. De oppfattes som
stoffer som gjør noe godt for
kroppen vår - og kanskje for-
hindrer de sykdom. Er det
slik? Vi som biokjemikere bør
kanskje ha et nyansert,
kritisk og reflektert forhold til
bruken av antioksidanter –
både ordet og stoffene. 

FORFATTERE: ERIK BOYE, 
SEKSJON FOR CELLEBIOLOGI,
INSTITUTT FOR 
KREFTFORSKING, OUS
E-post: Erik.Boye@rr-research.no

RUNE BLOMHOFF, AVD. 
FOR ERNÆRINGSVITENSKAP,
INSTITUTT FOR MEDISINSKE
BASALFAG, UIO OG OUS
E-post: Rune.Blomhoff@medisin.uio.no

oksiderende stoffer så gjerne vil
gi fra seg. Kroppen kan få tilført
antioksidanter fra utsiden, men
er i stand til å lage mange ulike
potente antioksidanter selv. For
eksempel vil mammalske celler
produserer en lang rekke enzy -
mer som har til formål å mot -
virke oksidering, slik som super-
oksid dismutase, superoksid
reduktase, katalase og forskjellige
peroksidase-enzymer.

De gode stoffene
Dette bakteppet gjør det naturlig
å anta at antioksidanter gjør mye
godt i kroppen vår, slik som å
motvirke effektene av skadelige
agens. Det er solid dokumenta-
sjon for at vårt endogene anti -
oksidant-forsvar er viktig i
kampen mot sykdom. Men det
er ikke klart om tilskudd av
antioksidanter betyr noe for syk-

domsresistens, hvis vi unntar
vitaminene C og E, som er nød -
vendige av andre grunner, i små
mengder. Når det gjelder ald-
ring, kreft og hjerte-karsykdom -
mer hos mennesker (se under),
er det ikke holdepunkter for at et
tilskudd av antioksidanter har
noen positiv virkning. Selv om
det skulle være slik at antioksi -
danter er viktig for å motvirke
aldring og sykdom også hos
mennesker, er det ikke opplagt at
ekstra tilførsel av antioksidanter
vil gjøre det. På den annen side
har overbevisende eksperimen -
ter med modellsystemer, fra
gjærceller til mus, fortalt klart og
tydelig at disse organismene har
stor nytte av tilskudd av anti -
oksi danter. I det følgende vil vi
kun diskutere forholdene for 
mennesker.



måte. Kliniske
studier tyder
vel heller
på det
motsatte,
altså at til-
skudd av
store meng -
der antioksi -
danter – van-
ligvis én eller
et par for-
skjellige
former
– ofte
er di -
rekte
ska -

d elig.
Hva det er i bær,

frukt og grønn saker
som er så bra for
kroppen vår, er der-
for fremdeles i det
blå. Så foreløpig
anbefaler myndig -
hetene inntak av
slik mat, uten at
årsaken til den
positive virkningen
er kjent. Planter
inne holder et vidt
spektrum av
antioksidanter, for de
er selvfølgelig spesielt

utsatt for oksidasjons-
skader som følge av om -
danningen av lys fra sola
til kjemisk energi. Kanskje
er det lave konsentra-
sjoner av et slikt bredt sett
av antioksidanter som må til
for å gi full effekt?

Idrett
Mosjon øker metabolismen og
dermed eksponeringen for ROS
og RNS. Når mitokondriell
aktivitet øker, vil det genereres
flere oksidanter intracellulært.
Det har lenge vært kjent at
oksidativ skade kan måles etter
intens og langvarig idretts-
påkjenninger, men også etter
ganske moderat mosjon. Det er
derfor naturlig å tro at slik skade
reduseres ved tilskudd av anti -
oksi danter. Dette er bakgrunnen

for flere kommersielle produkter
og baserer seg altså på en ikke
urimelig hypotese. Det viser seg
imidlertid at virkeligheten ikke
er slik, uten at produsentene ser
ut til å ta hensyn til virkelig -
heten. ROS/RNS som blir gene -
rert i musklene ved mosjon,
stimulerer til biogenese av mito-
kondrier og dermed til større
kapasitet for energiomsetning.
Vi blir i bedre form av trening. I
modellsystemer blir denne
stimulansen av mitokondriene
eliminert ved tilsats av
antioksidanter. Flere studier har
vist at tilskudd av antioksidanter
reduserer effekten av trening,
snarere enn å øke den. I tillegg til
sin stimulering av mitokon-
driene har ROS/RNS-stoffene
også evne til å stimulere
kroppens eget antioksidant-for-
svar. Denne stimuleringen
vedvarer i flere døgn. I nærvær
av tilsatt overskudd av
antioksidanter blir denne
positive effekten borte. Det ser
derfor ut til at selv om trening
gir en kortvarig økning i
oksidativt stress, vil dette stresset
utløse en langvarig beskyttelse
gjennom antioksidant-forsvaret.
Inntak av store mengder
antioksidanter vil mest sannsyn-
lig ha to negative effekter: Virk-
ningen av trening blir redusert
og varigheten av antioksidant-
beskyttelsen blir forkortet. 

Kosttilskudd
Den omfattende reklameringen
for antioksidanter som tilskudd
til vanlig mat er derfor uten
vitenskapelig fundament. Hvis vi
studerer disse annonsene, finner
vi at de vanligvis baserer seg på
den allmenne oppfatingen at jo
mer antioksidanter, jo bedre er
det. De fleste annonsene hevder
at antioksidanter styrker
immunforsvaret og at de er
nødvendig for et sunt liv. Dette
er nok sant, men det er en
(bevisst?) omgåelse av det viktige
spørsmålet: Er det noe særlig
sunt å spise ekstra mengder av
en type antioksidanter i tillegg til

vanlig mat? Det er ingenting
som tyder på noen forbedret
effekt av disse antioksidantene,
verken når det gjelder levetid,
sykdom, trivsel eller sportspres-
tasjoner. Et unntak er befolk-
ningsgrupper som har et veldig
dårlig og ensidig kosthold, men
dette er ikke relevant for de aller
fleste i Norge. Det hevdes at
produktene er ”dokumentert”,
men dokumentasjonen
omhandler slett ikke bedre helse.
Det finnes ingen vitenskapelige
holdepunkter for å hevde, som
det indirekte gjøres i annonsene,
at ved å spise deres tilskudd opp-
når man bedre immunforsvar, et
friskere og lengre liv, lavere syke-
fravær, detoksifisering eller
større overskudd. Det eneste sted
det blir større overskudd er nok i
produsentenes regnskaper. Det
er all grunn til å tro at det er
tilstrekkelig å ha et variert
kosthold som inneholder en god
del bær, frukt og grønnsaker.

Kilder
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Biochemist 34, 24-26.
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antioxidants and cardiovascular
disease. Curr Opin Lipidol 16,
47-54.
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på å innføre et nytt type felt til
teorien, et såkalt skalarfelt.Dette
feltet kunne løse masse-proble -
met, og innførte også masse til
materiepartiklene ved at de ble
påvirket av feltet: desto mer de
vekselvirket med feltet, desto
tyngre ble de – litt som at fisker
beveger seg lettere gjennom vann
enn det vi mennesker gjør.
Denne teorien, eller hypotesen,
innebar at vakuumet slettes ikke
var tomt, men fylt av dette feltet
med sin energi og spesielle type
ladning. Den innebar også at det
fantes en ny type partikkel,
koblet til feltet på samme måte
som fotonet, lyspartikkelen, er
koblet til det elektromagnetiske
feltet. Denne partikkelen ble
snart døpt Higgsbosonet.

Søken etter Higgsbosonet
Til tross for at teoretiske par-
tikkelfysikere frarådet eks-
perimentelle partikkelfysikere å
lete etter denne partikkelen,
fordi det var så vanskelig å finne
den, samt at det var umulig å
forutsi hvilken masse den hadde,
har søken etter Higgsbosonet

Jakten på 
Higgspartikkelen

Denne historien om jakten
på Higgspartikkelen, eller
Higgsbosonet, begynner på
midten av 1960-tallet. Vi
befinner oss i verdenen til de
aller minste byggeklossene vi
vet om; de fundamentale ele-
mentærpartiklene.  Denne
verdenen er drastisk
annerledes enn den som er i
umiddelbar rekkevidde for
menneskets intuisjon,
ervervet fra våre daglige
erfaringer.

D
enne verdenen blir
beskrevet ved hjelp
av kvantefeltteori,
og innehar for oss
merkelige fenome -
ner som partikkel-
bølgedualitet.
Beskrivelsen er

summert i noe man kaller
Standardmodellen for par-
tikkelfysikk. Her har man
materiepartikler (som elekt-
ronet og kvarker), som har
halvtallig spinn og er kalt
fermioner. Kreftene mellom
disse, beskrevet ved utveksling
av kraftpartikler (som fotonet
for den elektromagnetiske
kraften), har heltallig spinn og
er kalt bosoner. Se faktaboksen
for en oversikt over Standard -
modellens partikkelinnhold og
deres forhold  til vanlig materie.

Det var kritisk å kunne for-
klare massen. For det første visste
man godt at noen av elementær-
partiklene hadde masse og for
det andre, i en teori uten masse,
farer masseløse partikler uunn-
gåelig rundt med lysets hastighet
i alle mulige retninger. Dermed
kan ingenting klumpe seg sam
men for å skape atomer, materie,
liv. Aller viktigst på dette stadiet
var det å beskrive massen til par-
tiklene som representerte den
svake kjernekraften: vektorboso -
nene W og Z. Denne kraften var
så ekstremt mye svakere enn de
andre kreftene som var relevante
for de elementære partiklene,
nemlig den elektromagnetiske
kraften og den sterke kjerne-
kraften. Kraften var svakere
(hadde kort rekkevidde) fordi
partiklene som ble utvekslet mel-

lom materiepartiklene, i motset-
ning til de to andre kreftene, var
massive, og kunne derfor kun
leve en kort tid, i henhold til
Heisenbergs uskarphetsrelasjon.
Å beskrive disse massene i en
konsistent, matematisk teori var
langt fra enkelt. Legg merke til at
det er snakk om elementærpar-
tikler. Massen til sammensatte
partikler, som for eksempel
protoner, er nesten fullt ut for-
klart av bevegelsesenergien til
elementærpartiklene de er satt
sammen av. Bare omtrent 1 % av
protonets masse er på grunn av
Higgsfeltet.

Rundt 1964 kom de teoretiske
partikkelfysikerne François Eng-
lert & Robert Brout, samt Peter
Higgs og en gruppe ledet av Tom
Kibble, uavhengig av hverandre,
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Figur 1. Bildet over viser området rundt CERN-laboratoriet sett fra luften, med Genevsjøen og Monte Blanc i
bakgrunnen. Plasseringen av den 27 km lange LHC-tunnelen ca. 100 m under bakken vises med den røde
ringen. Forstørret tegninger av eksperimentene der Higgsbosonet ble oppdaget, ATLAS og CMS, viser hvor de er
plassert rundt ringen. Tegningen under viser detektoren med norsk deltagelse, ATLAS (A Torodial LHC
ApparatuS), i mer detalj. Dette ”90-megapiksler fotografikameraet” er designet for å kunne måle partiklene
som blir produsert av proton-proton kollisjonene i LHC. Legg merke til menneskene i figuren for propor-
sjonene. Copyright: ATLAS Experiment  © 2013 CERN.

De fundamentale partiklene (leptoner og kvarker) og de kraft-
formidlende bosoner i partikkelfysikkens standardmodell.  

