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Structured Illumination Microscopy
(SIM)-bilde av en U2OS celle farget
for filamentøst actin (cyan), DNA
(blå), og Golgi-proteinene Giantin og
GM130 (henholdsvis rødt og grønt).
Bildet er tatt av Vigdis Sørensen ved
hjelp av et OMX V4 superresolu-
sjonsmikroskop, ved Advanced Light
Microscopy Core Facility, Radium-
hospitalet. Se for øvrig artikkel på
side 24.
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Kjetil Tasken er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2016 for sitt
arbeid med immunterapi. Tasken er senterleder ved Norsk Senter for
Molekylærmedisin og Bioteknologisenteret. I et intervju gjort for det
medisinske fakultet ved UiO uttaler han “Jeg føler meg veldig beæret, det er
en stor anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort. Når man ser på hvem som
har fått prisen tidligere, så blir man ydmyk.” Les mer på side 8

SIM (structured illumination microscopy) er en lys-
basert, såkalt super resolu sjons mikroskopiteknikk som
lar deg se finere detaljer i cellen enn det man kan klare
ved vanlig fluoresence-mikroskopi eller konfokal-mikro-
skopi. Les mer på side 24

Beregninger eller eksperimenter, fordypning eller
bredde? Akademiker, gründer, underviser eller forsker?
Kompetansen til fremtidens biokjemikere skal dekke et
vidt spekter av tema og karrieremuligheter. Utdanningen
må gjenspeile dette. Et sterkere engasjement fra NBS’
medlemmer er nødvendig. Les mer på side 14
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Sommerferien nærmer seg og jeg skriver min lederartikkel mens mange av dere er i aller siste fase med å skrive
søknad om støtte til videre forskning. Selv har jeg heldigvis vært forskånet for den type virksomhet siden tidlig på
80-tallet. Heldigvis fordi jeg har sluppet usikkerheten om videre finansiering av egen forskning, og heldigvis i lys av
de endringene som har skjedd de siste årene med tanke på at søknadene både skal ha stor risiko, god sjanse for å
lykkes og for de fleste utlysninger også ha høy potensiell nytteverdi på relativ kort sikt. 

Den senere tid har diverse aspekter av universitetspolitikk blitt diskutert i media. Det gjelder både spørsmål om
valgt faglig ledelse eller ansettelse av en ”profesjonell” leder, samt diskusjon om høyskoler bør bli universiteter. Da
jeg i påsken lyttet til det populære radioprogrammet ”Påskelabyrinten” ble jeg klar over at Norge hadde fått et nytt
universitet i fjor høst. Det som ledet til den informasjonen var et spørsmål om hvor ligger den sørligste lokaliteten
på vårt nyeste universitet. For dere som ikke har fått med dere dette kan jeg informere om at vårt nyeste universitet
heter Nord Universitet med base i Bodø og med lokaliteter også i Vesterålen, Mo i Rana, Nesna, Sandnessjøen,
Levanger, Steinkjer, Namsos og Stjørdal. Svaret var Stjørdal og det ble opplyst at der foregår det trafikklærerutdann-
ing. Er den type utdanning noe som virkelig bør være en del av et universitet?

Elling Kvamme, en nestor i norsk biokjemi, er død 98 år gammel. Kvamme vil nok være ukjent for mange av de
yngre leserne av dette bladet, men for oss som har vært i biokjemimiljøet i mange år var han en markant skikkelse.
Han var en av svært få personer som hadde en toppstilling (professor eller dosent) innen vårt fag på slutten av 60-
tallet. Kvamme var president i Norsk Biokjemisk Selskap fra 1976 til 1978, og det var i hans presidentperiode at
NBS-Nytt ble utgitt første gang. Kvamme fulgte aktivt med på utviklingen i vårt fagfelt inntil for kort tid siden; det
er ikke mer enn et drøyt år siden jeg snakket med ham da han deltok på et fagseminar på Rikshospitalet. Kvamme
har også gjort seg betydelig bemerket utover sitt biokjemiske virke. Det kan du lese mer om i den omtalen Ingeborg
Aasland Torgner og Elisabeth Wedege har om Kvamme i dette nummeret. 

