
Nyvalgt president i NBS
Neste kontaktmøte
Nature artikkel
Ebola forskning
Nansenpriser
Biorabiaten
Ordkløveri
Biostreker

Nr. 2/2015
39. årgang

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

TIDSSKRIFT 
FOR NORSK 
BIOKJEMISK 
SELSKAP



3

NBS-nytt

MEDLEMSBLAD FOR 
NORSK BIOKJEMISK SELSKAP

ISSN: 0801 - 3535

REDAKTØR: 
Tore Skotland
Senter for kreftbiomedisin, 
Radiumhospitalet
Tlf. 992 72 647
E-post: tore.skotland@rr-research.no

REDAKSJONS MEDLEMMER: 
Vidar Beisvåg
Inst. for Kreftforskning og 
Molekylær Medisin, NTNU
Tlf. 72 82 53 45
E-post: vidar.beisvag@ntnu.no

John Einset
Universitet for miljø- og biovitenskap
Tlf. 64 96 56 07 /  412 33 864 
E-post: john.einset@umb.no

Marte Innselset Flydal
Institutt for biomedisin
Universitetet i Bergen
Tlf. 474 09 528
E-post: Marte.Flydal@biomed.uib.no

Camilla Raiborg
Senter for kreftbiomedisin,
Radiumhospitalet
Tlf. 908 36 993
E-post: Camilla.Raiborg@rr-
research.no

FORMGIVING:
Terje Jenssveen
(Mac & Type Design AS)
Tlf: 928 50 010
E-post: terje@macandtype.no

ANNONSERINGSANSVARLIG: 
Frode Sveen 
Telefon 22 29 20 05/924 88 029
frode.sveen@online.no

Bidrag og tips rettes til en av 
redaksjonsmedlemmene, gjerne ditt
lokale medlem. Veiledning for 
skri benter kan lastes ned fra 
www.biokjemisk.com/nbs-nytt.html. 
Ingen utgaver eldre enn NBS-nytt
1/2005 skal brukes som mal for
levert stoff. 

NBS-nytt er medlem av Den Norske
Fagpresses Forening

FORSIDEBILDE:
Imaris-rekonstruksjon fra konfokal-
mikroskopi. For detaljer se side 6.
Foto: Camilla Raiborg

A
v innholdet:

NR. 2 - 2015
4 Kjære biokjemikere!
5 Kjære lesere!
6 Nature artikkel
10 Ebola forskning
13 Nansenpriser
14 Bioenergy award
16 Nyvalgt president i NBS
18 Biorabiaten
20 Drug discovery
22 Ordkløveri
23 Arnts biostreker
24 Publisere mer eller mindre?
26 NORBIS
18 Forskningspolitikk
31 Tolking av data
32 Immunregulering
34 Populærvitenskapelig formidling
35 Neste kontaktmøte

Det er viktig at vi som fagpersoner bidrar til populærvitenskapelig formid-
ling av våre forskningsprosjekter i media. Et forskningsprosjekt (NoSarC)
som ledes av Ola Myklebost ved Institutt for kreftforskning, Radiumhos-
pitalet ble omfattende beskrevet i en 9-siders artikkel i Aftenpostens A-
magasin 20. mars. Det var en utfyllende og svært velskrevet artikkel med
tittelen ”Jakten på en kreftkur” der det fremgikk at journalisten hadde fulgt
forskningsgruppens aktivitet i flere måneder (oktober 2014 – mars 2015)
for å beskrive forskjellige aktiviteter fra prøvetaking av kreftpasienter til
prøveopparbeidelse og analytisk arbeid.   Les mer på side 34

Anne-Lise Børresen-
Dale er tildelt “Fridtjof
Nansens belønning for
fremragende forskning
innen realfag og medi -
sin” for 2015 for frem -
ragende molekylær kreft-
     forsk ning. Pri sen ble
første gang utdelt i 1907
og er senere utdelt nesten
hvert år. Børresen-Dale
mottok prisen under års-
møtet til Det Norske
Videnskaps-Akademi i
Oslo 4. mai. 
Les mer på side 13

Jeg ble under Kontakt -
møtet på Svalbard valgt
til President Elect i NBS,
hvilket vil si at jeg overtar
som President i selskapet
fra 2016. Redaktøren av
NBS-Nytt har bedt meg
om å gi en beskrivelse av
min faglige bakgrunn og
litt om min administ-
rative erfaring. 
Les mer på side 16
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I tell my students that it takes 1 hour to prepare a 10 minutes talk and 10 minutes to plan a 1 hour talk. Likewise, I
like to think that referees, evaluating both your manuscripts and your applications, would appreciate your writings
being well planned and straight to the point. The deadline of the Norwegian Research Council and the Cancer Society
is only a week away. Therefore, this editorial will simply tell you to write a meaningful heading, stay focused and
short, be enthusiastic and optimistic, acknowledge earlier findings and enjoy science.   

The long and the short of it?
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Jeg skriver dette på et tidspunkt da det bare er få dager igjen til mange av dere skal levere søknader om forsknings-
midler for de neste årene. Mens dere funderer på hvordan dere skal skrive søknader der det under evalueringen vil
bli lagt vekt på at dere viser stor grad av dristighet og faglig fornyelse, så funderer jeg på hvordan dette nummeret
skal få et sidetall som er delelig med fire. Den siste problemstillingen må jeg innrømme at jeg ikke tenkte på før jeg
sa ja til denne jobben.

I den siste tiden har det vært mye diskusjon i media om problemstillinger relatert til såkalt lojalitet overfor  arbeids-
givere versus behovet for å fremme forslag til forbedringer, hvilket ofte oppfattes som kritiske kommentarer av led-
elsen. Fritt Ords store pris ble for kort tid siden gitt til to varslere som begge møtte intens motstand på sine
arbeidsplasser når de påstod at noe ikke var som det burde være. Robin Schaefer varslet ledelsen ved Hordaland
politidistrikt om alvorlige mangler i etterforskningen av en ung pikes død, mens Jan Erik Skog i 10 år hadde varslet
om forhold ved Oslo kommunes kollektivtransport.

I tillegg til disse historiene kan en lese om ansatte ved universitet, sykehus og skole som ikke tør stå frem med sin
kritikk av hvordan de opplever ting som bør endres. I følge en ny Fafo-rapport skyldes det frykt for konsekvenser
for varsleren.Det hjelper lite at ledelsen sier de ønsker slike tilbakemeldinger så lenge erfaringer fra varslere nærmest
overalt i arbeidslivet sier at det ikke er slik de opplever det. Diskusjon og åpenhet om hva som er bra og hva som
bør forbedres er svært viktig for best mulig utførelse av også våre arbeidsoppgaver relatert til forskning og under-
visning. Sørg for at dine synspunkter kommer frem og bidra til å kreve at åpenhet er nødvendig for at vi skal løse
våre oppgaver på best mulig måte.

I dette nummeret finner du en omtale av arbeidet frem mot en Nature-artikkel fra Stenmark-gruppen; de opplevde
det usedvanlige å få akseptert to Nature-artikler samme dag! Ellers kan du lese at begge årets Nansen priser gikk
til NBS-medlemmer; Anne-Lise Børresen-Dale fikk den store prisen og Jan Terje Andersen fikk ”ungdomsprisen”.
Aurora Martinez ble på Svalbard-møtet valgt til selskapets nye president (fra 2016) og hun presenterer seg i dette
nummeret. Ellers inneholder dette heftet diverse artikler og møtereferater i tillegg til de faste spaltene Biorabiaten,
Ordkløveri og Arnts biostreker. En takk til alle bidragsytere til dette nummeret. En spesiell takk til leverandørene
av de faste spaltene (den ikke navngitte Biorabiaten, Arnt Raa og Erik Boye), samt til John Einset som har bidratt
med stoff til nesten alle numre de to siste årene.

Helt til slutt en takk til Bjørn K. Pedersen. Han sørget i mange år for at vi hadde en fast annonsør på side 2. Etter at
han gikk ut av ledelsen av ”sitt selskap” har vi stått uten fast annonsør på side 2. Nå har han som daglig leder av
Pedro Consulting igjen blitt fast annonsør på denne siden.  Husk å støtte våre annonsører; de er svært viktige for
driften av dette bladet.

GOD SOMMER! 

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2015
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2015

NBS-nytt nr.                   Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
       3                      24. august                                14. september
       4                      9. november                             30. november

Skal du arrangere et 
vitenskapelig møte?
Mulighet for gratis annonsering i NBS-nytt.
Dersom NBS-nytt har ledig plass så tilbyr vi gratis
annonsering av vitenskapelige møter som er av in-
teresse for medlemmene. 

Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no)
dersom du ønsker å benytte deg av denne
muligheten.
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Forskning på toppnivå er ofte tidkrevende og uten garanti om
resultater. Men innimellom får man virkelig lønn for strevet.
Den 12. februar 2015 fikk gruppa til Harald Stenmark ved
Senter for kreftbiomedisin tidenes gladnyhet om at hele to ar-
tikler hadde blitt akseptert i Nature. Den første kom på trykk
i april, hvor Camilla Raiborg og hennes kolleger viser
hvordan nervecellenes indre molekylære maskineri sørger for
utvekst av nervetråder. Den andre artikkelen kan ikke om-
tales ennå. Den skal publiseres ”back-to-back” med en annen
artikkel og er foreløpig ikke offentliggjort.

En storstilt
forsknings -
ekspedisjon 
til Nature
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E
n artikkel i Nature er ikke
hverdagskost. Seleksjons-
kriteriene for publikasjon
der er beintøffe. Ikke bare

skal arbeidet være av eksepsjonelt
stor vitenskapelig betydning, men
det skal også appellere til et bredt
spekter av lesere fra ulike fagfelt. Av
de om lag 10 000 manuskriptene
som sendes inn hvert år er det
mindre enn 8% som kommer på
trykk, selv om flesteparten oppfyller
de tidligere nevnte kriteriene. De
fire-fem dedikerte sidene i tids-
skriftet reflekterer heller ikke den
enorme arbeidsmengden som ligger
bak en slik artikkel. Det må satses
stort for å nå opp i konkurransen om
spalteplass i Nature. Dette er his-
torien om den lange reisen til nerve-
trådenes indre.

Et forskningsprosjekt 
tar form
Det er tidlig 2007. Forskningsgruppa
til Harald Stenmark ved Avdeling for
molekylær cellebiologi, Senter for
kreftbiomedisin ved Radiumhos-
pitalet har i mange år studert funk-
sjonen til PtdIns3P, et lipid som
finnes på ulike cellulære mem-
braner. Det er veletablert kunnskap
at PtdIns3P er viktig for int-
racellulær membrantransport under
ulike prosesser. For eksempel er det
nødvendig for degradering av vekst-
faktorer som tas opp fra plas-
mamembranen, og nyere funn
indikerer at det også kan spille en
rolle i klipping av membranen mel-
lom dattercellene mot slutten av cel-
ledelingen. Nå vil Stenmark
undersøke hvilke PtdIns3P -bind-
ende proteiner som er involvert i de
ulike prosessene. Gjennom sys-
tematisk nedregulering av over 100
ulike proteiner kombinert med auto-
matisert mikroskopi skal de iden-
tifisere interessante kandidater i et
omfattende screeningprosjekt. 

Fomling i mørket
I slutten av 2008, omtrent halvannet
år etter prosjektoppstart, foreligger
de første resultatene fra screenet. Det
har allerede vært en lang prosess.
Flere runder med planlegging, gjen-
nomføring av screeningforsøkene og
påfølgende analyse har krevd tid.
Men endelig har et knippe PtdIns3P
-bindende proteiner blitt identifisert
som interessante kandidater for
videre studier. Og nå begynner
moroa. 