Vanlig materie inneholder partikler i den fremhevede kolonnen. Et atom består av en kjerne av
nøytroner og protoner omringet av en sky av elektroner (e-) som er bundet til kjernen ved den elekt-
romagnetiske kraften (utveksling av fotoner). Nøytroner og protoner består av tre u- eller d-kvarker
(nøytronet udd, protonet uud) bundet sammen av den sterke kjernekraften (utveksling av gluoner,
g). Atomkjernen holdes sammen av rester av den sterke kjernekraften. Elektronnøytrinoer (νe)
produseres i store mengder i solen som et avfallsprodukt etter ”forbrenningen” av hydrogen til
helium; forbrenningen foregår ved den svake kraften (her ved utveksling av W± bosoner). Higgs-
bosonet H er en manifestasjon av vakuumfeltet som gir masse til de svake bosonene W± og Z0 og de
fundamentale fermionene. De andre kvarker og leptoner finner man i dag i høyenergetisk kosmiske
prosesser eller partikkelfysikklaboratorier som CERN og i store mengder rett etter universitets fødsel
eller "big bang".
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vært på dagsordenen i over 30 år
nå. Higgsbosonet er svært usta -
bilt, og blir nesten øyeblikkelig
etter at det er skapt omgjort til
par av andre type partikler; det
henfaller. Siden man ikke har
sjans til å observere Higgsboso -
net direkte, er det altså disse
hen fallsproduktene man må lete
etter. For å kunne produsere og
observere Higgsbosonet, har en
rekke eksperimenter blitt satt
opp gjennom tidenes løp, men
det var ved CERNs partikkel-
akselerator LHC, i eks-
perimentene ATLAS og CMS
(Figur 1) hvor den skye par-
tikkelen endelig ble avslørt i juli
2012. 

Å produsere Higgsbosonet er
en svært krevende oppgave: det
trengs rundt en trillion (1012)
proton-proton kollisjoner i LHC
for å kunne observere ett eneste
Higgsboson. Å observere det
dersom det først er skapt er langt
fra enkelt. For en gitt Higgspar-
tikkel kan man ikke forutsi
hvordan den velger å henfalle,
men man kan si noe om sann-

synligheten for at den blir
omskapt til en viss type partikler.
Desto tyngre partikkelparet er,
desto mer sannsynlig, siden
Higgsbosonet liker masse. Men,
om man vil lete etter Higgs-
bosonet, må man ta hensyn til
mer enn kun hvor sannsynlig det
er at Higgsbosonet henfaller på
en viss måte. Henfallsproduktene
må også kunne måles. Dette
resulterer i at studiet av når
Higgsbosonet blir omskapt til to
(masseløse) fotoner er en av de
analysene hvor man forventet å
kunne se Higgspartikkelen med
størst letthet – til tross for at
Higgsbosonet kun henfaller på
denne måten i omtrent 0,2% av
tilfellene det blir skapt. Andre
viktige såkalte henfallskanaler er
den hvor Higgsbosonet blir
omskapt til to Z-bosoner, som
videre begge henfaller til fire
leptoner, her elektroner og
myoner, og den henfallskanalen
hvor Higgsbosonet blir omskapt
til to W-bosoner. Disse forskjel-
lige henfallskanalene må kom-
bineres, for å maksimere sjansen
for å se Higgspartikkelen. 

Resultatene
Så hvordan vurderer man om

man ser fingeravtrykkene til en
Higgspartikkel eller ikke? I til-
legg til signalet man ser etter –
skapt av et Higgsboson – er det
flere prosesser som ser helt like
ut i detektoren, til tross for at det
ikke var noen ny partikkel der.
Dette blir kalt bakgrunn. Ser
man på ett og ett digital bilde av
kollisjoner i detektoren, er det er
rett og slett ikke mulig å skille
disse kollisjonene fra de man
egentlig er interessert i. Det
eneste man kan gjøre, er å
beregne sannsynligheten for at
signalet skyldes noe så kjedelig
som en statistisk fluktuasjon av
bakgrunnen.  Sannsynligheten
man operer med i partikkel -
fysikk for å kunne konstatere en
oppdagelse (det vil si at man kan
forkaste nullhypotesen om at
man bare observerer bakgrunn)
er 5 såkalte standardavvik. Det
tilsvarer omtrent en 3 til 10
millioner sjanse for at utfallet
bare var tilfeldig og ikke grunnet
et virkelig signal. Denne sann-
synligheten kaller vi p0. 

For å kunne uttale seg om
hvorvidt man tror man har sett
Higgspartikkelen eller ikke, må
man beregne hvilemassen til
henfallsproduktene, partikkel -
paret. Dersom det finnes ett
Higgboson ved en bestemt
(uviss) masse, forventer man å se
en topp (med en lav p0–verdi) i
et spektrum som angir hvor
mange kollisjoner man har sett
som funksjon av hvilemassen.
Akkurat dette er det man har
observert, som illustrert i Figur 2
for henfallskanalen hvor Higgs-
bosonet blir omgjort til to
fotoner. Da resultatene fra eks-
perimentene ble publisert i juli
2012 var det ingen tvil om at det
var store nyheter. Plutselig var en
hel verdens oppmerksomhet
rettet mot partikkelfysikk, og det
ble rapportert om “nesten Justin
Bieber-tilstander” og tårevåt
glede. Sannsynligheten p0 for at
dataene rundt en masse på 126
gigaelektronvolt, GeV, var
produsert av bakgrunn, som
presentert i juli 2012 av ATLAS-
eksperimentet (Figur 3), var på
nesten hele 6 standardavvik, en

sannsynlighet på 1,7·10-9. CMS-
eksperimentet hadde et signal på
ca. 5 standardavvik på nesten
samme masse. Det var ingen tvil:
dette kunne ikke være bakgrunn;
her var det en ny partikkel!

Fra ”en Higgsboson-lignende
partikkel” til ”et Higgsboson”
Etter 4. juli 2012 har man for-
tsatt å samle data og analysere
de. Ved å inkludere de nye data
er sannsynligheten for at resul -
tatene kun er bakgrunn som
oppfører seg som Higgssignalet
nå nede i én over Avogadros tall!
Det er en så liten sannsynlighet
at det er nesten meningsløst å
snakke om den. Hva det lenge
var snakk om derimot, var at
den nye partikkelen som ble
funnet var en “Higgsboson-
liknende partikkel”. Den betegn-
elsen indikerte at forsiktige (!)
partikkelfysikere ikke hadde nok
data til å kunne uttale seg med
sikkerhet at partikkelen virkelig
hadde alle de egenskapene den
måtte ha, for å være et Higgs-
boson. Men etter å ha sett de
nyeste resultatene presentert på
konferanser tidlig denne våren,
sendte lederen for CERN, Rolf
Heuer, 14. mars 2013 ut en pres-
semelding. Nå hadde man sam -
let to og en halv ganger mer data

enn i juli 2012, nok til å kunne
konstantere at partikkelen virke -
lig er et Higgsboson!  

En æra er avsluttet, en ny
begynner
Det var en gigantisk seier for
partikkelfysikere i alle verdens
hjørner at Higgsbosonet endelig
ble funnet, etter så mange tiår
med intensiv innsats fra tusener
av engasjerte mennesker. Higgs-
partikkelen er en veldig spesiell
partikkel. Den er ulik alle andre
elementærpartikler: denne par-
tikkelen har intet spinn; den er
en skalar. Med den ble den siste
manglende puslespillbrikken av
Standardmodellen funnet. Men,
dette er langt fra slutten på visa.
Det er mye, mye mer å finne ut
av. Kosmologer har fortalt oss at
den materien Standardmodellen
beskriver, utgjør bare rundt usle
5% av energiregnskapet i uni-
verset; resten er mørk energi og
mørk materie, som vi ikke aner
hva er. 

Oppdagelsen av Higgsbosonet
er også interessant for kosmolog -
ene. De mener at universet i de
aller tidligste stadiene av sin
utvikling for en stakket stund
undergikk en svimlende utvid -
else. Denne utvidelsen måtte bli

utløst og drevet av noe, og en god
kandidat for dette er et skalarfelt.
Higgsfeltet er et skalarfelt; når
man nå har observert ett slikt
type felt i naturen, er det mer
sannsynlig at det også finnes et
annet. 

Vi vet at Standardmodellen er
ufullstendig. Selv om den er
svært viktig for å forklare natu -
ren til de fundamentale par-
tiklene vi har sett per i dag, byr
den på flere åpne spørsmål og
problemer dersom man prøver å
regne på hvordan denne verde -
nen vil se ut ved høyere energier.
Den mest åpenbare mangelen er
nok at den ikke inneholder gra -
vitasjon blant de kreftene den
beskriver. Gravitasjon er en så
svak kraft at den har ingen
betydning for elementærpar-
tiklene før man kommer til
veldig høye energier, slik det var
få øyeblikk etter Big Bang. 

En mulig og populær utvidelse
av Standardmodellen kalles
Supersymmetri, og innfører ved
et trylleslag dobbelt så mange
partikler som de vi har observert
per i dag. Dessverre har vi ikke
sett noen av disse nye partiklene
ved LHC ennå, men vi fortsetter
å være på utkikk. Denne nye

symmetrien kan løse en del
problemer som Standardmodel -
en byr på, men forutsier hele fem
Higgsbosoner, ikke bare ett som i
Standardmodellen. Det er bl.a.
derfor vi sier at vi har funnet ”et
Higgsboson” og ikke ”Higgs-
bosonet”. Det letteste av disse
fem Higgbosonene ligner veldig
på det som er i Standardmodel -
len. Dermed må vi gjøre nøye
målinger på den nye, flotte par-
tikkelen vi har funnet, for å lære
enda mer om den finurlige og
fantastiske verdenen til de aller
minste byggeklossene kjent for
menneskeheten. 

Figur 2. Antall kollisjoner som gir fotonpar observert i ATLAS-detektoren i det komplette datasettet fra 2011-2012, som funksjon av den invariante
massen til fotonpar, myy��. Rundt myy�=126 GeV ser man et overskudd av hendelser – dette indikerer at det virkelig er en partikkel der, som gjør denne
bestemte invariante massen mer sannsynlig enn fotonpar som kommer fra bakgrunn. I det nedre panelet er bakgrunnen, tilpasset av en røde,
stiplede linja, trukket fra, hvilket illustrerer overskuddet tydeligere. Copyright: ATLAS Experiment  © 2013 CERN.