Jeg har i dette heftet skrevet litt om det å publisere populærvitenskapelige artikleer, samt om kvaliteten på rei-
sereferater og andre artikler som skal publiseres i NBS-Nytt. Jeg håper det vil bidra til enda flere innspill og høyere
kvalitet i bladet. Jeg oppfordrer samtidig de av dere som lykkes med å publisere artikler i de aller mest prestisje-
tunge tidsskrifter til å sende en omtale til NBS-Nytt. Originalartiklene kan inneholde så mye detaljer at de blir tungt
tilgjengelige for andre enn de som jobber i nøyaktig samme fagfelt. Dersom artikkelen er så viktig at den medfører
omtale i andre media blir stoffet ofte så forenklet at en fagperson ikke forstår hva som er gjort eller hva som er nytt.
Med en populærvitenskapelig artikkel i NBS-Nytt kan en  få redegjort for hva som er nytt og viktig. Samtidig er det
god trening ikke minst for yngre forskere å skrive en slik populærvitenskapelig artikkel til NBS-Nytt.

Jeg ønsker alle lesere en god sommer og håper at innholdet i dette nummeret faller i smak. Innholdet inkluderer
omtale av publisering av laksegenom, diverse møtereferater, de faste spaltene og den første annonsering av neste
Kontaktmøte. Jeg takker alle bidragsyterne til dette nummeret.

Kjære lesere!

RE
DA

KT
Ø

R
To
re
 S
ko

tl
an

d

Kjære biokjemikere!

This year I am enjoying one of the best rewards that exist in academia: a sabbatical!! The first half of the year at
CNB-CSIC in Madrid, and from the end on June I will be in USC, Los Angeles. Time has actually flown by and I
cannot believe that I am already finishing my time in Madrid, now that the new “near-atomic resolution cryo-EM”
was working properly. It is amazing what this technique can achieve. Cryo-EM is no longer playing a complementary
role to X-ray crystallography and NMR in the quest to determine 3D structures of macromolecules and their
complexes, but is truly contributing with new structures, solved without the need of crystals or very high
concentrations of protein. Last year we witnessed the break of the 3-Å resolution barrier for cryo-EM, which was
elected the Method of the year 2015 by Nature Methods. Being at CNB-CSIC allows me to test if these exciting op-
portunities can benefit the structural characterization of ‘my favourite enzyme’, but also gives me the possibility to
observe how other groups and departments organize and work on a daily basis – apparently there are large
differences on the dynamics of a day in the lab between Spain and Norway, but if you see and hear carefully you
realize it is only (noisy) appearance; what and how you do it is not so different.

These months have also included a lot of traveling. Back and forth trips to meet the group and attend research and
familiar duties in Bergen. But also quite a bit within Spain since some time ago, 6 months appeared as a long period
of time, with endless possibilities to talk in different universities and attend meetings. One of these meetings I re-
gistered for was the workshop Biointeractomics in beautiful Sevilla, organized by FEBS-IUBMB, with very high
quality speakers, including Robert Huber, still brilliant. Being so close to the D-day in Norwegian biomedical research
(the deadline for applications to the RCN) I was starting to regret being so optimistic months ago, at least there
were mixed feelings. That lasted shortly however, when the second day I saw a figure that made me think Eureka! I
suddenly saw it: one piece of additional info that fitted with our interpretation of results in a project that has gone
too slowly. There it was, the renewed interest on the project and the motivation to do more and better experiments!
I did not see the figure in a keynote talk, but in the poster session, talking to a PhD student who actually was de-
motivated since the results were not going the way they had expected. Together, we discussed a collaboration and
after further discussions with his supervisor, he is now planning a short stay in Bergen. I am now very grateful that
I attended this workshop. D-day or not!

A nice spring-summer to everyone! 
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D
etermining the sequ -
ence of the salmon
genome took approx -
imately 10 years (2)

and involved 45 authors from 6
different countries, including
Norway, USA, Canada, Sweden, Chile
and China.  Two scientists from
Canada plus Sigbjørn Lien and Stig
Omholt were key people when the
project started.  Initially sequencing
was done using Sanger technology
but eventually most sequencing was
accomplished with high-throughput

Illumina technology at several
different sites.  The published
sequence consists of 2.97 Gbp DNA
divided among 29 chromosomes
with approximately 60% repeat
sequence content which is one of the
highest found in any vertebrate.

Comparative studies of the
sequences of salmon and several of
its relatives from other labs indicate
that the lineage preceding salmon

experienced two rounds of whole-
genome duplication (WGD) 320
million and 125 million years ago,
respectively (Fig. 1).  With each WGD,
one would expect that functionally
diploid individuals became
tetraploid individuals with as-
sociated problems of sterility
resulting from improper
chromosome separation at meiosis.
So, how has the salmon genome
solved problems tied to WGD?

According to the Nature paper, two
mechanisms appear to be involved in
‘rediploidization’:

• Bursts of transposon element 
expansion in the genome 
combined with large chromosomal
rearrangements obstruct pairing 
of inappropriate chromosomes.