Forsker Camilla Raiborg, en av
prosjektlederne, vil gjerne ta for seg
proteinet Protrudin som ser ut til å
være viktig for PtdIns3P-avhengig
membrantransport. Ikke mye er
publisert om dette. En vagt definert
rolle i nerveceller, ellers
ukarakterisert. En lang periode blir
det derfor mye prøving og feiling, slik
det ofte blir når man leter etter den
proverbiale nåla i høystakken. Men er
det én ting Camilla er spesielt god på,
så er det mikroskopi, og hun bruker
bevisst denne ekspertisen til å ut-
vikle prosjektet. Hun ser at Protrudin
lokaliserer til endoplasmatisk
retikulum (ER), men hva den gjør
der er uvisst. En dag tidlig i 2012
prøver hun å se hvordan Protrudin
lokaliserer i forhold til Lamp-1, et
protein som markerer en type mem-
branstrukturer kalt sene endosomer.
Dette er et long-shot. Som forventet
ses liten eller ingen kolokalisering
mellom disse proteinene. Men
Camilla har sett nok i mikroskopet til
å umiddelbart registrere at
endosomene konsekvent lokaliserer
tett inntil Protrudin og ER, selv om
dette kanskje ikke ville vært
åpenbart for et utrent øye (Figur 1B).
Et "Eureka"-øyeblikk. Dette skal
nemlig vise seg å bli gjennom-
bruddet hun har ventet på.

,,
En artikkel 
i Nature er
ikke hver-
dagskost. 

Forsidebildet (utsnitt til høyre). Imaris-rekonstruksjon av
en z-stack fra konfokalmikroskopet viser en nervecelle

som uttrykker ER-proteinet Protrudin (grønn) omgitt av
cellekjerner (blå). Sene endosomer (røde) samler seg i

tuppen av nervetrådene før de smelter sammen med cel-
lemembranen og bidrar til at nervetrådene vokser videre.

Foto: Camilla Raiborg
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Membrantransport og ut-
vekst av nervetråder
Gjennom intens arbeidsinnsats over
det neste halvannet året avdekker
Camilla og hennes kolleger gradvis
hvordan Protrudin er essensiell for
dannelsen av nervetråder i nerveceller.

Det viser seg at ER-lokalisert
Protrudin binder til PtdIns3P og
proteinet Rab7 på sene endosomer,
og dermed etablerer kontaktsoner
mellom disse strukturene. Slik kan
motor-proteinet Kinesin-1 overføres
fra Protrudin til endosomene (via
proteinet FYCO1), og ta dem med seg
langs mikrotubuler mot cel-
leperiferien (Figur 1). Påfølgende
sammensmelting av endosomene
med plasmamembranen fører til ut-

vekst av nervetråder. Denne
molekylære mekanismen har tid-
ligere vært helt ukjent og re-
presenterer derfor viktig kunnskap
om basal cellefunksjon. Uten nerve-
tråder er vi ikke annet enn grønn-
saker. Derfor er funnene i artikkelen
også svært viktig for forståelsen av
menneskelig fysiologi. Det er heller
ikke umulig at tilsvarende
mekanismer kan være involvert i
flere biologiske prosesser som
regenerering av skadede axoner
(nervetråder som kommuniserer
med andre celler), kreftutvikling (for
eksempel ved utvekst av invasive ut-
løpere eller utslipp av proteaser fra
somatiske celler som tilrettelegger
for spredning), og regulering av
immunrespons (for eksempel ved

presentasjon av antigener på cel-
leoverflaten eller utslipp av
lysosomer fra immunceller som
bidrar til å destruere patogener).
Kanskje det til og med kan være be-
tydningsfullt for fremtidige
medisinske behandlinger eller
diagnostiske verktøy slik som mye
annen grunnforskning man ikke
enda vet den direkte nytteverdien av?

Funnene er solide og spennende.
Verdig et virkelig prestisjetungt
vitenskapelig tidsskrift. Kan det gå
helt til topps? Manuskriptet, med re-
sultatene sirlig satt sammen til
figurpaneler og metodene
omhyggelig dokumentert, sendes til
Nature. Og etter 5 uker, rett før
sommerferien, kommer responsen.

Den er positiv. Dog med forbehold
om betydelige forbedringer.

Målgang
Sommeren og høsten 2014 preges av
intenst revisjonsarbeid. Camilla og
hennes kolleger jobber dag og natt
for å oppfylle den lange smørbrød-
lista med krav etter første runde
med fagfellevurdering. Likevel er
stemningen god, for resultatene
tikker inn, og manuskriptet blir etter
hvert klart for innsending nok en
gang. Denne gangen er det julen som
står for døren når svaret kommer.
Enda er ikke fagfellene fornøyde, og
nok en liste med krav oversendes. Jul
eller ei, det er bare å brette opp
ermene.

Ved inngangen til 2015 er stem-
ningen god. Etter ytterligere re-
visjonsarbeid nærmer artikkelen seg
slutten, og det råder en optimisme i
gruppa om at dette skal gå bra. For-
fatterene gjør den siste finishen. Og
noen uker senere kommer den
endelige avgjørelsen; redaktøren i
Nature er fornøyd!

Prosessens nøkkelfaktorer
Det har tatt over seks år fra arbeidet
med Protrudin startet til den
endelige artikkelen kom på trykk.
Inkludert de første screeningfor-
søkene har det gått nesten åtte.
Mange års arbeid presset sammen
på fem A4 sider.

Hvorfor har det tatt så lang tid?
Det ligger i sakens natur at forskning
på helt ukjente biologiske fenomener
og mekanismer innebærer mye fom-
ling i mørket, ettersom man ikke vet
hvor man skal lete eller hva man vil
finne. Banebrytende funn kommer

ikke på bestilling. Selv om enkelte
tilfeldigheter har styrt prosjektet i
ulike retninger er artikkelen hoved-
sakelig et resultat av tålmodig prøv-
ing og feiling samt gjentatte runder
med etablering av ulike forsknings-
verktøy og optimalisering av forsøk. 

Og slikt standhaftig arbeid ga ut-
telling til slutt. En avgjørende
suksessfaktor har vært god utnytt-
else av ulik kompetanse, både i pro-
sjektets oppstartsfase og underveis.
Ikke minst har Camillas lange er-
faring med mikroskopi hele veien
vært essensiell for å drive prosjektet
fremover. Og ved hensiktsmessig
delegering av forsøk til kolleger og
samarbeidspartnere med annen eks-
pertise, spesielt i hektiske perioder,
har prosjektet hele tiden hatt god
progresjon. Dette understreker be-
hovet for å ha nok ledige hender til-
gjengelige ved slike storsatsninger, i
form av en stor forskningsgruppe
og/eller et solid samarbeidsnettverk.
Denne artikkelen har tolv medfor-
fattere, hvorav åtte er medlemmer av
Stenmark-gruppen, og fire er eks-
terne samarbeidspartnere fra to

andre forskningsgrupper. Blant
annet hadde Terje Johansens gruppe
ved Universitetet i Tromsø allerede
data som bidro med en viktig bit i
puslespillet, nemlig betydningen av
proteinet FYCO1 som mottaker for
Kinesin-1 på de sene endosomene
(Figur 1C og D), og ble dermed inn-
lemmet som naturlige bidragsytere
til prosjektet. Gruppen til Ceclia
Bucci i Italia bidro også med testing
av interaksjonen mellom Protrudin
og Rab7. Alle har på hver sin måte
vært uunngåelige for prosjektets
suksess, og terskelen for rekruttering
og medforfatterskap har bevisst vært
lav for å sikre nødvendig kompetanse
og arbeidskraft. Det er jo også
nødvendig når man bruker godt over
10 årsverk på å gjennomføre pro-
sjektet.

Historien viser at det med mye
tålmodighet, målrettet arbeid og
langsiktig finansiering er mulig å nå
toppen. Selvfølgelig ispedd en dæsj
”blue sky thinking” – en tiltro til at
man kan klare det – selv på det
mørkeste.

Repeated ER-endosome contacts promote endosome
translocation and neurite outgrowth

Nature 520 (2015) 234-238. doi:10.1038/nature14359

Camilla Raiborg, Eva M. Wenzel, Nina M. Pedersen, Hallvard Olsvik,
Kay O. Schink, Sebastian W. Schultz, Marina Vietri, Veronica Nisi, Cecilia
Bucci, Andreas Brech, Terje Johansen & Harald Stenmark
12 medforfattere: Olsvik og Johansen fra Tromsø; Nisi og Bucci fra

Italia; de resterende 8 fra Stenmark-gruppen.
Artikkelen har 71 figurpaneler (som hvert representerer individuelle

forsøk) fordelt på 4 hovedfigurer (som vist i tidsskriftet) og 9 utvidede
figurer (i tilleggsinformasjonen tilgjengelig på nett).
Estimert antall årsverk brukt: ca 10-12

Figur 1. Kontakt mellom ER og sene endosomer fører til dannelse av cellulære utløpere. A: Etter at
endosomene (røde) har vært i kontakt med proteiner i ER membranen (grønn) transporteres de
langs mikrotubuli (blå) mot plasmamembranen. Endosomene fusjonerer deretter med plasmamem-
branen og avgir membran til denne slik at cellen kan danne utløpere. B: Konfokalmikroskopibilde
av proteinet Protrudin i ER (grønt) og sene endosomer (rødt). Merk at endosomene sitter inntil ER.
C: I ER-endosomkontaktseter blir mikrotubulimororen Kinesin-1 overført fra proteinet Protrudin i
ER til FYCO1 på endosomet. Denne overføringen er avhengig av lipidet PI3P og GTPasen Rab7. D:
Etter at endosomet har mottatt Kinesin-1 river det seg løs fra ER og vandrer ved hjelp av Kinesin-1
langs mikrotubuli mot plasmamembranen.

Forfatterne
fra Stenmark-
gruppen.
Første rekke
fra venstre:
Harald
Stenmark,
Camilla
Raiborg og
Sebastian
Schultz. I
midten fra
venstre: Eva
M. Wenzel og
Marina Vietri.
Bak fra
venstre: Kay
Oliver Schink,
Nina Marie
Pedersen og
Andreas
Brech.
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Ebola-
forsker 
i Norge
Sånn, da har dere sett jakken min og jeg kan ta den
av og henge den fra meg. Nå er jeg mer komfortabel.
Slik begynte forskeren Charles Arntzen sitt foredrag
på Bygg for Biologiske Basalfag i Bergen etter å ha
blitt introdusert av Bioteknologirådets direktør Sissel
Rogne. Han sto foran en fullstappet sal i byggets
største auditorium og kom for å snakke om et emne
som er alt annet enn komfortabelt.
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P
rofessor Charles Arntzen
er en av verdens ledende
forskere innen vaksine -
utvikling og var i oktober

i fjor invitert av Bioteknologirådet til
å snakke om sitt arbeid for å lage en
medisin mot Ebola. Foredraget i
Bergen var et samarbeid med UiO,
Teknastudentene og UAEM (Uni-
versities Allied for Essential
Medicines) og vi i NBS fikk invita-
sjon til å høre på. 

Ebola er ikke et komfortabelt
emne å snakke om – i hvert fall ikke
i oktober da epidemien pågikk med
full styrke. Nyhetsbildet hadde siden

sommeren vært preget av bilder fra
Vest-Afrika der epidemien hadde
herjet siden januar. En infeksjon med
Ebolavirus starter med influensalig-
nende symptomer som feber,
slapphet og muskelsmerter. Deretter
går det over til oppkast og diaré, og
viruset fører til slutt til indre og ytre
blødninger, samt organsvikt. I tillegg
til over 10 000 vestafrikanere hadde
flere frivillige helsearbeidere den
siste tiden blitt smittet og trans-
portert hjem.