Figur 3. Sannsynligheten p0 for at det observerte resultatet av analysen kun var tilfeldig, og ikke grunnet et ekte signal, som en funksjon av massen
til den hypotetiske Higgspartikkelen, mH.  Over hele massespekteret er det sannsynlig at bakgrunnen har gitt disse dataene, mens rundt mH=125
GeV er sannsynligheten så liten at man kan erklære funnet av en ny partikkel. Bare de dataene tatt fram til juni 2012 er med her. Copyright: ATLAS
Experiment  © 2013 CERN.
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jennom de forsøkene
Gurdon gjorde på
1960-tallet, viste han
at cellekjernen til en
differensiert celle
kunne reprogram -
meres til en toti -
potent eggcel-

lekjerne, dersom den ble satt
inn i eggcellens cytoplasma.
Cellekjernen hadde altså ikke
gjennom differensiering av
cellen mistet den grunnlegg -
ende evnen til å styre utviklin -
gen av en hel organisme. Ut ifra
dette sluttet Gurdon at det
finnes faktorer i cytoplasma
som avgjør om gener blir til-
gjengelige for transkripsjon.
Funnet ble møtt med stor skep -
sis av mange på den tiden, men
nå vet vi at det dreier seg både
om transkripsjonsfaktorer og
enzymer som foretar epigenet-
iske modifikasjoner. Over 40 år
senere klarte Yamanaka, sam -
men med sin kollega Kazutoshi

Takahashi, å vise at slik repro -
grammering kan gjøres uten å
flytte kjernen ut av sitt differen -
sierte cytoplasmamiljø. Ved å
overuttrykke 4 bestemte “pluri -
po tensgener” i differensierte
fibroblaster, klarte disse fors-

kerne å reprogrammere fibro -
blastene til celler som hadde de
mest sentrale egenskapene til
embryonale stamceller. Viktigst
av alt - disse “induserte pluri -
potente stamceller”, eller iPS
celler, viste seg å kunne bidra til
alle kroppsvev etter trans-
plantering inn i et embryo.
Funnet har skapt stor interna-
sjonal aktivitet der humane iPS
celler nå fremstilles fra ulike
typer kroppsceller og deretter
differensieres til andre cel-
letyper. 
Mulighetene er mange. For det

første vil iPS celler skapt fra en
enkel pasientbiopsi kunne eks-
panderes og differensieres til
mengder av en hvilken som helst
annen celletype. Disse kan da
brukes til autolog celleerstat -
ningsterapi på samme pasient.
De fremstilte cellene kan også

brukes til studier av normale
differensieringsprosesser og 3-
dimensjonale in vitro vevsmo -
deller. Et meget viktig anvend-
elsesområde er in vitro utprøving
av medikamenter, der man kan
sammenligne effektene på celler
fra individer med ulik genetisk
bakgrunn og derved skreddersy
medikamentell behandling ut
ifra denne. Sist, men ikke minst,
kan iPS celler fra mennesker med
genetiske og andre sykdommer
brukes til å skape in vitro syk-

Et år i stamcellens tegn

Stamceller har blitt en kilde
for både medisinsk fremgang
og dypere innsikt i grunn-
leggende cellebiologi.
Utnevnelsen av John B. Gur -
don og Shinya Yamanaka til
nobelprisvinnere i kategorien
medisin eller fysiologi på
tampen av 2012 plasserer ett
av de viktige fremskrittene
innen stamcelleforskning -
reprogrammering av diffe -
ren sierte celler til pluripo -
tente celler – blant de revolu-
sjonerende oppdagelser
innen biologiens historie.

domsmodeller der patogenetiske
mekanismer kan utforskes på
måter som ellers ville være svært
vanskelig.
Tilfeldighetene ville ha det slik

at det årlige nettverksmøtet
innen norsk stamcelleforskning
ble holdt samme dag nobelprisen
til Gurdon og Yamanaka ble of -
fentligjort. Dette møtet, som
holdes i regi av Forskningsrådets
Stamcelleprogram, er et viktig
samlingspunkt for stamcelle -
forskningsmiljøer i Norge med
både nasjonale og internasjonale
deltakere. Noen høydepunkter er
blitt presentert i andre fora
(www.forskningsradet.no/prog-
nett-stamceller/Nyheter/
Presenterte_siste_nytt_pa_stam-

cellefronten/1253981149653/p12
34854152607). 

Konferanse om 
stamcelleforskning
Nyheten om nobelprisen ga et
enormt løft til miljøet og det ble
raskt avgjort å holde en offentlig
konferanse for å formidle til et
bredere publikum hvilke fantas-
tiske muligheter som ligger i
stamcelleforskningen. Denne
konferansen, med tittel “Stam-
celleforskning – fra science fic -
tion til pasientbehandling?”, ble
avholdt 12. februar i Folkets Hus
og satte søkelyset på den klinisk
orienterte stamcelleforskningen.
Forskningsrådets stamcelle -

program, og dets flaggskip Na -

sjo nalt senter for stamcelleforsk-
ning, ble etablert gjennom en
egen satsing fra Helse- og om -
sorgsdepartmentet. Etter en vel-
komsthilsen fra Forskningsrådets
Anders Hanneborg ble konfe -
ransen offisielt åpnet av stats-
sekretær Nina Tangnæs Grøn -
vold, som tok for seg historikken
bak etableringen og hilste vel-
kommen oppnådde og fremti -
dige translasjonelle fremskritt. Et
popularisert overblikk over
stam cellebiologi og stamcel-
leforskningens muligheter, per-
spektiver og utfordringer ble
presentert av undertegnede, og et
perspektiv fra en av bruker-
organisasjonene, Landsforening
for ryggmargsskadde (LARS), ble

lagt frem av deres leder Leif Arild
Fjellheim. Dette ga et grunnlag
for de faglige innleggene som
fulgte, hvorav fire ble holdt av
representanter for kliniske
miljøer som enten allerede har
tatt i bruk stamceller til behand-
ling av pasienter eller planlegger
å gjøre dette.

Fettstamceller og stråleskade
Gunnar Kvalheim ved OUS-
Radiumhospital presenterte
GMP-fasiliteten ved Avdeling for
celleterapi og det nye apparatet
som er innkjøpt til fremstilling
av celler til implantering i pasi -
enter. Han fortalte om et nytt
prosjekt der fettstamceller
brukes til å behandle kroniske
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sår i stråleskadet vev hos kreft -
pasienter. Slike sår skaper store
problemer i etterkant og eks-
isterende behandlingsmåter er
lite tilfredsstillende. Flere pre -
liminære studier har imidlertid
vist at mesenchymale stamceller
fra fettvev fremmer sårtilheling
bemerkelsesverdig godt. Dette
henger sannsynligvis sammen
med mesenchymale stamcellers
kjente frigjøring av cytokiner og
vekstfaktorer. Kvalheim er nå i
gang med planlegging av en
større og mer kontrollert studie.

Multippel sklerose
Kjell Morten Myhr ved Hauke-
land sykehus fortalte om hvilke
muligheter som finnes når det
gjelder stamcellebehandling av
multippel sklerose (MS).
Erstatning av syke oligodendro -
cytter (som står for den elekt-
riske isolering av nervefibre
(myelin) som er så viktig for
normal funksjon i nervesys-
temet) har lenge vært et mål i
denne sammenheng. Det første
kliniske forsøket i verden som
brukte humane embryonale
stamceller gjaldt faktisk fremstil-
ling av oligodendrocytter til
dette formålet. Dessverre avslu -
ttet Geron Corporation dette
forsøket da den endret sitt kom-
mersielle fokus til å omfatte kreft
og kreftstamceller. Allikevel er
MS en velegnet sykdom for cel-
leerstatningsforsøk fordi det
primære celletapet omfatter en
spesifikk celletype og kan være
avgrenset til relativt små om -
råder i hjernen og ryggmargen.
Fordi MS er en autoimmun -
sykdom med betennelsesforløp
kan den også behandles med

stamceller på andre måter. Én
behandlingsform som rettes
direkte mot immunsystemet er
autolog stamcelleterapi (ASCT),
der stamceller isoleres fra
pasientens beinmarg før en
kraftig kjemoterapi, for så å
reimplanteres. Målet her er å
kvitte seg med lymfoide proge -
nitorceller i beinmargen som
ligger til grunn for immunre-
aktivitet mot myelin. Dette er
utført på mange pasienter i
utlandet og er så vidt kommet i
gang i Norge. I tillegg er det
bevis for at mesenchymale stam-
celler, for eksempel fra navle-
strengsblod eller beinmarg, har
betennelsesdempende effekter
som kan bedre symptomer blant
annet ved MS. Kliniske fase I
studier har vist at intravenøs
injeksjon av autologe mesen-
chymale stamceller har få, om
noen uheldige bieffekter, og i
dyreforsøk er det vist at dette
bedrer symptomer ved en eks-
perimentell encefalitt som er en
modell for MS. På dette området
er det behov for flere kliniske
forsøk for å kartlegge virkningen
på MS.

Blodsykdommer
Judith Staerk ved Norwegian
Center for Molecular Medicine
er den nyeste gruppelederen ved
Nasjonalt senter for stamcell-
forskning og en iPS ekspert
utdannet blant annet hos Rudolf
Jaenisch, et av de største navnene
innen iPS forskning. Hun holdt
et innlegg om sin forskning på in
vitro sykdomsmodeller for blod -
sykdommer og blodkreft. Hun
har knyttet samarbeid med en
rekke norske klinikere for å

bygge opp en bank med iPS cel -
ler fra pasienter med ulike blod -
sykdommer, og forsker på utvik -
lingen av ny teknologi for å gen -
modifisere iPS celler, både for å
få dypere innsikt i sykdomsme -
kanismer og for å fjerne gen -
defekter som kan ligge til grunn
for disse.

Øyeskader og øyesykdommer
Morten Moe ved OUS-Ullevål,
leder av Øyeavdelingen og av
translasjonsforskning ved Senter
for øyeforskning, fortalte om de
ulike kilder for stamceller i øyet
og hvordan disse kan brukes til
erstatning av celler i forbindelse
med ulike øyeskader og –syk-
dommer. Hornhinnetrans-
plantasjon er et eksempel på
etablert stamcellebehandling, og
supplementering med donors-
tamceller hentet fra hornhin -
nens limbus er avgjørende
dersom en hornhinne mangler
disse. Moes forskningsgruppe
har gjort banebrytende studier
på disse og andre okulære stam-
celler hos menneske, og tar også
sikte på å bruke stamceller til å
behandle sykdommer og skader
i netthinnen, selv om dette er en
mye større utfordring.

Organtransplantasjoner
Aksel Foss ved OUS-Rikshos-
pitalet, transplantasjonskirurg
ved Avdeling for transplanta-
sjonskirurgi, har i mange år
utført organtransplantasjoner,
med særlig fokus på lever og
Langerhanske øyer fra bukspytt-
kjertelen. Han fortalte om
bruken av biosyntetiske stativer
som kan formes etter et organs
anatomi og såes med stamceller
for å danne et fungerende organ.
Denne formen for organkon-
struksjon og vellykket implan -
tering er nylig utført i Sverige for
erstatning av luftrøret, og Foss
og medarbeidere tar nå sikte på å
utføre den samme prosedyren i
Norge. Organrekonstruksjon
kan bli et viktig satsningsfelt ved
OUS-Rikshospitalet, i samarbeid
med Nasjonalt senter for stam-
celleforskning, i årene som
kommer.

Etiske aspekter
Etikk har alltid vært et viktig ele-
ment i stamcelleforskningens
utvikling. Det var derfor viktig at
konferansen også hadde et fokus
på etiske spørsmål. Dette ble
ivaretatt av Berge Solberg, Insti -
tutt for samfunnsmedisin
NTNU og medlem av Biotek-
nologinemda. Han ga et his-
torisk tilbakeblikk på de vans-
kelige spørsmålene som dukket
opp etter at humane embryonale

stamceller ble en virkelighet, og
fortalte hvordan den etiske are-
naen har endret seg med iPS cel-
lenes inntog og endringen i den
norske bioteknologiloven som
medførte aksept for forskning på
humane pluripotente stamceller.
Hovedbudskapet her var at opp-
merksomheten har dreid seg noe
vekk fra de nærmest uløselige
spørsmål som embryonale stam-
celler skapte, og over til spørsmål
som er greiere å håndtere etisk,
slik som eierskap og bruksrett
når det gjelder celler som done -
res til fremstilling av iPS celler.
Det er imidlertid viktig å være
klar over at iPS celler ikke fullt ut
har erstattet embryonale stam-
celler, fordi det fortsatt er uklart
om iPS celler kan fungere like
godt som kilde for alle celletyper.
Forskning på embryonale stam-
celler blir derfor fortsatt viktig
fremover inntil alle grunn-
leggende sider ved pluripoten -
sialitet er godt nok forstått.