• Corresponding genes after WGD 
evolve different expression 
patterns, guaranteeing that both of
them will be retained in the 
enome.

In a recent article in a national
newspaper (3),  three of the authors
of the Nature paper point out that
they wouldn’t have succeeded in
publishing their work in such a high-
profile journal if they hadn’t inter-
preted the salmon genome as a way
to understand general mechanisms
involved in genome evolution.  Given
the fact that most funding by NFR
involves applied research, they
recommend that researchers inter-
ested in Nature should write grant
proposals combining both applied as
well as basic objectives.

References:
1.Lien, S et al.:The Atlantic salmon 
genome provides insights into 
rediploidization.  Nature, published
online 18 April 2016  

2.Davidson WS et al.: Sequencing 
the genome of the Atlantic salmon 
(Salmo salar).      Genome Biology 
1 (2010) 403-409

3.Omholt SW, Sandve SR , Lien S: 
Laksens genom er kartlagt.  
Dagens Næringsliv, 18 April 2016
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Salmon Sequence 
Gives Information 
On Mechanisms of
Genome Evolution
Fish products, including farmed salmon, account for 7% of Norway’s yearly
export behind oil (50%) and natural gas (35%).  A recent Nature paper (1)
by CIGENE scientists at Ås and their partners signals the next step in using
molecular methods to improve salmon aquaculture.  Not only is the salmon
genome sequenced and assembled, this paper also contributes new findings
on the evolution of genomes, generally.

Sigbjørn Lien

Stig Omholt

Fig. 1.  The lineage leading up to modern-day salmon experienced two episodes of whole-genome
duplication.  The first episode (designated Ts3R) occurred approximately 320 million years ago
while the second episode (designated Ss4R) occurred approximately 125 million years ago.  This
Figure is from reference 1 and is available for use via a Creative Commons license.



NBS-NYTT 2 - 20168

 ome telcW  

on

e�ell ResorortS

C
 Norrdo the 53ome t  

eeting

elott He�ell Resor

t Mtac
ian Biochemical Segw Nor 

eeting

ol, Gel

ian Biochemical S y ocietian Biochemical S 

y winEnjo

 

19-22 J

e�ell ResorortS

r, a gimet its prer aty win

 

, 20yy, 2017anuar19-22 J

elott He�ell Resor

e and stimulatmosphert social aear

 

, 2017

ol, Gel

ting science and stimula

 

e!ting scienc

                     

acF

y the NMBU-ed bganizOr

 

ttps://wt: henebook evac

anch of NBSs local brÅy the NMBU-

 

enom/ev.cebook.facwwttps://w

anch of NBS

 

ts/1075098442561995/en

tion opens in OaistregR

 

ts/1075098442561995/

ober 2016tction opens in O

Kjetil Tasken er tildelt Kong Olav Vs kreftforsk-
ningspris for 2016 for sitt arbeid med
immunterapi. Tasken er senterleder ved Norsk
Senter for Molekylærmedisin og Biotek-
nologisenteret. I et intervju gjort for det
medisinske fakultet ved UiO uttaler han “Jeg
føler meg veldig beæret, det er en stor an-
erkjennelse av det arbeidet vi har gjort. Når man
ser på hvem som har fått prisen tidligere, så blir
man ydmyk.”

Kong Olavs Vs kreftforskningspris deles ut av Kreftfor-
eningen til forskere som har bidratt til å fremme den norske
kreftforskningens kvalitet og omfang. I begrunnelsen for
tildelingen står det at Tasken i stor grad har bidratt til for-
ståelsen av immunonkologi, arbeid som vil bli enda mer
relevant i utviklingen av neste generasjon immunterapi.
Tasken sier i intervjuet med UiO at han mener at hans
viktigste bidrag i feltet er: (1)Hvorfor kreftceller får
immunsystemet til å skru av evnen til å gjenkjenne og drepe
kreftsvulsten og hvordan vi kan få kroppen i gang igjen med
å bekjempe kreft selv via immunsystemet og (2) Hvordan vi

kan organisere kjemisk biologiske screeningmetoder med eksisterende legemidler for å levere data som kan
assistere kliniske beslutninger om individualisert  kreftbehandling.

Prisen er på 1 million kroner. NBS-Nytt gratulerer.

Kristian Berg har fått innvilget en stor søknad i Horisont 2020 om fremtidige tek-
nologier (Future Emerging Technologies). Det norskledede prosjektet er et samarbeid
mellom totalt fem partnere i Hellas, Spania og England. Av 820 søkere var det bare
11 som ble innvilget støtte. 