Det hastet med å finne en medisin
og det var det professor Arntzen kom
for å snakke om. Han har nemlig

vært med på å utvikle en medisin
mot Ebola kalt ZMapp™.

Eksperimentell medisin på
riktig sted til riktig tid
Arntzen begynte historien med å
vise oss en e-post fra hans sam-
arbeidspartner Dr. Larry Zeitlin.
Zeitlin er grunnlegger og sjef i
firmaet Mapp Biopharmaceuticals
og ekspert på såkalte «plantibodies»
- antistoffer som er produsert i
planter. Arntzen og Zeitlin hadde
samarbeidet om to manuskripter
som var sendt inn til PNAS og om-
handlet ZMapp™. De ble overrasket
over å finne nyhetssaker om at to

Foto: ASU
Biodesign
Institute



Anne-Lise Børresen-Dale er tildelt “Fridtjof Nansens be-
lønning for fremragende forskning innen realfag og medisin”
for 2015 for fremragende molekylær kreftforskning. Prisen ble
første gang utdelt i 1907 og er senere utdelt nesten hvert år.
Børresen-Dale mottok prisen under årsmøtet til Det Norske
Videnskaps-Akademi i Oslo 4. mai. Belønningen består av et
pengebeløp (300 000 kroner), diplom og Nansenmedaljen for
fremragende forskning. Prisen tildeles norske forskere, eller
forskere bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av
internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Anne-Lise er professor ved Universitetet i Oslo. Hun leder Sek-
sjon for genetikk, ved Institutt for kreftforskning ved Oslo Uni-
versitetssykehus-Radiumhospitalet og er også leder av et K.G.
Jebsen-senter for fremragende brystkreftforskning.   

Anne-Lise er æresmedlem i NBS. Hun var generalsekretær i
NBS i perioden 1986-1990 og gjorde da en stor jobb for å
strukturere og forbedre rutiner relatert til ledelse av vår for-
ening. NBS-Nytt gratulerer!

Jan Terje Andersen ble samtidig tildelt ”Fridtjof Nansens
belønning for yngre forskere” for 2015 for fremragende forsk-
ning innen immunologi. Jan Terje er ansatt ved Avdeling for
immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo Universitets-
sykehus-Rikshospitalet og er også assosiert med Centre for
Immune Regulation (CIR).  Belønningen for yngre forskere be-
står av kr. 100 000 og diplom. 

Prisen ble første gang utdelt i 1963. Den tildeles norske fors-
kere, eller forskere bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år
og som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betyd-
ning på meget høyt nivå. 

NBS-Nytt gratulerer!
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amerikanske helsearbeidere hadde
blitt behandlet med ZMapp™ og blitt
helt friske fra infeksjon med Ebola.
En forsker hadde tatt med seg to
doser ZMapp™ til Afrika. Disse to
pasientene var dødssyke, men likevel
i stand til å ta en informert avgjør-
else om å la seg behandle med en
eksperimentell medisin de visste at
ikke var testet på mennesker. Det
hadde på tidspunktet for foredraget
blitt produsert nok ZMapp™ til å be-
handle syv mennesker og fem av
disse har blitt helt friske.

Ikke vitenskapelig bevist,
men overbevist
Som vitenskapsmann kan jeg ikke si
at det var ZMapp™ som gjorde disse
pasientene friske, innrømmer
Arntzen. Uten en kontrollert studie
er jo ikke dette bevist, men det
faktum at pasientene responderte på
samme måte som aper brukt i de
senere omtalte dyreforsøkene over-
beviste likevel Arntzen om at det
virkelig var medisinen som virket.

Poteter med vaksine
Ideen med tobakksplanter startet for
20 år siden. Arntzen var med på å
lage en genmodifisert tobakksplante
som produserte en vaksine mot
Hepatitt B. Vaksinen – et overflate-
protein på viruset - hadde blitt ut-
viklet av andre, men produsert i
gjærceller. 

Men først skulle han stange hodet
i veggen. Ideen om å bruke planter og
plantebioteknologi til å lage en bil-
ligere og raskere Hepatitt B vaksine
startet nemlig med genmodifiserte
poteter. De matet mus med GMO-
poteter og musene laget antistoffer.
Forsøkspersoner i studien som fulgte
gjorde også det. Så prinsippet var
demonstrert: Planter kan lage virus-
proteiner som er foldet korrekt slik at
vårt immunsystem kjenner det igjen
og forsøker å bekjempe det. Dessuten
viste dette også at man ikke trenger
rent protein for å oppnå dette.
Planten må bare spises og er den
enkleste formen for oral vaksine.
Dessverre måtte dette prosjektet av-
sluttes etter ti års arbeid fordi det
gikk for sakte. Det viste seg nemlig å
være umulig å få finansiering. Dels
på grunn av manglende kunnskap
om plantebioteknologi i den

Ideen med
tobakk-
splanter
startet for
20 år siden. 

,,
farmasøytiske industrien, dels på
grunn av skepsis mot GMO og
kanskje mest på grunn av
usikkerhet. Det hadde nemlig aldri
vært forsøkt å få godkjenning for å gi
legemidler produsert i planter som
mat.

Vaksineproduksjon i transgene
planter var altså en god idé, men ikke
gjennomførbar. Når jeg stanger inn i
en murvegg noen ganger begynner
jeg å lete etter en dør i veggen, en al-
ternativ måte å komme gjennom på,
sa Arntzen. Løsningen ble å gå over
til virus-baserte vaksiner produsert
i planter.

Døren i murveggen
Planen nå var å heller infisere to-
bakksplanter med virus som ut-
trykker genet. Viruset replikerer
raskt og man får et halvt gram anti-
stoff per kilo plante. Denne metoden
var rask og oppskaleringen var mye
enklere og billigere enn om man
brukte celler. En fordel med planter
er at 50 000 planter regnes som
samme produksjonsenhet som 50
planter. Når celler dyrkes i
fermentorer hvor vekstbetingelser
kan forandres med volum må
produksjonen kvalitetssikres på
mange plan.

Terrorfrykt skaper penger
Når amerikanere er bekymret
bruker de penger, sier Arntzen. Og
bekymringen kom for fullt i 2001 da
USA ble utsatt for terrorangrep. Det
satte også fokus på bioterrorisme:
Hadde USA teknologien som trengs
for å reagere raskt dersom de skulle
bli utsatt for et terrorangrep med
biologiske våpen?
I 2002 ga derfor militæret i USA

$3.5 millioner til et prosjekt ledet av
Arntzen og Zeitlin som skulle
produsere vaksiner og antistoff i
planter for beskyttelse mot biovåpen.
De samarbeidet med forskere fra
militæret og i 2005 hadde de
demonstrert at Ebolaspesifikke
humaniserte monoklonale antistoff
kunne bli produsert i tobakksplanter.

Militæret innså at det manglet
fasiliteter for oppskalering av plante-
produserte legemidler. Og de trengte
tusenvis av doser. For å muliggjøre
oppskalering investerte de i tre be-

drifter: Kentucky Bioprocessing,
Medicago og Caliber. 

I dag finnes det enorme drivhus
fylt med tobakksplanter. De blir kjørt
rundt på rullebånd, dyppet opp-ned
i en løsning med virus og trans-
portert til drivhuset ved hjelp av en
robot. Etter syv til ti dager blir
avkutting av blader med påfølgende
oppmaling, sentrifugering og rensing
gjennom en kolonne utført auto-
matisk. Det rensede antistoffet laget
på denne metoden er 99 % rent. 

I 2013 gikk direktøren for selve
NIH, Dr. Anthony Fauci, ut og fortalte
verden om et vellykket dyreforsøk.
En veldig høy dose levende
Ebolavirus hadde blitt gitt til 18 aper
som ble syke med en gang. De ble gitt
tobakksplanteproduserte antistoffer
på dag én, dag 2, dag 3 eller dag 5 og
alle overlevde. 

Lang vei igjen
Utbruddet av Ebola i fjor er det
største noensinne og på tidspunktet
for foredraget var det beregnet at 1.5
millioner kunne bli smittet innen
januar 2015. Antagelig kunne dette
vært forhindret om verden hadde
reagert og respondert tidligere. Be-
skjeden til produsentene av
ZMapp™ var krystallklar: Lag så
mye som mulig så fort dere kan.

Men mye arbeid gjensto. Siden
ZMapp™ var en eksperimentell
medisin hadde man blant annet ikke
fått testet hvor lite medisin som
trengs. Derfor gikk det foreløpig med
minst 10 gram ZMapp™ for hver
pasient. 

Men fjorårets utbrudd har i hvert
fall åpnet verdens øyne for Ebola og
gjort oss oppmerksomme på at det
må settes inn ressurser for å møte
den neste epidemien – som ikke
nødvendigvis er Ebola. Som Arntzen
bemerket til undertegnede etter
møtet: Når noe så tragisk som 9/11
skjer er det jo bra at det kommer noe
positivt ut av det.

Begge årets 
Nansenpriser til 
NBS-medlemmer!
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Bioenergy Innovation
Award 2015 
to Vincent Eijsink
NMBU’s Professor Vincent Eijsink recently received the 2015 Bioenergy
Innovation Award for his contributions to the development of bioenergy
technologies in Norway.  The Award Committee cited not only his research
accomplishments but also his willingness to work together with industry.

I
t is estimated that photo -
synthesis worldwide captures
about 15 TW hours (terra watt
hours) of energy as biomass

every year.  This number, if it could be
fully exploited, represents ap-
proximately 10% of total energy
consumption yearly from all sources,
including hydroelectric, natural gas,
oil, coal and nuclear. As a renewable
energy source, biomass has
advantages both environmen tally and
politically compared to non-
renewable energy sources such as oil,
natural gas and coal.  On the other
hand, because biomass consists to a
large extent of lignocellulosic
material, a major challenge of
bioenergy research directed towards
biomass involves the development of
methods to release individual glucose
components of lignocellulose. Even
though enzymes degrading
lignocellulose (cellulases) were iden-
tified and purified from fungi more
than 60 years  ago, these primarily
endolytic enzymes act slowly on crys-
talline cellulose microfibrils which
consist of cellulose chains that are so

tightly packed together that even in-
dividual water molecules are
excluded.  Degradation of chitin,
which is the major component of
shrimp, lobster and crab shells,
presents a similar challenge even
though its building block involves N-
acetylglucosamine subunits.

Based on possibilities for funding,
Eijsink and his colleagues began their
bioenergy research, focusing on chitin
and chitinases.  In 2005, they
published an important paper (1),
describing a chitin-binding protein
(CBP21) from Serratia marcescens
that strongly promotes chitin de-
gradation by chitinases. In 2010, the
NMBU group published a Science
paper (2), showing that CBP21
oxidatively cleaves glycosidic bonds in
chitin, generating a non-reducing
chain end and a chain end terminated
by C1-oxidized aldonic acid.  This im-
portant paper also showed that CBP21
activity can be boosted by addition of
electron donors such as ascorbic acid
and that the enzyme reaction depends
on divalent metal ions. 

Subsequent work at NMBU and
internationally has identified CBP21-
like enzymes from various sources,
acting as copper-dependent monoo-
xygenases and facilitating de-
gradation of both chitin or cellulose
(3).  The general term lytic po-
lysaccharide monooxygenase (LPMO)
is applied to these enzymes. Today,
Vincent Eijsink and his colleagues are
working actively with industry
partners in Norway and elsewhere to
optimize conditions for biomass de-
gradation.  Figure 1 shows their model
for lignocellulose degradation based
on modern thinking (4).