Utfordringer fremover
Konferansen “Stamcelleforsk-
ning – fra science fiction til
pasientbehandling?” ga et hel -
hetlig bilde av hva som rører seg
innen translasjonell stamcel-
leforskning både i Norge og
ellers i verden. Utsiktene er
lovende, men innebærer flere
utfordringer. Det er ikke usann-
synlig at vi innen et tiår vil bruke
iPS celler til å lage in vitro mo -
del ler for en lang rekke syk-
dommer, som vil munne ut i
grunnleggende viten om syk-
domsmekanismer, noe som kan
bidra til utvikling av helt nye
behandlinger. Autologe celle -
transplantasjoner for en rekke
tilstander og stamcellebasert
rekonstruksjon av enkelte vev og
organer kan skimtes i hori -
sonten. En av de største utford-
ringene er å skaffe nok kunnskap
om stamcellene slik at de kan
styres kontrollert til de riktige
celletyper, uten risiko for feil -
differensiering eller kreftdan n-
else. En annen stor utfordring er
kostnadene forbundet med
fremstilling av stamceller og
stamcellederiverte celler. Men -
som det ble påpekt på konfe -
ransen, vil en kostbar stamcel-
lebehandling som gir langvarig
bedring eller helbredelse, likevel
kunne være mer kostnadseffek -
tiv enn mangeårig behandling
med dyre medikamenter.  Uan-
sett er disse og andre utford-
ringer i dag gjenstand for intens
forskning, og i kjølvannet av
Gurdons og Yamanakas heders-
bemerkning blir nok 2013 et år i
stamcellens tegn. 

iPs celler som er under differensiering til nerveceller

NBS-Nytt søker 
redaksjonsmedlem 
fra Tromsø

Tromsø har for tiden ingen 
representant i redaksjonen av 
NBS-Nytt. Det er viktig at alle de 
store lokalgruppene i NBS er 
representert i redaksjonen for å 
bidra til omtale i bladet av 
aktiviteter fra alle lokalavdelingene. 
Redaktøren oppfordrer Tromsø-
miljøet til å engasjere seg 
med å finne et nytt redaksjonsmedlem.

Henvendelser om dette rettes til redaktøren. 
E-post: tore.skotland@rr-research.no. 
Telefon: 992 72 647. 
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Transgenic Plants at Ås

N
early thirty years
ago, researchers
working at
Monsanto
Corporation
laboratories in St.
Louis, USA
published an article

in Science (3), demonstrating
the use of plasmids in
Agrobacterium to generate
genetically-modified (GM)
plants.  This landmark
achievement set the stage for an
intensive research effort, leading
to the successful introduction
of GM plants to the world
market on a large scale during
the mid-1990s.  Interestingly,
only two types of genes have
dominated the international
plant GM market; namely,
genes from Bacillus
thuringiensis (BT) for insect
resistance and a bacterial gene
for glyphosate (Roundup) resis-
tance.  In Norway and in
Europe, generally, there has
been a skeptical public attitude
vis-à-vis GM plants. 

As though things are starting
to change, Jihong Liu Clarke at
Bioforsk-Ås is now coordinating
research together with col-
laborators in Denmark and
Germany to use transgenic tech-
nology for producing GM plants
with agricultural potential.  Liu
Clarke is originally from China
where she received both her B.S.
and M.S. degrees.  She came to

Ås in 1997 and has had a
position as researcher at Bioforsk
since 2003.  One of team’s early
achievements was to develop a
protocol, using Agrobacterium to
transform poinsettia.   This
method is protected by a
European Patent.
In a collaboration with Henrik

Lutken at the University of
Copenhagen, Liu Clarke have
produced transgenic poinsettia
with shortened internodes.
Lutken had earlier developed an
Agrobacterium plasmid contain-
ing genes for both kanamycin
resistance and the SHORT
INTERNODE (AtSHI) gene
from Arabidopsis (Fig. 1).  The
practical goal of this research is
to develop an alternative to exis-
ting methods that involve spray-
ing plants with expensive anti-
hormone chemicals.  There is a
good possibility that use of these
chemicals will be banned by the

EU within the next few years. Fig.
2 shows a comparison of trans-
genic versus control poinsettia
plants.  Introduction of the
AtSHI gene led to shorter, more
compact plants but it did not
result in negative effects such as
inhibition or delay of flowering.
Another avenue of research at

Bioforsk-Ås involves plant-
produced vaccines.  Longtime
attendees of NBS Contact mee-
tings might remember Charles
Arntzen’s talk in 2000, describing
his pioneering work on
producing vaccine for an E. coli-
caused diarrhea in transgenic
potatoes (6).  Since that time,
Arntzen has developed trans-
genic maize for the same
purpose.  He has also developed
transgenic technologies directed
against hepatitis B.  On a world-
wide basis, these projects
represent 2 of at least 23 projects,
using transgenic plants to
produce medically useful
proteins as vaccine or antibodies
(7).  These projects are at various
stages of completion in relation
to approval and marketing.  In
the USA, Pfizer  and Israel-based
Protalix have obtained approval
for a plant-derived (transgenic
carrot cells) glucocerebrosidase
known as Elelyso and used for
treatment of Gaucher’s disease.
In general, experts point to
several advantages of these kinds
of plant transgenic technologies;
low costs in developing trans-
genic plants, ease of scaling-up

During the last few months,
national newspapers have
written articles (1, 2) about
Jihong Liu Clarke’s applied
research at Bioforsk-Ås on
transgenic poinsettia and
tobacco plants with
agricultural potential.  Is
Norway in the process of
developing gene-modified
plants for the market?

FORFATTER: JOHN EINSET, 
UNIVERSITET FOR MILJØ- OG
BIOVITENSKAP, ÅS.
E-post: john.einset@umb.no

Fig. 1.  Diagram of the construct used in an Agrobacterium plasmid to transfer genes for kanamycin resistance
and SHORT INTERNODES into poinsettia.  Components of this construct from left to right are as follows:  LB, a
sequence defining the left limit of the transferred DNA; poly A, transcription termination sequence; NPT II,
structural gene for kanamycin resistance; 35S, a plant promoter sequence derived from cauliflower mosaic
virus driving expression of the NPT II gene; 35S promoter driving expression of AtSHI; AtSHI, structural gene
for SHORT INTERNODE gene; poly A, transcription termination sequence; RB, a sequence defining the right
limit of the transferred DNA.

production, biocontainment and
lack of problems associated with
human or animal pathogens. 
Liu Clarke’s project on plant-

based vaccines involves an
international collaboration with
scientists from Germany, Austria
and India to produce a vaccine
for dengue virus.  The construct
being used expresses four
different versions of the virus
envelope protein domain III.  To
maximize expression, the team
uses a chloroplast transfor-
mation method (8) based on
particle bombardment of plants.

So far, they have produced stably
transformed tobacco and lettuce
plants expressing the test vaccine.
So, progress is being made on at
least two fronts at Bioforsk-Ås.
In answer to NBS-Nytt’s ques-
tion as to whether we can expect
these GM plants to be on the
market soon,  Liu Clarke  said:
“Given the skepticism  against
GMO, it’s unlikely that trans-
genic plants based on our
research will appear in Norway
in the near future.  There is also
the cost-of- approval aspect.  The
costs involved in field testing and

obtaining regulatory approval
are formidable, much more than
the costs involved in the research
so far.  Rather than product
development, our objective has
been to do research that shows
the potential of GM tech-
nologies.”
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Fig. 2.  Comparison of plant heights for three independent AtSHI transgenic lines (left) versus non-transgenic poinsettia (right).  On average, the
transgenic plants had reduced plant height (21–52%) and shortened internode lengths (31–49%) compared to control plants.
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Også i dette nummeret består Arnts biostreker av to gamle
tegninger. Øverst har Arnt illustrert en ”navlebeskuende
professor”. Illustrasjonen nederst på siden har han kalt ”Den
som bare hadde økonomi til å velge og vrake i instrumenter”. 
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Arnts 
biostreker

Utlysning: Reise- og gjesteforskerstipend fra Norsk forening for
mikrobiologi (NFM). http://www.nfmikro.net/

Mastergradsstudenter, stipen -
diater og postdoktorer som er
medlem av NFM, kan søke om
støtte til deltagelse på interna-
sjonale vitenskapelige møter og
kurs. For å få stipend, må man
delta aktivt, dvs. presentere
poster eller holde foredrag. Det
ytes ikke støtte til å delta på
norske konferanser.

Postdoktorer, forskere og gruppe -
ledere kan også søke om støtte
til gjesteforskerstipend.

Stipendene er begrenset oppad til
10.000 NOK.

Søknad må innleveres før reisens
start og søker må ha vært med -
lem av NFM i minimum et år. Vi
oppfordrer også våre medlemmer
til å søke reisestipend fra FEMS
(Federation of European Microbio -
logical Societies).

Reisestøtte og gjesteforsker-
stipend utbetales etter på grunn-
lag av fullstendig reiseregning
senest 2 mnd. etter avsluttet
reise. Original-dokumentasjon dvs
(ombordstigningskort for fly, buss-
,togbilletter, hotellregning, kvitter -
ing for betalt deltakeravgift).
Dersom kvittering bare finnes i
elektronisk form må dekning av
utgifter dokumenteres med bank-
utskrift. Mottakere av reisestøtte
skriver en kort rapport (gjerne
med bilder) som publiseres på
NFMs hjemmeside.

Søknad må inneholde:
1) Faglig begrunnelse
2) Budsjett med angivelse av 
beløp det søkes om

3) Ved søknad om støtte til å 
delta på kurs eller konferanse 
må anbefaling (uttalelse) fra 
veileder legges ved. 

4) Ved søknad om gjestefor-
skerstipend, må søknaden 
inneholde prosjektbeskrivelse

(maks 1 s) og CV (med publika-
sjonsliste) legges ved.

Søknad sendes til: Ågot Aakra på
epost: agot.aakra@umb.no
Ingen fast søknadsfrist, søknader
behandles fortløpende.

Alternativt per post til: 
Ågot Aakra, Forskningsavd, UMB,
Postboks 5003, 1432 Ås

Vi oppfordrer medlemmene til å vise at 
det lønner seg å annonsere i bladet.

Støtt våre annonsører!

NBS-Nytt takker de 
firmaer som har bidratt

med annonser til dette
nummeret: 
Fisher Scientific,
Eppendorf og

Orion Diagnostic. 
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MM4 er den fjerde
konferansen i rek -
ken av interna-
sjonale nettverks-
byggende møter,
også tidligere avhol -
dt i Oslo, i 2001,
2003 og 2008. Vert-

skapet har vært Universi tetet i
Oslo og Oslo Universi tetssyke -
hus. GMM4 fokuserte på helt
nye funn innen hori- sontal gen-
overføring og DNA repara-
sjon/genomiske ved likeholds-
systemer. DNA skader, -over-
føring og -reparasjon foregår
hele tiden, både i mikro ber og
vertsceller. Mekanismer for
hurtig genom-variasjon, tilpas-
sing og vedlike hold er helt
nødvendig for å sikre at verts-
cellene og mikrobene overlever i
raskt varierende miljøforhold. 

Målet var å føre sammen fors-
kere fra ulike fagfelt for å få en
nyskapende diskusjon i grense-
snittet mellom genominstabilitet
og genomisk vedlikehold.  Resul -
tatet ble tverrfaglige diskusjoner
om genom-dynamikk og hori -
sontal genoverføring, med nye
innspill fra mitokondriebiologi
og bioenergetikk, epigenetikk,
single celle analyser og single
molekyl analyser, evolusjon og
mikrobe-vertsinteraksjon. Nye
funn innen struktur, funksjon og
interaksjon mellom kompo -
nenter i multiple DNA overfør -
ings- og vedlikeholdsmekanis -
mer ble presentert. Disse stu-
diene bidrar til et mer integrert
bilde av arkitekturen til DNA
transfer, rekombinasjon og
vedlikeholdsmaskinerier.
Genomisk variasjon og vedlike -
hold/konservering vil influere
mikrobiell fitness og overlev-
elsesevne. I sin tur, vil disse
mekanismene generere anti -
biotikaresistens, antigen varia -
sjon og potensialet for nye vak -
siner og behandlinger. Dessuten
representerer disse mikrobielle
funksjonene utmerkede lavkom-
pleksitetsmodeller for eukariote
systemer.