References
1. Vaaje-Kolstad et al.: J. Biol. Chem.
280 (2005) 28492.
2. Vaaje-Kolstad et al.: Science 330
(2010) 219.
3. Forsberg et al.: Prot. Science 20
(2011) 1479.
4. Horn et al.: Biotechnology for
Biofuels 5 (2012) 45.

Figure 1.  Current view of fungal degradation of cellulose by enzymes.  Abbreviations: EG, endoglucanase; CBH,
cellobiohydrolase, CDH, cellobiose-dehydrogenase; CBM, carbohydrate-binding module.  Many cellulolytic enzyme
systems have multiple EGs and/or CBHs that may act on various parts of the substrate.  The Figure shows a C1 and a
C4 oxidizing GH61 (LPMO) which would generate optimal ends for the CBH2 and CBH1, respectively (oxidized
sugars are colored red).  Combined action of C1 and C4 oxidizing enzymes may produce native cello-oligosac-
charides from the middle of the cellulose chain.  The possible consequence of GH61 action is illustrated in the lower
part of the Figure, where new attacking points for CBHs are indicated by arrows.

This Figure is licensed to BioMed Central and is taken from an Open Access article (4).

Vincent Eijsink.
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Aurora Martinez: 
Nyvalgt president 
i NBS
Jeg ble under Kontaktmøtet på Svalbard valgt til President Elect i NBS,
hvilket vil si at jeg overtar som President i selskapet fra 2016. Redaktøren av
NBS-Nytt har bedt meg om å gi en beskrivelse av min faglige bakgrunn og
litt om min administrative erfaring. Det kommer her. 

J
eg er professor ved Institutt
for biomedisin ved Uni-
versitetet i Bergen, UiB. Jeg
har en Master i Biokjemi og

biofysikk, 1984, og en PhD i 
Biokjemi fra University of Basker-
land, i Bilbao, 1988. I løpet av mitt
doktorgradsprosjekt hadde jeg et
forskningsopphold ved  Fiskeri   -
tekno lo gisk Forskningsinstitutt
(FTFI – en del av Nofima i dag) i
Tromsø og jobbet der med rensing
og karakterisering av pepsin og
trypsin fra forskjellige typer fisk. Det
ble en uforglemmelig tid hvor jeg
traff flinke og engasjerte forskere,
mange venner og min fremtidige
mann. 

Jeg kom til Bergen og UiB som
postdoktor i 1988, til gruppen til
Torgeir Flatmark, ved Institutt for
biokjemi og molekylærbiologi, først
med et stipend fra FEBS og senere
fra Forskningsrådet. Jeg var mange
år postdoktor i denne gruppen som
var det riktige stedet for å vokse som
forsker, med en inspirerende og ini-
tiativrik mentor. Under mine master

og PhD-prosjekter lærte jeg betyd-
ningen av god eksperimentplanlegg-
ing, og i Flatmarks gruppe lærte jeg
betydningen av å bruke flere tek-
nikker og metoder og å studere
fenomenene fra flere sider. Gruppen
var stor og prosjektporteføljen var
veldig variert, med forskning innen
variert enzymologi, biogenese av
sekretoriske granula, syntese og lag-
ring av katekolaminer, og genetiske
stoffskiftesykdommer. 

Sammen med Jan Haavik og K.
Kristoffer Andersson fokuserte jeg på
struktur-funksjon studier av
aromatiske aminosyre hydroksylas -
ene og utdypet ekspertise innen
NMR spektroskopi og flere avanserte
biofysikalske metoder. I den tiden
var det å bestemme 3D-stukturen til
fenylalanin hydroksylase (PAH) et
viktig formål. Dette klarte vi til slutt
i samarbeid med de gode krystallo-
grafi-gruppene fra Tromsø og
Scripps i USA [1]. Dette var en
spennende tid, og da jeg fikk en fast
førsteamanuensis-stilling i 1995 og
senere ble professor i 1998, var jeg

klar til å fortsette studiene med de
aromatiske aminosyre hydroksyla -
sene med større fokus på deres im-
plikasjon i neurometabolske og
neurologiske/neurodegenerative
sykdommer. Samtidig ville jeg starte
på noe nytt. Da valgte jeg å studere
protein-membran vekselvirkninger.

Som ny professor og frem til i dag
har jeg vært utrolig heldig og bare
hatt flinke, nysgjerrige studenter og
forskere i gruppen. Vi har igjen
fokusert på utviklingen og anvend-
elsen av biofysikalske metoder i
strukturelle og termodynamiske stu-
dier av protein-ligand interaksjoner.
Hovedfokuset har vært på NMR og
samarbeid med X-røntgen krystallo-
grafi, men også på integrering av
struktur og thermodynamikk med
bruk av mikrokalorimetry, circular
dikroisme, AFM og innovative
struktur bioinformatikk, det siste
dyktig fremmet av Knut Teigen.
Teigen (nå professor) ble etter hvert
det andre medlemmet i forsknings-
gruppen Biorecognition som ble
dannet som et resultat av or-

ganiseringen som fulgte etter fu-
sjonen av tre institutter i det nye in-
stituttet for Biomedisin, UiB i 2005.
Holm Holmsen, tidligere president i
NBS, nå professor emeritus, har også
vært et aktivt medlem i gruppen og
en fantastisk kunnskapskilde i våre
studier med lipider og membraner.
Her vil jeg også bemerke arbeidet fra
Øyvind Halskau, tidligere Bio -
recognition-medlem, og leder for
NBS, avdeling Bergen. Hans bidrag i
membran-protein prosjektene var
fundamentalt, med sine bane-
brytende NMR studier med �-
lactalbumin, som omsider hjalp til
med forståelsen av de strukturelle og
dynamiske egenskapene til dette
proteinet og dets evne til å veksel-
virke med membraner [2]. Han for-
tsetter nå disse studiene som
professor på Molekylærbiologisk In-
stitutt, UiB.

De siste årene har vi fokusert på
translasjonsforskningsstudier hvor
vi har brukt vår ekspertise i
molekylære interaksjoner og termo-
dynamisk forståelse av protein-
stabilitet til å finne nye terapeutiske
tilnærminger for aktivering eller
hemming av biomolekylære nettverk
av klinisk relevans. Et eksempel er
korreksjon av misfolding i varianter
som er assosiert med genetiske syk-
dommer, sånn som fenylketonuri
[3]. Gjennom våre aktiviteter som

partners av KB Jebsen Center for
nevropsykiatriske sykdommer job -
ber vi også mot å finne modulatorer
av dopamin syntese veien vha ak-
tivering av tyrosin hydroksylase
(TH). TH er et svært dynamisk og
komplekst enzym system. Samtidig
krever utvikling av farmaka for
regulering av enzymaktivitet og
stabilitet en detaljert strukturell og
dynamisk kunnskap og forståelse av
TH interaksjon med andre partner-
proteiner.  Våre forskningsprosjekter
i den retning krever da samarbeid
mellom flere norske grupper og bruk
av europeiske teknologi plattformer,
som nå begynner å gi interessante
resultater [4]. Når det gjelder
metodologisk fremgang har vår
gruppe bidratt til satsing for å få
høyfelts NMR aktivitet i Norge, og er
veldig glade for at et 850 MHz in-
strument snart blir lokalisert på UiB,
med en tidligere forsker i
Biorecognition, Jarl Underhaug, som
leder for denne plattformen. 

Når det gjelder komitearbeid har
jeg bl.a. vært styremedlem og råds-
medlem i nasjonale (FUGE) og
internasjonale vitenskapelige ko-
miteer, slik som EMBL Council
(2004-2008) og representant i
Human Frontier Science Program
(2008-2012). Jeg har vært første
varamedlem til UiB-styret siden
2014. For publikasjoner og ytter-

ligere informasjon se:
http://www.uib.no/rg/biorec.
Jeg er stolt av å ha blitt valgt som

ny NBS-president, og føler at jeg har
nå fått så mye erfaring i forsking,
undervisning og forsknings-
administrasjon at jeg kan bidra til å
opprettholde NBS som en sentral
ressursorganisasjon for alle som
anvender og elsker biokjemi i Norge.
Jeg vil også hjelpe til med å forsterke
relasjoner med både lokale lag og
internasjonale komiteer. 

Referanser
1. Erlandsen H et al.: Crystal 
structure of the catalytic domain
of human phenylalanine hydro
xylase reveals the structural basis
for phenylketonuria. Nat. Struct. 
Biol., 4 (1997) 995-1000.

2. Halskau O et al.: Large-scale 
modulation of thermodynamic 
protein folding barriers linked to
electrostatics. Proc Natl Acad Sci 
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3. Pey AL et al.: Identification of 
pharmacological chaperones as 
potential therapeutic agents to 
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4. Kleppe R et al.: Phosphorylation 
dependence and stoichiometry of
the complex formed by tyrosine 
hydroxylase and 14-3-3gamma. 
Mol Cell Proteomics, 13 (2014) 
2017-30.
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Biorabiaten har alltid hatt stor for-
ståelse for Forskningsrådets ønske
om å motta få, men store søknader
framfor mange og små. Det er mange
grunner til dette. For det første blir
administreringen av forsknings-
midlene enklere: det sier seg selv at
et system hvor et stort antall forsk-
ningsgrupper holdes kunstig i live
med tildeling av 1 million hit, to
millioner dit ville gjøre det
nødvendig å øke antall ansatte i
Forskningsrådet til tilsvarende en
middels stor norsk by, dersom det
skulle opprettholdes en tilstrekkelig
kontroll med at midlene ble anvendt
på den forventede måten og at
rapporteringen fra prosjektene var
fyllestgjørende. Et slik system ville
nærmest uunngåelig føre til at NFR-
ansatte ville måtte bruke tiden på
triviell administrasjon, i stedet for å
bidra til å utforme de forskningspro-
sjektene som forskningsgrupper
landet over skal konkurrere om og
som skal gjøre det mulig for landet å
fortsette velstandsutviklingen, også
etter oljealderen. 

Men viktigst for Biorabiaten er
hensynet til ønsket om å få mest
mulig igjen for hver forskningskrone.
Det skal ikke mye fantasi til for å for-
stå at det er mer effektivt å satse mye
penger på noen få, store forsknings-
grupper som er innstilt på å virkelig-
gjøre de forskningsvisjonene som
foreligger fra premissleverandørene,

enn å spre midlene ut på en slags
maoistisk “la hundre blomster
blomstre”-måte hvor de enkelte fors-
kerne selv bestemmer hva de ønsker
å satse på.

Slik har Biorabiaten tenkt, men
nyere forskningsresultater har fått
ham til å tvile på at det virkelig er
slik. Disse resultatene har ikke
direkte å gjøre med finansiering av
forskning, men dreier seg om den
mest effektive måten å redde utryd-
ningstruede arter på. I en artikkel i
Proc. R. Soc. B beskriver Bennett og
medarbeidere hvordan alternativ
bruk av privat innsamlede midler
øremerket for helt spesielle flagg-
skipsarter kan innvirke på hvor
mange arter som faktisk blir reddet.
Biorabiaten er den første til å inn-
rømme at analogien mellom utryd-
ningstruede arter og norske
forskningsgrupper ikke er helt
åpenbar, men mener likevel at de
som styrer forskningsfinansieringen
kan ha noe å lære av artikkelen til
Bennett og medarbeidere. 

Artikkelen tar for seg de 700 mest
truede artene i New Zealand, og disse
må vi ifølge Biorabiaten se som ana -
loge til f. eks. alle biolo giske/ -
biomolekylære/biomedisinske/biokj
emiske forskningsgrupper i Norge.
Staten bidrar med midler for å redde
disse artene. I tillegg er det 10 såkalte
flaggskipsarter, ikoniske og karis-

matiske arter som mange
privatpersoner ønsker å bidra til å
redde, som får et tilskudd av privat
innsamlede midler. Disse mener
Biorabiaten at vi må se på som
svarende til forskningsgrupper som
er tilstrekkelig store til å kunne håpe
på midler fra NFR. Igjen må jo en ob-
jektiv person peke på at Biorabiatens
analogier spriker i alle retninger,
men okke som: Bennett og med-
arbeidere kjørte simuleringer av hvor
stor innflytelse de private midlene
ville ha på antall reddede arter og økt
fylogenetisk mangfold, avhengig av
hvordan de private midlene ble brukt
og størrelsen av private og offentlige
midler. Det viste seg da at den største
virkningen av de private midlene ble
oppnådd dersom man så helt bort
fra donorenes ønske om hva pengene
skulle brukes til, men heller brukte
dem på en måte som var gunstig for
andre arter enn de ti utvalgte. 

Dette gjaldt uavhengig av hvor stor
den offentlige bevilgningen var. For
eksempel ville bruk av 1,3 millioner
private, øremerkede NZD, som tils-
varer de faktisk innsamlede midlene,
kombinert med 15 millioner i of-
fentlige midler brukt på optimal
måte, føre til at 1,5 flere arter kunne
reddes, sammenlignet med bruk av
de offentlige midlene alene. Dersom
de 1,3 millionene derimot ble brukt
uten å begrenses til artene de var
donert til, kunne hele 13 ekstra arter

reddes. “Av dette kan vi lære” sier
Biorabiaten med hevet pekefinger, “at
stikk i strid med sunn fornuft får
man færre nyttevirkninger ved å
bruke masse penger på noen få
forskningsgrupper enn ved å spre
midlene tynnere ut på flere
grupper!”

Tja, ham om det. Selv om vi skulle
godta analogien mellom truede
dyrearter i New Zealand og under-
finansierte forskningsgrupper i
Norge, er det et spørsmål om hvor
langt den kan strekkes. Er det for ek-
sempel av betydning at alle de ti
spesielt privilegerte artene er relativt
store fugler, at hele sju av dem er for-

skjellige varianter av kivi og at tre av
disse igjen er geografisk isolerte
underarter av Apteryx australis, på
norsk kjent som brunkivi?
Biorabiaten mener ja, og hevder at
denne klare prioriteringen av kivi er
en parallell til opprettelsen av sats-
ningsområder i forsknings-
finansieringen. “Kivi er vel og bra,
både som fugl og frukt”, sier han,
“men litt mer allsidig kost har aldri
skadet noen. Og nå forstår jeg
omsider at det må være sånn når det
gjelder forskning også!”

Så Biorabiaten har skiftet mening,
men det er ennå for tidlig å si noe om
hvorvidt dette vil få direkte inn-

flytelse på fordelingen av forsknings-
midler i Norge. Riktignok vet alle i
miljøet at han har mange politiske
kontakter og stor innflytelse på be-
slutningstakerne, men det gjenstår å
se hvor stor denne innflytelsen er og
i hvilken grad han egentlig er inter-
essert i å benytte den. Vi skal ikke
glemme at Biorabiaten er av de få
som virkelig vil tjene på at systemet
for finansiering av forskning forblir
som det er. Eller som Biorabiaten
pleier å klage: “Alle tenker bare på seg
selv, det er bare jeg som tenker på
meg!”

Utrydnings-
truede arter
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Fragment-
Based Drug
Discovery
Med støtte fra NBS deltok jeg på Cambridge Healthtech Institute (CHI) sin
Drug Discovery Chemistry konferanse 22.-23. april. Konferansen har sitt
faste tilholdssted i San Diego i California, og det var en herlig avveksling fra
en nordnorsk vår. 500 deltagere fra både industri og akademia deltok på
konferansen.

D
et var tiende gang CHI
arrangerte et eget kon-
feransespor med fokus
på fragment-basert

legemiddel-utvikling (heretter
FBDD). Denne konferansen er den
som har pågått lengst med
sammenhengende fokus på FBDD,
og flere av foredragsholderne re-
flekterte over den utviklingen som
hadde vært de siste ti årene. Flere av
legemiddelselskapene som deltok
understreket hvordan FBDD har ut-
viklet seg fra å være en sær nisje til
en hjørnestein i store prosjekter. En
av de virkelig store aktørene i FBDD
er Astex, og daglig leder Harren Jhoti
fortalte om suksessen de har hatt; de
er nå kjøpt opp av den japanske
giganten Otsuka.

Hit-rate
FBDD har en hit-rate som er mye
høyere enn tradisjonelle High
Throughput Screen (HTS). Troy
Messick fra The Wistar Institute
jobber med å finne legemidler mot
Epstein-Barr-viruset og har screenet
600 000 HTS-forbindelser uten sær-
lig hell. Så screenet de 100
fragmenter med hjelp av røntgen-
krystallografi og fikk 20 hits! Mark
Hixon presenterte resultater fra
Takeda som jobber med Parkinson-
målet catechol-O-methyl transferase
(COMT); han fortalte at de hadde
screenet 11 000 fragmenter og fått 3
hits. En hit-rate på 0.15% sammen-
lignet med de 20% som Wistar
rapporterte antyder at noen mål er
vanskeligere å treffe en andre.
Metodevalg er et kritisk moment

her, mens Wistar brukte et krystallo-
grafisk screen med høy sensitivitet,
brukte Takeda et enzymatisk assay
som er mindre sensitivt.

Mange ulike teknikker
Surface plasmon resonance
(SPR/Biacore) er en av de mest
brukte teknikkene i FBDD. Paul
Belcher fra GE Healthcare
presenterte deres nye Biacore system
S200, som forenkler kompetetive
assay og generelt er raskere enn de
eksisterende systemene. Flere dis-
kuterte også bruken av SPR for å
kartlegge termodynamikken i sys-
temet og hvordan off-rates er kon-
sentrasjonsuavhengig (ikke
avhengig av å ha 100% rent syntese-
produkt) og hvordan dette kan ut-
nyttes til å rangere hits.

Ulike kjernemagnetisk resonans
(NMR)-teknikker slik som STD-
NMR og WaterLOGSY er også svært
populære til slik bruk. Till Maurer fra
Genentech presenterte hvordan de
brukte NMR både i screening og
karakterisering. Andre Petros fra
Abbvie brukte spesifikke isotop -
merkings teknikker for å forenkle
spekter og brukte NOE og CSP til å
guide in silico docking. Differential
scanning fluorimetry (DSF) har også
sine tilhengere, selv om de primære
fordelene er kostnad og tid og ikke
nødvendigvis reproduserbarhet. 

Welcome to flat-land
En av de store diskusjonene på årets
konferanse var 3D-fragmenter. Det
store flertallet av fragmenter er
enkle aromatiske forbindelser, og de
er flate. En slik tilnærming mener
noen fungerer bra mot godt
definerte aktive seter slik som i G
protein-koblede reseptorer
(GPCRer) og protein kinaser, men
dårlig mot store og flate kontakt-

flater som i protein-protein inter-
aksjoner. Kompleksiteten i
fragmenter med flere sp3-karboner
gjør at man får testet mindre av den
kjemiske diversiteten, men kanskje
kan det gi mer spennende lede-
tråder?
Peter Kutchikian fra Merck

presenterte deres design av
fragment-bibliotek. Hvis man in-
kluderer lignende forbindelser
(analoger og derivater) i biblioteket
kan man fort kartlegge struktur-ak-

tivitet relasjoner (SAR), men det går
åpenbart på bekostning av
diversiteten i biblioteket. De opplevde
også at noen forbindelser var
“priviligerte” og ofte viste binding
(uten å være uspesifikke bindere).
Det er nå flere store aktører som
leverer kommersielle fragment
bibliotek, så kombinert med DSF der
man bare trenger et RT-PCR in-
strument trenger ikke terskelen å
være høy for å komme i gang med
FBDD.

Fragment-based drug discovery
I korte trekk handler teknikken om å lete etter små kjemiske forbind-
elser, med molekylvekt opp mot ca 200 Da som har svake, men effektive
(per atom) interaksjoner med målet. Affiniteten er oftest mellom mM
og µM. Lipinski’s “rule of five” har for fragmenter blitt til “rule of three”
med molekylvekt under 300 Da, 3 eller færre hydrogen donor/ak-
septorer, ClogP under 3 og 3 eller færre sp3-hybridiserte karbonatomer.
Målet er å finne molekyler med høy ligand effektivitet, som kan være
utgangspunkt for  lead-for bindel ser, enten gjennom sammenkobling av
flere fragmenter (linking) eller gjennom strukturbasert utvidelse av
fragmentet (growing).

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 drift av 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. Den må skrives på fastsatt
skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse:
goe@hjort.no.
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Arnts 
biostreker

Arnts biostreker er
denne gangen tre 
illustrasjoner relatert til
gener og gentesting. 
Arnt har kalt den
øverste tegningen for
”DNA sekvensen 
avslører deg”. 
Deretter følger ”Påbudt
merking av genmodi -
fiserte matvarer” og
nederst”Genene bestem -
mer hva du bør bli”.  

Denne spalten skal ta for seg en del norske
språkblomster, kanskje med hovedvekt på de
som blomstrer i overgangen mellom viten-
skapelig og mer folkelig bruk. Overføringen av
ord fra forskning og vitenskap til dagligtale
resulterer ofte i bruk som påkaller både gråt
og latter. Og noen ganger tar denne overgangen
fra oss gode, formålstjenlige ord ved å tillegge
dem helt nye betydninger. Når den nye betydningen virker full-
stendig 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.

VED ERIK BOYE

Fyllord
Vi bruker alle en del ord som ikke har
noen særlig funksjon utover å ta plass.
Slike fyllord kan ofte ha en god funksjon.
I muntlig tale kan de gi taleren og
tilhørerne en del tid til å områ seg. Set-
ningene blir litt lengre og mer avslappet.
Fyllordene har ofte den funksjon at de
modifiserer eller mildner innholdet av
en setning, som om man vil signalisere
at dette har jeg ikke tenkt så nøye gjen-
nom eller denne formuleringen var
kanskje ikke helt presis.

Gjengangeren i dag er ”liksom”. Dette er
et ord som sniker seg inn over alt, og kan
til og med avslutte en setning eller legges
til etter at setningen er avsluttet. ”Jeg
synes ikke det er OK at folk står og
røyker rett utenfor inngangen. Liksom”.
Nest-verstingen er ”på en måte”. Dette er
et uttrykk som kan settes inn nær sagt
overalt. I et miljø jeg kjenner til har dette
smittet på nesten alle involverte og flere
av dem kan putte inn en eller to av dem
i hver eneste setning. Det er tungt å høre
på for en språk-Asberger som meg. Som
tredje-rangerende på fyllordlista
kommer ”altså”. Også et ord som passer
til å fylle ut pauser med.

I en skriftlig fremstilling er det lite behov
for fyllord og i et vitenskapelig manu-
skript er det, slik jeg ser det, ikke noe

behov for fyllord. Tvert imot, man bør ta
en ekstra runde gjennom nyskrevne
manuskripter bare med henblikk på å
luke ut unødvendige fyllord og –vend-
inger. For oss som ikke har engelsk som
morsmål, er det fort gjort å slenge inn
fyllord for å dempe vår usikkerhet. Og
kanskje høres fyllordene veldig fine ut.
Det er vanlig å bruke ”compared with”
når man sammenlikner noe. Men det er
helt unødvendig å skrive ”The level was
higher in wild-type cells compared to in
mutant cells”. Hva er feil med det enkle
“than”? 