Programmet bestod av en
unik samling av foredragshold -
ere. Tre og en halv intensive,
spennende og berikende dager
var spekket med innlegg fra 42
høyprofilerte internasjonale
forskere. Frontlinjekunnskap om
genomets variasjon og vedlike -
hold, DNA-reparasjon og hori -
son tal genoverføring/transfor-
masjon, ble adressert på en
innovativ og tverrfaglig måte.
Tre keynote foredragsholdere var
fra USA, alle medlemmer av
National Academy of Sciences
USA. Graham Walker, Mas-
sachusetts Institute of Techno -
logy, åpnet møtet med fore -

draget: ”Antibiotics, DNA repair,
mutagenesis and cell death:
intimate connections”. Stewart
Shuman, fra Sloan-Kettering
Institute, tok over stafettpinnen
på åpningsdagen, og snakket
om: ”RNAome maintenance: the
biology and chemistry of RNA
damage and its repair”. På siste
dag startet forelesningene med at
Stephen Kowalczykowski fra
University of California med
stor innlevelse fortalte om:
“Mechanism and visualization
and genetic recombination”. Han
studerer biokjemien og moleky -
lærbiologien ved DNA repara-
sjon og homolog rekombinasjon

Microbial Genome
Maintenance Meeting 

Det fjerde Microbial Genome
Maintenance Meeting: Trans-
formation and DNA repair
(GMM4) ble avholdt den 26.-
29. april 2013 i det nye Life
Science-bygget (Domus
Medica-tilbygget) ved Uni-
versitetet i Oslo. Auditoriet
Rotunden tilbyr utmerkede
seminar-fasiliteter, med god
plass for postere i
mezzaninen. 

ved å kombinere fluorescens-
mikroskopi, optiske feller og
mikro-væskevolumer for å
manipulere og visualisere enkelt -
molekyler av DNA og enzymene
som er involvert i prosessering
og reparasjon av DNA. Han
kaller denne neste generasjons
vitenskapelige tilnærmingen for
"visuell biokjemi"

31 interessante postere ble
pre sentert av konferansens yngre
medlemmer i godt besøkte og
interaktive postersesjoner. Den
internasjonale vitenskapelige
komiteen valgte ut to av disse til
å holde en forelesning under
konferansen: Morten Kjos, post-
doc fra Univeristy of Groningen
og Stephan Frye, forsker ved
OUS.

Deltakelsen har vært god ved
alle GMM4-konferansene. I år
deltok 75 forskere og 35 studen -
ter innen molekylærbiologi,
mikrobiologi og genetikk. De
fleste var fra Europa (Danmark,
Estland, Frankrike, Tyskland,

Irland, Nederland, Norge, Por -
tugal, Spania, Sverige, Sveits og
Storbritannia). Internasjonal
nettverksbygging og nye syn-
ergier fikk godt grunnlag under
konferansen, fasilitert av ivrige
diskusjoner ved alle foredrag, i
pauser, posterpresentasjoner,
generelle diskusjoner og panel-
debatt. Stort fokus på posterne
hadde som mål å promotere og
fremme funnene til yngre fors-
kere. Komplementariteten i bak-
grunn og kompetanse innen
både genomisk vedlikehold og
genomdynamikk hos både
mikrober og vert fremmet nye
synspunkter i mikrobeverts -
interakjonen. Livlige diskusjoner
fortsatte på kveldene, da vi
hadde lagt opp til et sosialt-
kulturelt program for å stimu -
lere nye tanker og interaksjoner.
Deltakerne fikk også spennende
kulturelle og gastronomiske
opp levelser på KonTiki-museet
og Munch-museet. Avslutnings-
vis hadde vi mottakelse og
omvisning i Rådhuset med Carl
I. Hagen som vertskap, med

kulinarisk belønning med en av
Oslos beste utsikter, på Ekeberg-
restauranten.

Takket være støtte fra NBS
kunne vi dele ut tre posterpriser
som innledning til en fin panel-
debatt søndag ettermiddag:
- Første pris (”The Erling See-

berg Award”) gikk til Patrick
Seitz, PhD student fra Sveits med
posteren: ”Establishing a model
for DNA uptake in naturally
competent Vibrio cholerae”
- Andre pris gikk til Morten

Kjos (nevnt tidligere) med pos-
teren: ”Transcription contributes
to efficient chromosome segre -
gation in Streptococcus
pneumoniae”
- Tredje pris gikk til Linda

Weyler, PhD student fra Sverige
med posteren: ”Neisseria
gonorrhoeae causes DNA
damage in epithelial cells”.

GMM4 Scientific committee: 
Ole Herman Ambur, Ahus

University Hospital, Norway 
Josep Casadesus, University of

Sevilla, Spain 
Leiv S. Håvarstein, University

of Life Science, Norway 
Mike Koomey, University of

Oslo, Norway 
Chris Bayliss, University of

Leicester, UK 
Tone Tønjum, University of

Oslo, Norway 
Graham C. Walker, MIT, US 

En faglig rapport fra GMM4
vil bli publisert i Journal of
Bacteriology ASM i 2013.

Se også GMM4 webside:
www.gmm4.com

FORFATTERE: MARTA GOMEZ MUNOZ,
MARI STØEN OG TONE TØNJUM, 
AVD. FOR MIKROBIOLOGI, UNIV. OSLO
OG OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
E-post: Marta.Gomez.Munoz@rr-
research.no
E-post: Mari.Stoen@rr-research.no
E-post: tone.tonjum@medisin.uio.no

Topoisomerase kveiler opp DNA molekyl (Tønjum gruppe/Tremani).

DNA opptak ved transformasjon er koblet til pilus-retraksjon (Tønjum gruppe/Tremani).



2524
B I O R A B I AT E N : 

Standard Operating
Procedure

V
åren er en travel tid,
også for Biorabiaten.
I tillegg til alle kon-
gressene og
alternativmessene
står master- og phd-
studenter i kø for å
ta eksamen eller dis-

putere, og dugnadstilbudet er
heller ikke til å kimse av. Og i
tillegg kommer alle fridagene i
mai! Så det er ikke så ofte
Biorabiaten er innom kontoret
sitt, og et resultat av dette er at
han er på etterskudd med alt.
Under slike omstendigheter er
det viktig å kunne prioritere, og
Biorabiaten bruker derfor hvert
ledige minutt på å lage Standard
Operating Procedures (SOP)
for de forskjellige gjøremålene i
laboratoriet. Han har fått en
frist til 17. mai for inn-
leveringen og vet i tillegg godt
hvor viktig dette er, så nå blir alt
annet lagt til side. 

Men her er det ikke bare å ture
fram, det er en del prinsipielle
spørsmål å ta stilling til først.
Skal han lage SOPer for alt han
noensinne har gjort på
laboratoriet eller bare for de
tingene det kan tenkes at han vil
ønske å gjenta? Tidspresset
krever at det skjæres til beinet og
at han ikke er for ambisiøs, og
han har derfor funnet ut at det
beste er å ta for seg de
prosedyrene han vet at han skal
gjennomføre i løpet av de
nærmeste ukene, så får resten
vente til høsten kommer og det
blir bedre tider. På denne måten
har han redusert antall SOPer
som må skrives til to: "Isolation
of genomic bacterial DNA using
Qiagen Genomic-tip 100/G" og
"Isolation of genomic bacterial
DNA using DNeasy Blood and
Tissue Kit" (at det i begge tilfeller
dreier seg om produkter fra
Qiagen betyr ikke at Biorabiaten
anbefaler produkter fra denne
produsenten fremfor andre og
skal ikke på noen måte tolkes til
at han går god for kvaliteten av
dem). Man skulle tro at det

skulle være lett å lage SOPer for
to såpass enkle prosedyrer som
dette, men det er langt fra riktig,
særlig tatt i betraktning av det
også skal inngå en
risikovurdering. Hva inneholder
egentlig buffer Y1, B1, B2, C1,
G2, QBT, QC og QF? Og hvor
farlige er de enkelte kom-
ponentene? Det blir mange
sikkerhetsdatablad som skal letes
fram og mange vurderinger som
må gjøres. 

"Sannsynligvis finnes det et
sted en standard operating
procedure for skriving av SOPer"
sier Biorabiaten i en kort
kaffepause, "men jeg har ikke
funnet den ennå". Men han føler
seg ansporet av viktigheten av
dette arbeidet, sier han, og han
ser ikke bort fra at han når tiden
tillater det vil lage noen SOPer
for hjemmebruk også. Kjøkkenet
er som kjent det farligste stedet
av alle, og det er uvettig å la folk
ture fram med laging av brune
og hvite sauser og oppvarming
av Grandiosaer uten at de har det
minste begrep om hvilke
momenter i disse prosedyrene
som er de farligste og hva man
kan gjøre for å forebygge ulykker.
Men i første omgang er det altså
SOPer til laboratoriebruk det
gjelder, og det er en stor hjelp,
sier han, at det allerede foreligger
SOPer for prosedyrer som til dels
minner om dem han selv skal
bruke. For eksempel ser han i en
SOP for rensing av DNA fra hel-
blod ved anvendelse av QIAamp
Blood Mini Kit (Spin Protocol)
at man i arbeidstrinnet "Adding
Qiagen Protease" i tillegg til å
bruke labfrakk og hansker også
bør ha absorberende puter,
øyevask og en nøddusj for
hånden. Pluss at man naturligvis
må utføre tilsetningen i avtrekk.
"Hvilke farer vi uforvarende
utsatte oss for i gamle dager",
sukker han og graver videre i
stoffkartoteket.

Men naturligvis - Biorabiaten
tar seg tid til å skumme gjennom
det nyeste nye fra vitenskapens
verden også. Mest inntrykk har
det gjort på ham at det nå er vist
at livet ble til for 9,7 milliarder år
siden, altså drøyt 5 milliarder år
før Jorden ble dannet. Forskerne
bak dette arbeidet har brukt en
variant av Moores lov, som sier at
datamaskiner øker eksponensielt
i kompleksitet med en doblings-
tid på rundt 18 måneder. Dob-
lingstiden for genomet har de
beregnet til 376 millioner år, og
ved ganske enkelt å ekstrapolere
seg bakover i tid har de kommet
fram til at livet ikke kan ha opp-
stått på Jorden, men et annet sted
i rommet, 4 milliarder år etter
Big Bang. Dette scenarioet er
fullstendig i samsvar med pans-
permia-hypotesen, som ble for-
mulert 500 år før vår tidsregning
av Anaxagoras og som ble
videreutviklet av blant annet
Berzelius (1834), Kelvin (1871),
Hermann von Helmholtz (1879),
Svante Arrhenius (1903) og i
nyere tid av Sir Fred Hoyle,
Francis Crick og Leslie Orgel. Det
gjør også inntrykk på
Biorabiaten at en av forskerne
bak arbeidet er ansatt ved
National Institute of Aging
(NIA/NIH), noe som viser hvor
mye friere amerikanske forskere
står enn vi her hjemme på berget
når det gjelder tilpasning av sitt
forskningsområde til institu-
sjonen de arbeider ved. Tenk bare
hvilken nytenkning vi kunne få
dersom forskere ved Norsk
institutt for vannforskning
startet et prosjekt om eau de vie
eller akevitt, eller om Transport-
økonomisk institutt utvidet virk-
somheten til intracellulær trans-
port!



denne prisen ble omtalt i Aften-
posten 24. oktober 2012.  Kan-
didatene var (prosent av leserne
som stemte på de forskjellige
forslagene står i parentes): GSM-
radioteknologi (33 %), Ugelstad-
kulene (16 %), Skipsdesignen X-
BOW (14 %), kreftmedisinen
Alpharadin (12 %), Flerfasetek-
nologien i oljesektoren (10 %),
Salma-laksen (8 %), Fast søke-

teknologi (3 %) og Xplory
barnevogn (3 %). Ekspert pane -
let var enige om at flerfasetek-
nologien i oljesektoren skilte seg
ut både som teknologisk nyvinn-
ing og kommersiell suksess.
Ekspertpanelet ga altså topp-
plassen til en oppfinnelse som
bare 10 % av leserne stemte på.
Denne noe enkle konkurransen
viser kanskje at det kan være

viktig for Norges plassering på
”Scoreboard”-lista at oljeindu -
strien bidrar lite til den endelige
poengsummen. Vi får håpe at
det er gjort flere gode innova-
sjoner her i landet de siste 30
årene enn det utvalget som
Aftenposten endte opp med som
de 8 beste innovasjonene siden
1980. 