”I forhold til” får ikke slippe unna denne
gangen heller. Hvorfor skriver og sier
man ting som ”Vi må gi et klart budskap
i forhold til barna”? I Dagsrevyen i går
(min kilde til forholdismer) ble det sagt
at ett eller annet var ”mye høyere i for-
hold til” noe annet. Så å si alltid kan man
erstatte en forholdisme med et enkelt, to-
eller trebokstavers ord, i disse ek-
semplene med ”til” og ”enn”. 

Denne spalten har kommet til et tids-
skille. Til min store glede har vi fått et
leserinnlegg, som her blir gjengitt i sin
helhet:

Hei Erik,
Takk for en fin spalte. Selv  om de fleste av
NBS-nytts lesere sikkert skriver både flere
og lengre tekster på engelsk enn på norsk,
er det både interessant og viktig også å dis-

kutere mulige feller i det norske språket. I
NBS-nytt nr 1/2015 er det godt samsvar
mellom innholdet og overskriften i inn-
legget ditt, faktorenes orden er ikke
likegyldig i eksem plene: «Det beste er ikke
å slippe inn mål», «Jeg lover ikke å gjøre
det» og «UDI velger ikke å møte søkerne».
Disse setningene har helt kor rekt bruk av
infinitiv, men er, som du påpeker, tvetydige,
da det ikke er opp lagt hvilket verb «ikke»
står til. Når du velger å beholde de samme
ordene i setningene og gjør setningene
entydige ved kun å flytte «ikke», må du ty
til splittet infinitiv, noe som forsåvidt er lov
i slike tilfeller. Likevel er jeg skuffet over at
du, når du først tar opp dette, ikke nevner
at splittet infinitiv bør unngås, og heller
anbefaler at setningene skrives om til en
annen tid av verbet.

Det beste er alltid å unngå splittinfinitiv.
Hilsen Mari-Ann Østensen, NTNU.

Jeg kan bare støtte Mari-Ann i det hun
skriver, selv om jeg ikke er så hard mot
splittet infinitiv. Dette er en konstruksjon
som finnes i svært få språk, kanskje bare
i de skandinaviske og i engelsk. Splittet
infinitiv har eksistert siden middel-
alderen, men er kanskje på vei ut? Men
jeg synes vel at den siste setningen i
Mari-Anns innlegg heller burde vært –
for å ta vare på humoren i denne spalten:
Det beste er å alltid unngå splittinfinitiv.

Erik Boye

Støtt våre annonsører!

NBS-Nytt takker de firmaer som har
bidratt med annonser til dette
nummeret: Pedro Consulting. 

Vi oppfordrer medlemmene 
til å vise at det lønner seg å
annonsere i bladet.
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Jeg har i mange år irritert meg over at jeg selv og andre bukker under for
presset om å publisere mer. Våre institusjoner og ledere ønsker seg både flere
og bedre publikasjoner. Forskerne trenger lange og gode publikasjonslister for
å gjøre sine hoser grønne hos bevilgende myndigheter. Men ved å fylle på
med publikasjoner av gjennomgående lavere kvalitet gjør vi vitenskapen en
bjørnetjeneste. Det er ikke et bidrag til å øke påliteligheten, effektiviteten
eller kvaliteten av pågående forskningsprosjekter.

sjoner å sende ut, men dessverre
ingen hjemmeside.

Reaksjonene fra forskere var det
mest gledelige: Jeg har aldri opplevd
en slik positiv respons på noe jeg
noensinne har skrevet. Jeg skulle
gjerne telt ”likes” og brukt det i
siteringsanalyser av mine arbeider.
Det er ikke særlig tvil om at flertallet
av forskere er i hovedsak enig i det
jeg har skrevet, og det gjelder så å si
alle fagfelt, fra jus og humaniora til
fysikk og molekylærbiologi. Denne
responsen har fortalt meg at disse
tankene er viktige og vi ikke må la
debatten dø ut. Men jeg satt vel også
med en følelse av at forskerne er dår-
lige til å få fram i offentligheten hva
de mener. Det kom noen få støttear-
tikler i avisene, men ellers er det jeg
tror er den massive enigheten på
forskerhold om dette temaet, helt
ukjent. Vi er ikke gode på sosiale me-
dier.

Det kom egentlig bare ett negativt
innspill, og det var fra Kunnskaps-
departementet. Statssekretær Haug-
stad gjorde flere iherdige forsøk på å
slå ned opprøret og latterliggjøre ut-
spillet gjennom artikler i Morgen-
bladet. Dette minnet om det vi
opplevde den gang Impact Factor-
debatten gikk på sitt heteste. Det ble
ingen reell debatt om det som egent-
lig er problemet. Når hovedmålet er
å sikre gjenvalg, er kanskje de saklige
argumentene mindre viktig. Jeg
hadde vel ikke forventet å bli
populær oppover i de politiske lagene
og den forutanelsen slo til. Men
temaet er for viktig til at det bare blir
liggende og det var skuffende å møte
så liten åpning for diskusjon.

Hva kan vi gjøre for å bøte på
problemet med overpublisering? Vi
kan jo ikke forby publisering vi ikke
liker. Men vi kan gjøre det mindre at-
traktivt å ha lange publikasjonslister.
Kanskje det til og med bør anses som
negativt å ha mer enn 10 publika-
sjoner pr år? Det er vel ikke for mye
å si at en forsker som publiserer mye
oftere enn dette, kan ha et anstrengt
forhold til enten Vancouver-reglene
for publisering, som vi alle er for-
pliktet av, eller til krav om kvalitet.
Mange og svake publikasjoner kan
tyde på problemer med å prioritere

viktige prosjekter. Våre universiteter
har et tellekantsystem som kanskje
kan brukes til noe positivt: Publika-
sjoner i visse tidsskrifter blir i dag
belønnet fordi tidsskriftet er bra.
Dette er ingen god ordning, men
kanskje kan komiteen som be-
stemmer hvilke tidsskrifter som er
”gode” også lage en liste over hvilke
tidsskrifter som bør telle negativt?
Det kan bli en svært lang liste, men
det illustrerer omfanget av pro -
blemet.

Jeg kjenner ingen som argu -
menterer for at tre år er tilstrekkelig
for en doktorgrad. Enten må tids-
perioden økes til fire år eller så må
man legge bort alle krav om interna-
sjonal publisering. Alle gradsavlegg-
elser ved universitetene overvåkes av
sensorer som skal sørge for
kvaliteten. Det burde være til -
strekkelig.

Et spørsmål som er nært knyttet
til overpublisering, er hvordan vi skal
finne ut hva som er god forskning. I
begynnelsen av mai var jeg til stede
på årsmøtet i Det norske Vitenskaps-
akademi der hovedtaleren var den
prisbelønte forskeren Thomas Eb-
besen – av norsk opprinnelse. Han
overrasket med å si at han ikke ville
fortelle om sin egen forskning, men
om noe som var enda viktigere, nem-
lig at systemet for publisering og
evaluering av vitenskap er på vill -
spor. 

Ebbesen fremholdt at veldig
mange forskere publiserer mer enn
de egentlig burde og at de strekker
sine data lengre enn de holder. En
større villighet til å tøye grensene for
tolkning av data resulterer i en strøm
av korreksjoner og tilbakekallelser.
Ebbesen beskrev også det kjente
fenomenet ”herding” som går ut på
at man bevisst legger sin forskning
til et felt der det er mange forskere,
for der er det lettere å få publisert og
det er lettere å få siteringer. Hva dette
har å si for originalitet og oppfinn-
somhet, er vel åpenbart. 

Jakten på high-impact-papere tar
de mest absurde former. Det er blitt
akseptabelt og slett ikke uvanlig at en
gruppeleder kan ha 50 forskere og
ofre 49 av dem for å få ett Nature-

paper. I Frankrike får man ikke fast
jobb lenger uten minst ett
Nature/Science-paper. I likhet med
en rekke andre fremstående forskere
har Ebbesen erklært at han ikke
lenger vil sende manuskripter til de
høyest rangerende tidsskriftene, for
han har bittert erfart hvordan deres
avgjørelser er dominert av markeds-
messige og ikke vitenskapelige
hensyn. Han beskrev en rekke
mekanismer som etter hans vur -
dering gjorde mye av publiserings-
bransjen korrupt.

Den ferske rapporten fra
Produktivitetskommisjonen (NOU
nr. 1, 2015) sier at norske forskere nå
publiserer mer, men med like høy
kvalitet som før. Forbeholdet er at
kvalitet er målt som antall siteringer,
hvis relasjon til kvalitet er tvilsom.
Rapporten forteller samtidig at de
fleste forskere rundt i verden får flere
siteringer nå enn før, så dette er
kanskje et resultat av den inflasjonen
jeg nevner ovenfor: Flere publika-
sjoner gir flere siteringer. I andre
skandinaviske land øker ”kvaliteten”
(altså siteringene) mye mer enn hos
oss. Et lakonisk sitat fra rapporten:
”Det ser heller ikke ut til at institu-
sjonene selv styrer egne forsknings-
midler etter kvalitet.” Det antydes at
antall publikasjoner og gjennom-
strømningshastighet er de viktigste
parametrene.

Jeg synes det er et alvorlig problem
at de som sitter med definisjons-
makten, politikere og administ-
ratorer, benytter dårlig funderte
metoder når de skal evaluere forsk-
ning. Ofte får jeg følelsen av at
”makta” er kjent med dette
problemet, men avviser enhver form
for diskusjon. For vi har ikke noe
annet, blir det hevdet. Men er det OK
å bruke et sett meningsløse kriterier
fordi vi ikke har noe bedre? Jeg vil
ikke påberope meg at jeg har noen
enkle og greie svar på problemene,
men jeg vil arbeide for at problemene
blir tatt opp, diskutert og forhåpent-
ligvis løst på en formålstjenlig måte.
Det vil hemme utviklingen av forsk-
ning hvis vi ikke klarer å løse dette
problemet. I verste fall, hvis vi
virkelig vil vite om en vitenskapelig
publikasjon er god eller ikke, blir vi
kanskje nødt til å lese den.

Bør vi publisere mer 
eller mindre?

D
et er flust med grunner
og insentiver til å
publisere flere artikler:

- Styrke egen publikasjonsliste
- Styrke egne søknader om 
forskningsmidler

- Publisere arbeider til M.Sc.- 
og Ph.D.-grader

- Belønninger for antall 

publikasjoner og antall 
ut eksa minerte

- Styrke institusjonens produksjon
- Lett å få publisert hva som helst

Slike refleksjoner gjorde at jeg
skrev en artikkel om min frustrasjon
til Morgenbladet i mars i år. Avisen
slukte artikkelen med hud og hår og
slo det stort opp sammen med

diverse intervjuer og lederkom-
mentarer, og dette utløste en del de-
batt. Her vil jeg gjerne utdype mine
synspunkter noe og reflektere litt
over hva man kan oppleve når man
stikker hodet frem. Det er vel helt
sikkert mange av NBS-nytts lesere
som gikk glipp av slagvekslingen.
Hvis du ønsker å lese den, kan du
sende meg en e-post. Jeg har pdf-ver-
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NORBIS, a new
national research
school in Norway
Since 2008, the Research Council of Norway has financially supported the building of national research schools in Norway with
the aim to create better frameworks for PhD training. This has so far lead to the establishment of 15 national research schools. 

This spring, a new research school, NORBIS, was established in bioinformatics, biostatistics and systems biology. NORBIS aims
to provide a high quality PhD education through its network of research groups within the fields of bioinformatics, biostatistics,
and systems biology. All the eight universities in Norway are part of NORBIS, combining a broad range of techniques and expertise. 

The purpose of this graduate school is to contribute to the training of the next generation scientists in computational molecular
biology. The school will develop new courses, build educational tracks and promote a new scientific community, so that our
graduate students will be able to contribute strongly to the most important scientific projects in molecular life sciences in Norway
and internationally. 

The school aims to educate methods-oriented researchers, who are working as data scientists in molecular life science, in relevant
advanced methods from computer science, mathematics and statistics. All courses will put methods in their context within the
wider area of molecular life science, therefore encouraging new cross-disciplinary approaches. 

The school has the ambition to promote contacts with the international research community in the field, in the society and
among relevant industries. This new arena for research and education will improve the PhD-education, increase the recruitment
to this fast growing scientific field, and give an overall international perspective to the PhD training.

The research school is supported by the Norwegian Research Council for a period of eight years. We welcome all with interests
towards the fields of bioinformatics, biostatistics and systems biology to join our activities and follow our news! 

Contact: contact-norbis@uib.no
Website: http://www.norbis.no

Anne-Sophie Schil-
linger, coordinator

Ole-Christian Lin-
gjærde, chairman of
the board

Manuela Zucknick, 
co-director

Inge Jonassen, director

Authors

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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Forsknings-
politiske
aspekter
Denne artikkelen inneholder mine synspunkter  på forskjellige forsknings-
politiske aspekter. Mange av elementene som omtales kommer som en følge
av at mange av dere i disse dager skriver på søknader for å få forsknings-
midler de neste årene. Det er mange aspekter som det er interessant å dis-
kutere i den sammenheng. Erik Boye har i dette nummeret skrevet en
artikkel om vi bør publisere mer eller mindre. Jeg går ikke direkte inn på den
diskusjonen, men er blant annet opptatt avfølgende problemstillinger: Bruk
av tid til å skrive søknader, størrelse på forskningsgrupper, satsing på store
internasjonale nettverk og rekruttering av unge forskere.

Bruk av tid til å skrive
søknader og internasjonale
nettverk.  
Et oppslag publisert 28. april på
Forskningsrådets hjemmeside har
tittelen ”Bergensgruppe passerte
nåløyet”. Der fremgår det at gruppen
nylig var 1 av 9 som fikk tildelt
midler i en søknadsrunde i Horizont
2020. Jeg ønsker først å gratulere
gruppen med deres vellykkede
søknad om diagnostikk av hor -
monsykdommer. Prosjektet ble
tildelt ca 55 millioner kroner fordelt
over fire år, hvorav ca. 1/3 går til
Bergensgruppen. Det fremgår i ar-
tikkelen at det inngår medisinske
partnere i Storbritannia, Sverige og
Hellas, samt teknologipartnere i
Sverige og Storbritannia. Det
fremgår også at det i tillegg til
gruppenes eget arbeid med

søknaden ble det innleid ekspertise
fra et nederlandsk firma til å skrive
om ”Impact” og ”Implementation”,
samt at søkerne fikk god støtte fra
forskningsrådgivere på fakultet og
sentralt i forskningsavdelingen. Det
ble totalt levert 466 søknader til
denne evalueringsrunden, hvorav 9
(altså 1,9 %) av søknadene ble inn-
vilget. Jeg lurer på hvor store res-
surser som totalt blir brukt på å
levere inn alle de 466 søknadene
samt hva som blir brukt av ressurser
til evalueringen av søknadene
sammenlignet med hvor mye
penger som ender med å bli brukt til
forskning. Det ville være svært inter-
essant å se et estimat for ressursbruk
tilknyttet denne type prosjekter og
hvor stor del av forskningsmidlene
som til slutt blir brukt til forskning.
Jeg sitter med en følelse av at vi nå

lager et system der en uforholds-
messig stor del av forsknings-
midlene går til administratorer og
konsulenter i stedet for til forskning.

Det blir lagt stor vekt på
dristighet og faglig fornyelse
I utlysningen til frie forskningspro-
sjekter står det på Forskningsrådets
hjemmesider at det i evalueringen av
søknadene vil bli lagt stor vekt på
dristighet og faglig fornyelse. Jeg
skulle svært gjerne vært ”flue på
veggen” når komiteene evaluerer
søknader ut fra slike kriterier. Hva
kalles dristighet versus bare å være
helt urealistisk? Hvilke krav settes til
faglig fornyelse fremfor å følge et
spor der en har dokumentert at en
gjør det bra? Slike krav setter
usedvanlig store krav til de som skal
evaluere søknadene. Jeg har i min

lange tilværelse i farmasøytisk R&D
i mange år sluppet å sende søknader
om forskningsmidler. Jeg har imid-
lertid de siste årene vært involvert i
noen søknader både nasjonalt og
internasjonalt innen translasjons-
forskning. Kvaliteten på de skriftlige
bedømmelsene har dessverre vært
av svært variabel kvalitet og oftere
demonstrert manglende kom-
petanse i evalueringspanelet enn det
motsatte. Men forhåpentligvis er
kvaliteten av de faglige vurderingene
bedre i andre fagområder. Kravene
til kompetanse i evaluerings -
panelene blir ekstra store når det
kreves kompetanse fra mange for-
skjellige fagområder, hvilket er
tilfelle i de tverrfaglige søknader
som de bevilgende organer nå ofte
ber om.

Størrelse på forsknings-
grupper
Jeg tror det er rett å satse på større
grupper enn det en gjorde for 10-20
år siden og det er ingen tvil om at
tverrfaglig samarbeid er viktig i
mange forskningsområder. I enkelte
områder som for eksempel trans-
lasjonsforskning er det ikke bare
ønskelig, men helt nødvendig at en
satser på samarbeid mellom
grupper med forskjellig kom-
petanse. Men har vi gått for langt i
retning mot store grupper? Er det
blitt for vanskelig å skaffe midler til
glimrende prosjekter dersom de
ikke er ambisiøse nok eller ikke
involverer mange partnere? Dette
nummeret av NBS-Nytt inneholder
en svært interessant artikkel om
arbeidet med å bringe en artikkel
frem til at den ble akseptert for
trykking i Nature. Det er opplagt at
det var nødvendig med en stor og
velkvalifisert gruppe for å lykkes
med det. Men vi skal også utdanne
både masterstudenter og PhD stu -
denter,  og de kravene som stilles til
publisering for en PhD-grad gjør at
mange må sette seg helt andre mål

enn å publisere i de virkelige høy-
impact tidsskriftene. Dette er også
en del av det vi som bedriver forsk-
ning på universiteter og universitets-
sykehus må ta oss av. 

”Unge forskere må reise ut”
En artikkel publisert på Forsknings-
rådets hjemmesider 29. april med
overskriften ”Unge forskere må reise
ut” tiltrakk min oppmerksomhet. Jeg
er helt enig i at altfor få unge norske
forskere reiser ut. Vi er for ”hjemme-
kjære” her i landet. Det er fint at
Forskningsrådet har en egen fi-
nansieringsmulighet der unge fors-
kere kan søke om midler til
utenlandsopphold med de såkalte
mobilitetsstipendene. Det er nok
også riktig både i teori og praksis at
et slikt opphold kan bidra til et en får
et bredere faglig grunnlag som kan
være viktig for fremtidig karriere.
Det er når det kommer til andre
argumenter i artikkelen at jeg føler
grunn til å stille spørsmål. Det
hevdes at ”Uten å ha vært ute på et
forskningsopphold, har du nesten
ingen sjanse til å bygge deg en egen
forskerkarriere”. Og videre ”Vi vet at
forskere som ikke lykkes med
søknaden til det europeiske forsk-
ningsrådet, ofte ikke klarer å vise sin
uavhengighet fra hjemsituasjonen
og veileder. Mobilitet er en viktig
faktor i ekspertpanelenes vurdering
av uavhengighet.” En får inntrykk av
at det å ha vært to år i utlandet eller
ha publisert med utenlandske fors-
kere uten at den norske veileder er
medforfatter brukes som argument
for at en har vist større uavheng-
ighet. Jeg håper virkelig at denne
type argumentasjon ikke brukes i
bedømmelse av søknadene. Det er
opplagt ikke enkelt å velge ut hvem
som er de dyktigste forskertalentene
en bør satse videre på, men å
argumentere med at en er blitt mer
selvstendig ved å ha hatt et toårs
utenlandsopphold enn å ha arbeidet
i en god gruppe i to år i Norge er ikke

logisk for meg. Flere har erfaring
med at en postdoc kan være under
svært sterk styring i utenlandske
lab’er.

Fast ansettelse
Fireårsregelen for fast ansettelse har
vært mye diskutert. Ut fra forskjellig
regelverk på forskjellige arbeids-
plasser vil nok NBS-medlemmene
møte forskjellig regelverk. Ved Oslo
Universitetssykehus oppnår en ”fast
ansettelse” etter å ha vært for ek-
sempel mer enn fire år i postdoc stil-
ling. Et interessant spørsmål er hva
man kan forvente blir resultatet av
en slik ”fast ansettelse” når det ikke
lenger finnes forskningsmidler til-
gjengelig i gruppen eller på in-
stituttet. Et annet interessant
spørsmål er hvordan krav om fast
ansettelse vil bli brukt i diskusjonen
om ansettelse av nye forskere i
ledende stillinger etter hvert som
dagens ledere går av. Vi får nok snart
erfare hva som skjer i den type
lederansettelser.

Hvordan finne de store
talentene som det bør
satses på?
Nobelprisen til Moser & Moser har
medført at de to har blitt trukket inn
i diverse forskningspolitiske dis-
kusjoner, inkludert behovet for lang-
siktig forskning, som jeg mener er et
svært viktig argumnent. Deres
suksess har også blitt trukket inn i
diskusjonen om universitetene bør
ha ansatt eller valgt rektor, der jeg
synes det er et håpløst argument å
trekke inn Moser’ne. Noe jeg gjerne
skulle ha sett i diskusjonene i kjøl-
vannet av Nobelprisen er hvilke
tanker lederne ved NTNU hadde da
de valgte å satse på disse to før de
var kjent og innen et fagområde som
det så vidt meg bekjent ikke var noe
stort satsingsområde ved instituttet?
Var det bare flaks eller kan man lære
noe av historien om hvorfor de to ble
satset på?
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OSLO 
EDUCATION 
WORKSHOP
SEPT 18-19, 2015

KRISTINE BONNEVIES HUS, 
UNIVERSITETET I OSLO

Arrangert av NBS og FEBS. 
Muliggjort gjennom økonomisk støtte fra 
Det matematisk-naturvitenskaplig fakultet ved UiO, 
FEBS og IUBMB.

Har du lyst på ny inspirasjon og ideer om hvordan du kan 
utvikle din undervisning og få mer interesserte studenter, 

som til og  med husker det de har lært. 

Winnie Eskild og Gu� l Gu�ner har satt sammen et møteprogram 
med foredragsholdere fra USA, England, Danmark og Norge, 
i alt 15 foredragsholdere som dekker et bredt spekter av 
kompetanse og erfaring innen nye undervisningsmetoder.

Gå til http://www.biokjemisk.com/workshop-molecular-life-
sciences/for å se program, omtale av foredragsholderne 

samt påmeldingsinformasjon.