FoU
Den siste tiden har det pågått
diskusjoner i media om begrepet
FoU. Hva legger folk i F’en og
U’en? Med min fortid i
farmasøytisk industri er jeg for-
bauset over at denne dis-
kusjonen (Forskerforum 5,
2013) nå inkluderer om U’en er
relatert til Utdanning eller
Undervisning eller Utvikling av
ansatte. For meg betyr FoU
Forskning og Utvikling knyttet
sammen som ”hånd i hanske” i
en aktivitet der F’en beskriver de
initiale aktiviteter for å lete etter
nye muligheter (som for
eksempel produkter i industrien;
analysemetoder eller behand-
lingsmuligheter innen pasient-
behandling) og U’en beskriver
utviklingsaktivitetene som er
nødvendig for å bringe de inn-
ledende funn frem til noe som
kan brukes. I farmasøytisk
industri betyr dette at F’en
beskriver aktiviteter for å lete
etter nye potensielle tester eller
produktkandidater. Etter at
potensielle produktkandidater er
identifisert, starter arbeidet
(U’en) med å finne ut om
produktkandidaten har de
nødvendige egenskaper og
deretter bringe produktet frem
til markedet. Dette utviklings-
arbeidet krever mye forskning og
medfører i farmasøytisk industri
bruk av langt mer ressurser enn
det som benyttes i den tidlige
søken etter produktkandidater.
Min konklusjon er altså at FoU
aktiviteter er vevd sammen på en
måte der det kan være vanskelig
å skille mellom hva som er hva
av F og U. En slik definisjon av
FoU gjelder nok langt bredere
enn for farmasøytisk industri. Å
diskutere om U’en i FoU står for
Utdanning, Undervisning eller
Utvikling av ansatte viser
kanskje hvor langt fram det er
her i landet før vi kan hevde oss
innen innovasjon og produkt-
utvikling? 
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Innovasjon,
”Scoreboard” og FoU

Hvert år utgir EU-kommisjonen en rapport som måler innovasjonsevnen i medlemslandene
samt assosierte land som Norge. Rapporten kalles nå Innovation Union Scoreboard; den ble
tidligere kalt European Innovation Scoreboard.  Link til årets rapport og tilsvarende rapporter
tilbake til 2007 finnes på følgende link:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-
analysis/innovation-scoreboard/

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET, OUS
E-post: tore.skotland@rr-research.no

Innovation Union 
Scoreboard 2013
I flere år har Norge endt som nr.
17-19 på denne lista som range -
rer de europeiske landene etter
innovasjonsevne (Figur 1).

Kanskje ennå mer bekymrings-
fullt enn at vi nå er nr. 17 på lista
er de summasjonstallene som gir
grunnlag for denne plasseringen.
Norge har i de siste årene opp-
nådd 0,47-0,49 poeng på ei liste
som toppes av Sveits (0,82-0,84
poeng de siste årene) etterfulgt
av våre naboer i Sverige,
Danmark og Finland som alle
har oppnådd 0,68-0,75 poeng de
siste årene. Vår plassering er
altså stabil og det har vært et
stabilt og stort sprang opp til
våre naboland som det synes
naturlig å sammenligne oss med.
Kartet (Figur 2) viser at det også
er betydelige geografiske for-
skjeller på innovasjonsevnen
innenfor mange av landene.

De siste årene har det blitt
betydelig diskusjon i media hver
gang det har kommet en ny
”Scoreboard” rapport som har
konkludert med at Norge ligger

langt nede på denne lista. I år har
det vært bemerkelsesverdig stille
om denne rapporten. De
parametre en måler, og som
dermed danner grunnlaget for
tallene som er gjengitt ovenfor,
inkluderer FoU investeringer
som andel av bruttonasjonal-
produkt (BNP), antall doktor-
gradsstudenter, vitenskapelige
publikasjoner og patenter.
Mange sier derfor at denne lista
sier noe om satsing på forskning.
Andre påstår at den gir et galt
bilde fordi flere av indikatorene
måles i forhold til BNP, og at
innovasjonstallene for Norge blir
så lave fordi BNP er blant de
høyeste i verden. 

Det påstås at de landene som
kommer best ut på denne lista
kan beskrives ved at de har noen
store høyteknologiske bedrifter
og ofte lite naturressurser. Det
hevdes at Norge kommer dårlig

ut fordi innovasjoner gjort i til-
knytning til oljeindustrien ikke
teller nok, da denne næringen er
definert som lavteknologisk og
fordi omsetningen er så stor.
Spørsmålet er likevel om
oljeindustrien er en sovepute for
oss i forhold til satsing på FoU og
produktutvikling innen andre
områder. 

Beste norske oppfinnelse 
etter 1980
Aftenposten arrangerte sist høst
en konkurranse om beste norske
oppfinnelse etter 1980. Leserne
og et ekspertpanel ble bedt om å
vurdere 8 oppfinnelser basert på
innspill fra ”kompetente
fagmiljøer”. Kandidatene til

Figur 1. Rangering av europeiske land etter innovasjonsevne. Sveits topper, etterfulgt av Sverige, Tyskland,
Danmark og Finland. Norge er nr. 17 på lista. Figuren er kopiert fra side 21 i rapporten.

Figur 2. Kart kopiert fra side 62 i rapporten. Fargene er definert slik: Blå (Innovation leader), grønn
(Innovation follower), gul (Moderate innovator) og oransje (Modest innovator). De blåfargede områdene er
altså mest innovative, etterfulgt av de grønne, gule og oransje fargede områdene.
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VED ERIK BOYE

På norsk, takk!
I denne spalten går jeg langt
ut på planken for å skape
litt spenning i dagliglivet.
Det betyr at fallhøyden blir
større jo mer jeg raljerer over
andres skrivefeil og ordfeil
og grammatikk. Kanskje er
det på tide at jeg gjør en
tydelig feil, slik at du som
leser også kan få godte deg
over mine språklige over-
tramp. Derfor har jeg denne
gangen bestemt at jeg vil
touche innpå bruk og mis-
bruk av engelsk i tekster på
norsk.

Kanskje er det vi forskere
som går i bresjen for inn-
føring av engelsk. Vi bruker
til stadighet engelske uttrykk
når vi snakker og skriver. Vi
blir fattigere på korrekt
norsk og rikere på engelske
uttrykk. Spredningen i det
offentlige rom av disse
tendenser kan vel ikke vi
forskere ta ansvaret for, men
vi er sannelig ikke uten
skyld. Jeg vil gjerne protes-
tere på at vårt ord for forsk-
ning – ”research” – nå har
endret betydning og
representerer det en jour-

nalist gjør på fem minutter
ved å slå opp i Wikipedia.

Singel er et norsk ord som
dekker det samme som
enkel, selv om enkel også
har en annen betydning. En
person kan være singel, to
personer kan være single.
Men etter at vi har reservert
”single room” en del ganger,
blir ”single” dessverre også
entallsformen på norsk.
Dermed mister vi forskjellen
på en og flere i adjektivet.
Når det i avisartikkelen står
at ”han er single”, lurer man
jo på om det er en som er
glemt ut i setningen.

Mye av engelsk-inn-
flytelsen kommer gjennom
bruk av datamaskiner og
lesing av tekster og bruks-
anvisninger på engelsk. ”Har
du savet? Skal vi printe ut?
Dette er helt dagligdagse
uttrykk, vi stusser vel ikke
når vi hører dem. Ute på
gaten ser vi butikker som
reklamerer med ”Sale” – og
det er ikke en gammeldags
hestebutikk vi står utenfor.
Selv kjøper jeg aldri noen
ting i en butikk som har

Sale, og de merker selv-
følgelig allerede en nedgang
i omsetningen. 

Bruken av engelske ord i
norsk sammenheng gjør
også noe med det som
pleide å være regler for
sammenheng mellom
skrivemåte og uttale.
Hvordan skal vi uttale ”Sale”
og ”Save” hvis vi behandler
dem som norske ord? Nå
uttaler vi dem som på eng-
elsk, som ”seil” og ”seiv”,
men det gjør noe med vår
oppfatning av uttale på
norsk. Hvordan skal vi uttale
nyordet ”nave”?

I forskning oppstår
fenomener som i første
omgang kun får sine
begreper fra engelsk, så det
er helt naturlig og til og med
ønskelig at vi tar i bruk de
nye ordene fra engelsk. Så vi
skal kanskje ikke være så
skeptiske til at nye ord
kommer inn i norsk når vi
ikke har noe norsk ord som
er bra nok. Men også når
det gjelder ord og uttrykk fra
dagliglivet er engelsk i ferd
med å utkonkurrere gode,

Denne spalten skal
ta for seg en del
norske språk-
blomster, kanskje
med hovedvekt på
de som blomstrer i
overgangen mel-
lom vitenskapelig
og mer folkelig
bruk. Overføringen av
ord fra forskning og viten-
skap til dagligtale resulterer ofte i bruk som påkaller
både gråt og latter. Og noen ganger tar denne over-

gangen fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen
virker fullstendig meningsløs og ulogisk, får jeg
problemer og må skrive frustrasjonen av meg. I denne
spalten vil vi høytidelig og med litt humor minnes ord vi

savner. Å bekjempe den nye bruken, er som å slåss
med vindmøller, men det hjelper på sjelefreden å
skrike litt. Planen er å ha en liten spalte i hvert
nummer av NBS-nytt. Men redaktøren av
spalten er svært åpen og mottakelig for suppler-

ende innlegg og debatt. 
Skriv til meg på eboye@rr-research.no.

norske formuleringer. De
beryktete Google-oversett-
elsene gjør vel dette enda
verre, for mange tar deres
løsninger for god fisk. Vi har
vel alle fått varianter av
Nigeria-tilbudene om masse
penger, der oversettelsen
gjør at vi neppe kan bite på.
Nylig så jeg en avisartikkel
som omtalte en person i
rosende former og vedkom-
mende ble beskrevet som
”god å være rundt”. Hvaf-
forno? En reklame for en bil
som visstnok skulle skille
seg ut, hevder at denne
bilen står ut i mengden. Å
”stand out” på engelsk er
faktisk noe annet enn å ”stå
ut”. 

Jeg gremmes daglig over
at tekstredigering av viten-
skapelige artikler nå er
fjernet. Selv i de beste tids-
skriftene kan man lese
tekster som er lite
leservennlige og fulle av feil
og upresise uttrykk.  Det gjør
det vanskeligere å lese, men
det er selvfølgelig billigere
for tidsskriftene. Jeg var nett-
opp bisitter ved ni student-
presentasjoner av viten-
skapelige artikler som skulle
være blant de ypperste
innen det aktuelle feltet. Og
vitenskapelig sett var de
kanskje det. Men noen av
dem var så tunge og vans-
kelige at jeg brukte en hel
arbeidsdag på å penetrere
hva de egentlig mente. Det
var vel en slags trøst at
studentene hadde fått med
seg minst like mye som
meg, men det kostet nok
blod, svette og tårer.

Familien Blix´fond til fremme
av medisinsk forskning
Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember
1983. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen
feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen
disse feltene. 

Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer
basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. 

Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud,
Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo.

Søknaden må være sendt senest 25. juni 2013. Den må skrives på fastsatt
skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.