Bruk og 
tolking av data

For noen måneder siden fant jeg
en kronikk i Aftenposten som
inneholdt en illustrasjon svært lik
den kopien jeg har prøvd å lage på
denne siden (jeg kan ikke vise den
opprinnelige figuren pga. copyright
problematikk). Jeg stilte meg spørs-
mål om hvordan jeg ville forholdt
meg til tilsvarende data dersom en
kollega viste meg et slikt plott etter
måling av en gitt parameter i for ek-
sempel 177 påfølgende dager
(figuren er basert på 177 målte ver-
dier). Jeg ville nok først spurt om
vedkommende hadde kontroll på sitt
målesystem slik at det ikke var en
stor analytisk usikkerhet. Ved å bli
fortalt at vi kunne stole på målesys-
temet så ville vel min kommentar
være at her var det usedvanlig store
dag til dag variasjoner og en viss
tendens til en liten økning i den gitte
parameter i måleperioden.

Figuren er hentet fra en kronikk i
Aftenposten med tittel ”Formidabel
temperaturauke”. Du finner den på
nettsidene til ap.no (publisert 6.
januar 2015). Den formidable end-
ringen illustreres ved at første og
siste målepunkt har fått lett leselige
store tall. Det første målepunktet fra
1838 har verdien 3,61 °C og siste

målepunkt fra 2014 har verdien 8,30
°C. Målingene viser gjennomsnitts-
temperaturer for Oslo fra 1838 (det
første året dette ble målt i Oslo) til
2014. Kronikken er skrevet av tre
klimaforskere; i begynnelsen av
kronikken står den følgende set-
ningen med uthevet skrift: ”Mål-
ingane frå Oslo viser at kontrasten
mellom notid og fortid er den ster-
kast tenkjelege, for medan det siste
året (2014) er det desidert varmaste,
var det fyrste året (1838) det
kaldaste”. 

Jeg synes dette er en svært
tendensiøs fremstilling av data som
også er av stor politisk interesse da
temperaturendringene i kronikken
kobles opp mot utslipp av klima-
gasser. Det er lett å se at
temperaturvariasjonene er svært
store fra år til år. Hva hadde fors-
kerne skrevet dersom disse mål-
ingene hadde startet et par år senere
hvor snittemperaturen var i området
5 til 6,5 °C, eller summert opp for et
par år siden da en også observerte
verdier i samme temperaturområde?
I senere tid har jeg observert i media
at en skal være forsiktig med å uttale
seg om i hvor stor grad vi nå har
klimaendringer som er skapt av

mennesker, og jeg skal holde meg
borte fra den diskusjonen hvor jeg
mangler faglig kompetanse. Jeg
synes imidlertid det er på sin plass å
påpeke at bruk av en illustrasjon slik
det er gjort i den omtalte kronikk
ikke bidrar til å inngi tillit hos meg
til andre uttalelser fra disse fors-
kerne. 

Det skal legges til at forfatterne i
sin kronikk nevner at det er en gjen-
nomsnittlig temperaturøkning på
1,6 °C i måleperioden.  For meg
synes økningen å være relativt jevn
gjennom hele måleperioden. Jeg er
forbauset dersom informasjon om
det som kalles en formidabel
temperaturøkning ikke kan vises
med bedre illustrasjoner enn i denne
kronikken. Bruken av denne figuren
sier vel kanskje noe også om fagkom-
petanse i media. Burde det ikke være
noen i redaksjonen som reagerte på
denne illustrasjonen med økning i
snittemperatur fra 3.61 °C i 1838 til
8,30 °C i 2014 og lager en kobling
mellom en slik figur og utslipp av
klimagasser?

Redaktøren
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World 
Immune
Regulation 
Meeting
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Reisestøtte fra NBS gjorde det mulig for meg å delta på World Immune
Regulation Meeting (WIRM) som fant sted i Davos, Sveits 18.-21. mars
2015. Dette var den niende i rekken av årlige kongresser holdt av «the Swiss
Institute of Allergy and Asthma (SIAF)» med i alt 44 inviterte foredrags-
holdere i tillegg til 93 muntlige presentasjoner av abstrakt og 129 postere.
Kongressen fant sted på det velkjente Kongresszentrum Davos som blant
annet huser det årlige verdens økonomiske forum.

F
ør selve konferansen ble
åpnet var det mulig å delta
på et kurs i immunologi
som ble holdt av Abul

Abbas og Mark Anderson. Dette var
et veldig godt organisert og lærerikt
kurs, og det var gøy at kursholderne
er så kjente navn innen
immunologifeltet. Da kurset ble av-
sluttet fikk vi et kvarters pause før
konferanseprogrammet begynte.
Alle dagene hadde fullt program fra
08.30 til rundt 21 på kvelden, ispedd
små kaffepauser og en litt lengre
lunsj. Konferansen ble åpnet av
Cezmi Akdis, styreleder av WIRM og
direktør i SIAF. Størrelsen på denne
konferansen passet meg perfekt
siden alle foredrag, foruten om
presentasjon av abstrakt, ble avholdt
i plenum, og jeg slapp dermed å
velge bort deler av programmet. 

Jeg deltok på konferansen med
poster, og i motsetning til større kon-
feranser ble det her oppnevnt en ko-
mite til hver poster sesjon. For
komiteen måtte vi forberede en kort
presentasjon av posteren før vi ble
stilt konkrete spørsmål knyttet til
arbeidet, dette førte også til at vi fikk
flere tilhørere som ville se på re-
sultatene. Av de rundt 40 posterne
som ble presentert hver kveld, ble det
basert på komiteens bedømmelse
delt ut to priser til de to beste
presentasjonene. Min poster inngikk
i sesjonen immuntoleranse og auto-
immunitet, en av i alt 15 forskjellige
kategorier presentert over tre dager.

Selv om dette ikke er den største
konferanse jeg har deltatt på, så var
det rikelig med faglig input, og jeg
merket at jeg begynte å bli ganske
overveldet utover i programmet. Det
var mange fantastiske foredrag, men

fortsatt mulig å trekke ut noen
høydepunkter. Et punkt i pro-
grammet jeg satte spesielt stor pris
på var viet vitenskapelig formidling,
og holdt av redaktøren i European
Journal of Immunology, Karen Chu.
Hun kom med konkrete tips til hva
en redaktør er ute etter, hvilke manu-
skript de velger å se nærmere på og
hvilke de avviser. Skjebnen til de
fleste innsendte manuskripter blir
avgjort etter en rask gjennomgang,
og det er dermed svært viktig at
tittelen er relevant og ikke for lang, i
tillegg la hun stor vekt på kvaliteten
på abstrakt, figurer og figurtekster.
Konkrete tips hun hadde til
figurtekstene og som ofte manglet
var: Figurtekstene skal ha en over-
skrift over hva vi ser i figuren. I selve
figurteksten må du beskrive hvilket
eksperiment som ble utført, hvordan
eksperimentet ble utført og hvor
mange ganger. Få med antall
dyr/prøver og spesifiser antallet re-
plikater. Statistikken må også in-
kluderes i figurteksten, men ingen
tolkning av data. 

Polly Matzinger fikk jeg gleden av
å høre flere ganger, blant annet under
«møt eksperten» sesjonen hvor hun
fortalte om hva immunologi er for
henne, i tillegg til morsomme his-
torier  om hennes liv og hvordan hun
endte opp som forsker. Hun hadde
også et innlegg om autoimmunitet
med tittelen «spør vi de rette spørs-
målene?». For henne var de viktige
spørsmålene; Hva stimulerer re-
sponsen? Hva opprettholder re-
sponsen? Og til hvilken klasse
tilhører responsen? Og ikke hvordan
brytes toleransen. Innlegget som
fulgte, holdt av Mark Anderson, stod
i sterk kontrast til dette og hadde
mye fokus nettopp på toleranse.

Anderson startet sitt innlegg med et
innspill i den pågående
vaksineringsdebatten, før han de-
retter viste nye data på hans spesial-
område AIRE (autoimmune
regulator) og egenskapene til epitel-
cellene i medullaen av tymus hvor
AIRE produseres. 

Jeg reiste som eneste medlem av
min forskningsgruppe, og kjente
dermed ingen av deltakerne på for-
hånd, men dette var en veldig sosial
konferanse å delta på selv for de som
reiser alene. Da de inviterte fo-
redragsholderne var ferdig for dagen,
rundt klokken åtte på kvelden, ble
det servert middagsbuffet med øl og
vin samtidig som posterpresenta-
sjonene foregikk. Den gode maten
bidro til hyggelig stemning og gjorde
det lettere å komme i kontakt med
andre deltakere på møtet. 

Grunnet ganske rikholdig pro-
gram ble det ikke så mye tid til sight-
seeing, og i mangel av skiferdigheter
ble heller ikke dette prioritert. Men
vi hadde flotte dager med masse sol,
slik at jeg fikk muligheten til å gå
noen turer i nærområdet. I sentrum
var det mye bygningsaktivitet, så det
virker som en fornyelsesprosess er
igangsatt. Ellers var det ganske
kostbart både i butikker og re-
stauranter. Jeg bodde på et flott, lite
hotell nær kongressenteret. Der
hadde jeg min egen balkong med
fantastisk utsikt over alpene. Hele
dalen var omgitt av flotte
spektakulære fjell så det var mye å se
selv fra hovedveien. 

Alt i alt er jeg svært fornøyd med
oppholdet, og vil anbefale andre som
jobber innenfor immunologi og ta
turen på WIRM i mars 2016.
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Ros til Ola Myklebost 
og medarbeidere

Det er viktig at vi som fagpersoner bidrar til populærvitenskapelig formidling av våre forskningsprosjekter i media. Et forskningsprosjekt
(NoSarC) som ledes av Ola Myklebost ved Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet ble omfattende beskrevet i en 9-siders artikkel
i Aftenpostens A-magasin 20. mars. Det var en utfyllende og svært velskrevet artikkel med tittelen ”Jakten på en kreftkur” der det fremgikk
at journalisten hadde fulgt forskningsgruppens aktivitet i flere måneder (oktober 2014 – mars 2015) for å beskrive forskjellige aktiviteter
fra prøvetaking av kreftpasienter til prøveopparbeidelse og analytisk arbeid. I tillegg til at artikkelen var svært informativ var den for-
billedlig også på annet vis. Den ga en nøktern vurdering av hvor mye arbeid som gjenstår før resultatene fra prosjektet muligens kan
bli til nytte for pasienter. Jeg skulle ønske at flere NBS-medlemmer går til media med informasjon om sine prosjekter og at de
viser en slik nøkternhet i hva en kan forvente av klinisk nytteverdi som i denne artikkelen.  Jeg synes at når der media omtaler
forskningsaktiviteter er det for mye oversalg av mulige nytteverdier og hvor raskt en kan forvente å dra nytte av resultatene. 

Du finner pdf av hele artikkelen ved å søke på prosjektets
hjemmeside: NoSarC.no.

En symbolsk rose er 
herved oversendt.

Redaktøren

52. Biokjemiske
Kontaktmøte 
Sett av 21-24 januar, 2016 til det 52de Biokjemiske 
kontaktmøte som vil avholdes i Tromsø på det splitter nye 
the Edge Clarion hotell.  

Det blir et rikholdig faglig program, 
hvor vi i tillegg til de tradisjonelle 
temaer også vil fokusere på arktisk bio-
kjemi og nevrologi.  På fredag og lørdag 
kveld har vi live band og god stemning! 
Detaljert program er under utarbeidelse.

Det blir også 
muligheter for 
slalåm, skiturer, 
nordlysjakt, 
hvalsafari og 
hundesleder, samt 
en fantastisk natur 
med det spesielle 
lyset som oppstår 
når solen er i ferd 
med å komme 
tilbake.

Velkommen!

Spørsmål om møtet kan rettes til: 
ole.k.tollersrud@uit.no eller 
hanna-kirsti.leiros@uit.no.

uit.no



NBS reisestipend 2015

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 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)