Hvordan skal vi uttale «sale» og
«save» hvis vi behandler dem
som norske ord?



uttrykk for at de syntes det nå er
for mange stipendiatstillinger i
forhold til antall postdoc-stil-
linger eller mulighet for å få en
fast forskerstillinger. Flere pekte
på behovet for å skaffe seg en fast
stilling i en situasjon der de
hadde stiftet familie. Noen ga
også uttrykk for at det er behov
for en endret holdning i aka-
demia i forhold til synet på å
finne arbeid utenfor
laboratoriene. Det fremkom at
det er mange interessante
muligheter for andre type jobber
der en har behov for en god
basisutdannelse slik en får med
en PhD i biokjemi/cellebiologi,
samtidig som mange ga uttrykk
for at en burde legge bedre til
rette for at nyutdannede PhD’er
kunne gå inn i ikke-
laboratoribaserte stillinger. Som

omtalt
under
påpekte  flere
at det ville være
gunstig med et noe
bredere kurstilbud. Flere
etterlyste også behov for tidlig
informasjon om muligheter for
fast ansettelse innen
laboratoriebasert forskning
versus andre type stillinger der
utdannelsen ville kunne være til
nytte. Selv om det store flertallet
ga uttrykk for at tiden som
PhD/post.doc var svært nyttig,
skrev et par personer at en tidlig
informasjon om arbeids-
mulighetene i forskjellige type
stillinger muligens ville medført
at de ikke hadde startet arbeidet
med PhD.

Svar på spørsmål 2 og 3
Svarene på spørsmål 2 viste stor
spredning i nåværende arbeids-
oppgaver. Mange av de som
svarte har nå viktige ansvarsopp-
gaver i institusjoner som Forsk-
ningsrådet, Kreftforeningen,
Helsedirektoratet, Universitetet,
Inven2 og diverse statlige eller
fylkeskommunale virksomheter,
samt ”formidlingsbransjen”. 
I mange av svarene på spørs-

mål 3 ble det presisert at
erfaringen fra utdannelsen var
viktig selv om de ikke lenger
arbeidet mot de spesialområdene
de gjorde som PhD-student/ -
post.doc. Det ble fra mange
presisert at de i nåværende stil-
ling hadde stor nytte av
erfaringen de hadde fått, for
eksempel med: (a) systematisk
tilnærming til problemstillinger,
(b) sammenstilling av store
mengder data , (c) skrive faglige
rapporter, (d) holde presenta-
sjoner, (e) kunnskap om hvordan
forskning foregår og (f) analytisk
erfaring. Flere la også vekt på at
det nettverket de hadde etablert
under PhD/post.doc arbeidet var
svært nyttig  i ny stilling; likeså
den opparbeidede generelle

kunnskap om utdann-
ings og forskningssektoren, samt
det å forstå en forskers hverdag
og tankegang. Nedenfor har jeg
klippet fra fem av svarene til
spørsmål 3.

Nytteverdien av utdanningen er
meget stor. Noen stikkord kan
være
• utdanningen har bidratt til en 
helhetsforståelse som er viktig i 
min jobb

• stort nettverk både i Norge og 
utlandet

• forståelse for hverdagen til 
forskerne og med det mulighet 
til å være en god samtalepart -
ner

• evne til å se dypere inn i en sak 
og blikk for sakers kompleksitet

• viktigheten av ulike typer 
fagkompetanse til å løse 
komplekse problemstillinger

I og med at jeg jobber i en ana-
lyseavdeling, er bakgrunnen som
forsker svært nyttig. Evne til å
kunne jobbe selvstendig, raskt
skaffe seg oversikt over saksfelt,
skille verdifull og ikke verdifull
informasjon, identifisere aktuelle
problemstillinger, designe «eks-
perimenter» og finne metodikk
som egner seg for analyse, og ikke
minst det å skrive faglige
rapporter. I min jobb er det også
svært verdifullt med god kjenn-
skap til utdannings- og forsknings-
sektoren mer generelt.

Jeg har lært systematisk, mål-
rettet arbeid med til dels stor
arbeidsbelastning og usikkerhet.
Arbeid i nettverk og med store
kontaktflater. Behandle og forstå

3130 M
ed utgangspunkt
i problemstil-
lingen skissert i
ingressen sendte
jeg i april e-post
til en del
personer som
har tatt sin basis-

utdannelse og eventuell PhD
pluss postdoc i biokjemi/cel-
lebiologi og som nå arbeider
med andre oppgaver enn
laboratoriebasert forskning. Jeg
fortalte at jeg ønsket å lage en
artikkel om denne problemstil-
lingen i NBS-Nytt og stilte de
følgende spørsmål:

1. Beskriv med noen få linjer 
hvilken basisutdannelse og 
etterutdannelse du har, samt 
hvor lenge det er siden du 
sluttet med laboratoriearbeid.

2. Beskriv med noen få linjer 
hvilke arbeidsoppgaver eller 
ansvarsoppgaver du har i 
nåværende stilling.

3. Beskriv nytteverdien av 
erfaring med basisutdannelse, 
evt. doktorgradsarbeid og 
postdoc stilling i forhold til det
du nå gjør.

4. Har du forslag til endringer i 
kurs/opplæring slik at 
opparbeidet kompetanse 
passer bedre til andre arbeids-
oppgaver enn laboratorie -
basert forskning? 

5. Har du andre kommentarer 
eller informasjon du synes bør 
fremkomme i en slik artikkel?

Jeg mottok 18 svar; et par
ønsket å være anonyme. Noen av
de som svarte hadde sluttet med
laboratoribasert virksomhet for
opptil 15 år siden; de fleste hadde
vært i annen virksomhet 2-8 år,
og noen få hadde helt nylig
sluttet med laboratoribasert
forskning. Noen av disse arbeider
nå med problemstillinger som er
svært forskjellig fra den
laboratoriebaserte forskning;
andre har arbeidsoppgaver som
ligner på dem de tidligere hadde
selv om de ikke lenger utfører
laboratoriearbeid. I svært mange
av svarene fremgikk det at den
problemstillingen som her blir
tatt opp er viktig. De begrunnet
det med at arbeidssituasjonen for
nyutdannede PhD’er innen bio-
kjemi/cellebiologi har endret seg
vesentlig de siste årene. Mange ga

Er utdannelsen av 
biokjemikere og 
cellebiologer moden for
noen endringer?

Utdannelse av biokjemikere
og cellebiologer er i stor grad
rettet mot å gi studentene et
nødvendig grunnlag på veien
til å bli selvstedige forskere. I
de senere årene er det
utdannet så mange
PhD’er/postdoc’er at de fleste
vil ende opp med ikke-
laboratoriebaserte jobber. Er
den utdannelsen vi gir
optimal i forhold til den
arbeidssituasjonen de
nyutdannede nå møter?

FORFATTER: TORE SKOTLAND,
SENTER FOR KREFTBIOMEDISIN,
RADIUMHOSPITALET, OUS
E-post: tore.skotland@rr-research.no



man er, selv om man ikke har
tenkt å fortsette innen forskning.

Jeg synes ikke at det er uni-
versitetenes oppgave å utdanne til
byråkratiet, da arbeid her går mye
på «learning by doing», sunn for-
nuft og erfaring, samt kursing av
arbeidsgiver. Universitetene kunne
nok vært bedre på å informere om
arbeidsmuligheter i forvaltning,
direktorater, kontrollorganer, osv.
Også byråkratiet (for min del)
trenger folk som bruker sin faglige
innsikt til å se helhet, mulige og
ønskede utviklinger nasjonalt og
internasjonalt, samt delta i dis-
kusjoner og prosesser om dette.
Åpenhet er alfa og omega.
Integritet er et annet stikkord.
Også her må/bør man holde seg
rimelig faglig oppdatert via over-
siktsartikler og faglig rettede
rapporter.

Molekylær livsvitenskap har
gått fra å være et relativt data -
fattig fagområde, til å generere
enorme mengder data som
utfordrer tilgjengelig IT kapasitet
for lagring og prosessering.
Biologiske systemer er komplekse,
men store datamengder kombinert
med fremskritt innen IKT og

matematisk modellering har gjort
at man har mulighet til å forstå og
predikere biologiske systemer på
systemnivå. Grenseflater mellom
biologi og IKT (bioinformatikk) og
mellom biologi og matematikk
(systembiologi) blir viktige frem-
over. Det er derfor stort behov for
å styrke utdanningen med tanke
på disse områdene. 

Kanskje mer enn tradisjonelle
kurs med eksamen, kunne det
vært aktuelt med informasjon fra
bedrifter som trenger kompetanse
innen biokjemi/cellebiologi. Hva
slags kompetanse har slike behov
for, og hvilke typer oppgaver kan
man jobbe med utenfor labora -
toriet? Det er hard konkurranse
om forskningsmidler. Det gjør lett
at de som får midler til å bli post-
doktor, forsker osv. føler seg som
vinnere, mens de andre som ikke
får slike midler blir tapere, og må
finne seg noe annet å gjøre. Det
bør være mer fokus på at man i
mange sammenhenger har en
nyttig og attraktiv kompetanse og
erfaring, selv om man ikke for-
tsetter som forsker. Men de alter -
na tive oppgavene og arbeidsplas-
sene bør få mer oppmerksomhet,
få mer status. Det må være ”lov” å

ta en doktorgrad, evt. også en post-
dok for å bygge opp kompetanse
som kan brukes i andre stillinger
enn innen forskning. Ikke alle
stipendiater trenger å ha som mål
å bli gruppeledere. 

Spennvidden på hva en kan
gjøre er stor og en bakgrunn i bio-
kjemiske fag kan føre til mange
alternative arbeidsoppgaver som
en nok ikke ser for seg når en
studerer. Jeg tror at det er viktig at
kurs om translasjonell forskning,
innovasjon og kommersialisering
blir en del av doktorgradspro -
gram met, for å gjøre flere kan-
didater bedre rustet til både å inn-
overe selv som del av sin forskning,
og til å få seg relevant jobb utenfor
akademia.

Ikke så mye galt med det faglige.
Men man kunne på et meget tid-
ligere tidspunkt bli informert om
fremtidsutsiktene for en som
ønsker å jobbe som forsker innen
feltet, for de er ikke spesielt gode.

Det er for mange stipendiater i
forhold til stillinger som kan tilbys
etter endt doktorgrad på feltet. Et
kjempestort minus er at det ikke
finnes faste stillinger, spesielt ikke
for de under 45 år. Det har vært
helt avgjørende for mitt valg om å
forlate forskningsfeltet jeg hadde
opparbeidet ekspertise på. For-
utsigbarhet og trygghet for meg
som har stiftet familie kommer i
første rekke. Det er dessverre også
ofte slik, spesielt for en kvinne som
ønsker å ha en familie ved siden
av, og dermed har måttet ta ut et
par svangerskapspermisjoner, at
en blir liggende etter med tanke på
publikasjoner, som er det man blir
målt opp og ned etter.

Med tanke på at mange slutter
med forskning ville det vært nyttig
med en innføring i offentlig for-
valtning og mer skrivetrening
siden det å skrive er viktig i mange
typer jobber. Man bør tidlig i
utdannelsen bli informert om
fremtidsutsiktene for jobb som
forsker innen feltet. Kanskje er det
andre veier som ville vært bedre
enn å ta doktorgrad? Innen dette
fagfeltet virker det som alle har
doktorgrad nå, slik at det er ikke
lenger et kvalitetsstempel å ha
vært gjennom det forløpet.

Det finnes en verden utenfor
den akademiske forskning, og det
er greit å jobbe andre steder også.
Akademisk forskning er ikke det
eneste respektable arbeidet man
kan gjøre i verden!

Oppsummering
Som det fremgår av disse svarene
er tilbakemeldingene selvsagt
forskjellige og avhengig av hvilke
type stilling hver enkelt nå er i.
Mye av den ekstra kursingen
som nevnes tror jeg må gis på
arbeidsplassen. Men noen av de
tema som tas opp burde man
kanskje snarest mulig gjøre noe
med. Å gi studentene en oversikt
over muligheter for arbeid innen
laboratoriebasert virksomhet
versus andre type arbeidsopp-
gaver burde være en selvfølge.
Flere påpeker behov for mer
erfaring med skriving/formid-
ling enn det å bidra med noen få
publikasjoner i engelskspråklige
fagtidsskrifter. Bør studentene
oppfordres til å bidra mer med
poplulærvitenskapelige artikler i
media og få annerkjennelse for
slikt arbeid i form av godkjente
vekttall? Flere nevnte behov for
mer kunnskap om etiske pro -
blem stillinger, ledelse og pro-
sjektledelse. Dersom de tilbud -
ene som finnes i dag ikke er gode
nok innen disse områdene bør
det gis høy prioritet å gjøre noe
med det. I våre fagområder blir
det stadig mer fokus på trans-
lasjonsforskning; litt introduk-
sjon om innovasjon, patentering
og kommersialisering burde ikke
være en stor sak å få til. 

I flere av svarene jeg fikk ble
det påpekt at det er mange inter-
essante muligheter for bio-
kjemikere/cellebiologer utenfor
akademia. La oss gjøre det mer
synlig og legge forholdene best
mulig til rette for at studentene
ender opp med en jobb som
passer dem best mulig. Jeg tolker
den høye svarprosenten på min
forespørsel og entusiasmen i
enkelte av svarene (anonymisert
av meg) som at det er behov for
visse forbedringer i den under-
visningen studentene får.

Jeg takker alle som har svart på
mine spørsmål og håper at de
innspillene som er gitt her er til
nytte for de som har det daglige
ansvar med å legge til rette for
utdannelse av nye fagpersoner
innen våre fagfelt. Følgende
personer har bidratt med innspill
til denne artikkelen: Mohammed
Amarzguioui, Kristi K. Bache,
Steinar Bergseth, Ole Johan
Borge, Øyvind Fensgård, Anne
Forus, Silje Lauvrak, Stein Erik
Lid, Jannikke Ludt, Ingrid
Roxrud, Øystein Røsok, Camilla
Skjerpen, Audrun Utskarpen og
Jacob Edward Wang.
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mye informasjon. Faglig innsikt
som gir respekt i diskusjoner med
fagmiljøer og i strategiske pro-
sesser. Kjenner FoU systemer ved
universiteter og høyskoler. Interna-
sjonal erfaring ga språkutvikling
og trygghet i å bruke engelsk. Verdi
av åpenhet og diskusjoner der
argumenter og kunnskap utfor -
dres. Grundighet og vurdering av
kildeinformasjon.

Det har gitt en solid faglig bak-
grunn, trening i å analysere
hvordan ting kan henge sammen
og lage hypoteser (forskertanke -
gang; det setter sitt preg på deg
allerede under studiet og blir for-
sterket med en dr.grad), sette seg
inn i nye problemstillinger raskt,
dra ut den viktige informasjonen
fra store mengder informasjon/ -
dokumenter. Du vet dessuten
hvordan forskersamfunnet
fungerer og kan vurdere andres
forskning.

Det er et langt steg fra forskning
til den jobben jeg gjør nå, noe som
har krevd en del omstilling. Bak-
grunnen min er likevel nyttig. Det
kommer godt med at jeg er vant til
å skrive på både norsk og engelsk,
samt holde innlegg.

Svar på spørsmål 4 og 5
Jeg slår sammen svarene på
spørsmål 4 og 5 og lar de
følgende sitater/klipp fra 12 av
svarene være en oppsummering
av tilbakemeldingene på disse to
spørsmålene. 

I dag vil ferdig utdannede
doktorer i større grad enn tidligere
gå inn i stillinger utenfor aka-
demia. Dette er både ønskelig og
uunngåelig. Det hadde vær guns-
tig om det fantes et bredt tilbud av
kurs i doktorgradsutdanningen,
slik at kandidater kunne opp-
arbeide seg ulike kompetanse-
profiler ut fra egen interesse og
videre karriereplaner. En god del
vil antakelig ønske å spesialisere
seg for en videre karriere i aka-
demia, mens andre kan opp-
arbeidet seg kompetanse som også
kvalifiserer dem til andre typer
stillinger. I næringslivet innenfor
fagområdet biomedisin kan for
eksempel kompetanse på regula -
tor iske spørsmål være etterspurt,
mens i forskningsadministrative
stillinger kan kompetanse om
politikk, forvaltning, administ-
rasjon og strategi være etterspurt.

Større fokus på metode i basis-
utdanningen, for eksempel et
metodekurs som også introduserte
metodikk fra andre fagfelt enn det
en selv har valgt (metoder innen
samfunnsfag, humaniora etc. på et
nybegynnernivå). En del stipendi -
ater /post doc’er/forskere i akade -
mia har vanskelig for å se for seg
en jobb utenfor, og er kanskje også
litt engstelige for det. Det er det
ingen grunn til. Det trengs flinke
folk som kan sette seg inn i ting,
tenke rasjonelt og analytisk,
komme opp med forslag til løs-
ninger osv. i nær sagt alle deler av
næringsliv, offentlig byråkrati og
forvaltning.  

Skrivekurs og kurs i formid-
ling/kommunikasjon (av forsk-
ningsresultater) er nyttig både for
doktorgradsarbeid og med tanke
på andre typer arbeidsoppgaver,
enten man satser på en karriere
innen forskning eller innenfor
andre fagområder. Det er behov
for mer kunnskap om regelverk og
etiske problemstillinger. Det er
utrolig viktig å kunne kom-
munisere/formidle, enten man
satser på en karriere innen forsk-
ning eller innenfor andre fag-
områder.

Akkurat i min funksjon kunne
det inneholdt noe mer om offentlig
forvaltning, finansieringsord-
ninger nasjonalt og internasjonalt,
og noe om prosjektledelse. Dette
kunne vært tilleggskurs/videreut-
danning. Jeg vil nødig at de
biologiske fagene skal begrenses i
omfang.

Det er kanskje ikke plass til så
mye ekstra, samtidig som en kon-
sentrerer seg om å gjøre det en
holder på med og bli ferdig med dr.
graden? Jeg har inntrykk av at det
finnes noen tilbud, f.eks. innen for-
midling (er det ikke et nytt kurs på
Blindern?) Hvis det kan tas som et
av kursene man må ha til doktor-
graden, ville det være bra. Det kan
være lurt å tenke på tidlig hva
man har lyst til å drive med etter
doktorgraden, ta relevante kurs
under doktorgraden, eventuelt ta
noe ekstra utdanning/kurs etterpå
som kan komme til nytte innen
det man har lyst til å jobbe med.
Ellers synes jeg man bør gripe de
mulighetene som dukker opp, til å
få med seg det man kan som
forsker, av prosjekter, samarbeid,
kurs, konferanser, utenlandsopp-
hold og nettverk, og konsentrere
seg om å gjøre en god jobb der
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Dear Colleague,
Austerity has taken its toll and
disturbed research cycles across
Europe. Particularly affected are
scientists from Southern Europe.
Find out first-hand how
scientists confronted to austerity
deal with it in Greece, Spain,
Italy and Portugal, in a new
Special Issue of the Euroscientist.
It is the journal of Euroscience,
the European grassroots
organisation of scientists across
disciplines and countries. The
Euroscientist is the first pan-
European magazine for scientists
and by scientists. This means

that it will give you a voice to
share your own solutions to the
situation we, as scientists, find
ourselves in.
In this issue, we analyse the

situation of how many of our
colleagues in the labs, who were
forced to emigrate, and we also
have the stories of those who
decided to stay. You will hear
from researchers sharing their
experience of navigating the
troubled waters of recession,
when it comes to maintaining a
seemingly steady research career
path. Problems identified in
Spain, Italy, Portugal and Greece

underlined the vital need for a
public debate, beyond Southern
European borders.  This is the
goal of this special issue: to focus
the wider European science
community’s attention on how
to solve research issues across
Europe.
So, please, join in and take part

to this citizen initiative. Tell us
your opinion as a practicing
scientist. Where does the system
need to be fixed? Do we need to
revisit the fundamental basis of
research in Europe? Its
objectives? Its funding schemes?
Or even to find new ways of

ring-fencing scientists’ time for
research?
If you want decision makers

hear what you have to say, then
speak your mind, don’t be shy.
Share your views by sending an
e-mail to
editor@euroscience.org.

Sabine Louët
Editor, The Euroscientist
http://euroscientist.com/
Twitter:

http://www.twitter.com/euros-
cientist
Facebook: https://www.face-

book.com/Euroscientist

Information distributed
by FEBS

La FEBS få din e-postadresse!

FEBS ønsker å få en mer direkte kontakt med medlemmene. Alle medlemmer av NBS er også medlemmer av FEBS, og for å oppnå
dette ønsker de tilgang til e-postlistene fra de nasjonale organisasjonene. Adressene skal altså brukes av FEBS for en mer direkte
kontakt med medlemmene og kunngjøring av forskjellige aktiviteter av interesse. Det er altså ikke snakk om å selge adresselister til
kommersielle aktører. Hvert enkelt medlem må godkjenne at e-postadressen formidles til FEBS. 

Send en e-post til generalsekretæren, tom.kristensen@ibv.uio.no, for å godkjenne at e-postadressen din sendes til FEBS.



NBS reisestipend 2013 

Returadresse: Tom Kristensen, Institutt for biovitenskap,
Universitetet i Oslo, Postboks 1066 Blindern, 0316 Oslo

NBS har avskaffet søknadsfristene
Nå kan du søke hele året og få tildelt stipend hele året. 
NBS travel grants, see www.biokjemisk.com, reisestipend
Mastergradstudenter og stipendiater som er NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter og kurs. Søkere må
delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Stipendet er begrenset oppad til 10.000 NOK for europeiske konferanser og kurs og
15.000 NOK for konferanser og kurs utenfor Europa. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte.  Vi oppfordrer også våre
medlemmer til å søke reisestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må innleveres før reisens start.

Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning senest 2 mnd etter avsluttet reise. Her må det vedlegges original-
dokumentasjon dvs. (ombordstigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare
finnes i elektronisk form må dekning av utgiftene dokumenteres ved bankutskrifter. Mottakere av reisestøtte må i tillegg skrive en rapport som
egner seg til trykking i NBS Nytt og gjerne legge ved bilder.

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: Tom Kristensen på epost: tom.kristensen@ibv.uio.no 

Alternativt per post til:
Professor Tom Kristensen
Generalsekretær NBS 
Institutt for biovitenskap
Universitet i Oslo
PB 1041 Blindern
0316 Oslo, Norway

Skal du ansette medarbeidere?
Gratis utlysning i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS

NBS tilbyr nå gratis utlysning av stillinger i NBS-nytt og på hjemmesidene til NBS. Dette gjelder alle stillinger for biokjemikere og
cellebiologer i Norge. 

Utlysningstekst på inntil en A4 side sendes til sendes til Generalsekretæren (tom.kristensen@ibv.uio.no) som legger 
utlysningen inn på et nytt område kalt ”Ledige stillinger” på hjemmesidene til NBS.

Dersom søknadsfristen er minst to uker etter planlagt utsendelsesdato for neste NBS-nytt vil vi også trykke en kort melding om
ledig stilling i bladet. Frister for innlevering av stoff samt planlagt utsendelsesdato er gjengitt på annet sted. Utlysningsteksten i
bladet vil få et format som vist i eksempelet under. Den nødvendige informasjon for en slik annonse sendes til tore.skotland@rr-
research.no.

Ledig post. doc. stilling ved Universitetet i Bergen
En post. doc. stilling er ledig hos NN
Søknadsfrist: Dato 
For mer informasjon om stillingen se NBS hjemmesider.
NN kan kontaktes på telefon (telefonnummer) eller med e-post (adresse)