Prosjektet baserer seg på lysbehandling som Berg har arbeidet
med i mange år. En begrensende faktor ved slik behandling er at
lys ikke penetrerer dybt nok inn i vevet. Det nye prosjektet baserer
seg på injeksjon av to substanser i blod. Hver for seg har de disse
substansene ingen effekt, men når de kommer inn i cellene håper
en at de to substansene skal reagere med hverandre og produsere
lys inne i cellene, noe som medfører at cellene dør. En ønsker på
denne måten å omgå problemet med at lys ikke penetrerer dybt
nok. Detaljer om dette prinsippet er ikke offentliggjort på grunn
av håp om patentering. En behandling basert på et slikt prinsipp
vil altså ikke kreve operasjon, bare injeksjon i blod. I første om-
gang er arbeidet rettet mot hjernesvulster, men målet er at
metoden også kan brukes på andre krefttyper. 

Kriteriene for å få støtte i dette programmet var at prosjektet
har høy risiko, men samtidig høy mulig gevinst, altså at
potensialet er stort dersom det virker. Berg presiserer at det er
lang vei frem: ”Vi starter med analyser av celler i reagensrør og
ender med dyreforsøk.Underveis vil vi finne ut av nytteverdien
og om man skal gå videre til klinisk utprøving.” 

Prosjektperioden er 2016-2021 og budsjettet er på 3 millioner
Euro hvorav 40% går til Oslo-gruppen. NBS-Nytt gratulerer.
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Elling Kvamme
1918-2016

D
et var med vemod vi
fikk vite at Elling
Kvamme døde 3. april,
98 år gammel.  Han ble

sammen med andre studenter arres-
tert 30. november  1943 og deportert
til Tyskland hvor han var fange bl.a.
i konsentrasjonsleiren Buchenwald.
Rett etter krigen fullførte han
medisinsk embetseksamen. Etter
bred yrkespraksis ved flere sykehus
utdannet han seg i nevrokjemi i USA
og tok sin medisinske doktorgrad
ved UiO i 1958.

I 1962 ble Elling Kvamme overlege
ved Universitetets Psykiatriske
Klinikk, hvor han bygget opp Nevro-
kjemisk laboratorium. Under hans
ledelse inntil 1990 ble dette et fo-
regangslaboratorium for analyse av

medikamenter og narkotika, og det
ble i tillegg utført grunnforskning
innen nevro- og biokjemi. Nevro-
kjemisk laboratorium flyttet i 1977
til Preklinisk medisin ved UiO (nå
Domus Medica).  Elling Kvamme ble
dosent II ved UiO i 1966 og professor
II i nevrokjemi i 1980. Han har
publisert ca. 100 faglige artikler og
veiledet 5 doktorgradskandidater.
Fra 1976 til 1978 var han president i
Norsk Biokjemisk Selskap, og
sammen med generalsekretæren
Gerd Svenneby utga de i 1977 for
første gang NBS nytt, den gang i A5
format. Han var også president for
International Society for Neuro-
chemistry i 1981-1983.

Mange av Kvammes forsknings-
prosjekter handler om glutamin,

glutamat og glutaminase. Fosfat-
aktivert glutaminase (PAG) er et
enzym som katalyserer omdann-
elsen av glutamin til glutamat og
ammoniakk. Glutamat finnes i høye
konsentrasjoner i sentralnervesys-
temet, hvor det fungerer som en
nevrotransmitter. Et overskudd av
glutamat, slik det forekommer ved
epileptiske anfall og i første fase av
hjerneslag, fører til ytterligere
hjerneskade. En forklaring på denne
celledøden kan være at nerveceller
som anvender glutamat som nevro-
transmitter, reagerer på den avbrutte
blodtilførselen med å frisette
unormalt store mengder glutamat.
Man vet at en altfor sterk stimulering
av glutamat kan lede til celledød.
Reguleringsmekanismen for PAG ak-
tiviteten er derfor av stor interesse.

PAG er et mitokondrielt enzym.
Kvamme og hans medarbeidere var
de første som lyktes i å renfremstille
PAG, først fra nyrevev og deretter fra
hjernevev. De benyttet seg av PAGs
evne til en reversibel polymerisering
og depolymerisering, avhengig av
proteinkonsentrasjon og bufferens
sammensetning. Elektronmikro-
skopiske bilder viste at PAG forelå
som dimer i Tris-HCl buffer, som
tetramer i fosfatbuffer og som helix-
formede polymerer i fosfat-borat
buffer. Disse tre formene hadde for-
skjellige kinetiske egenskaper.
Nevrokjemisk laboratorium har, i
samarbeid med Anatomisk Institutt,
benyttet en kombinasjon av
enzymatiske og immunokjemiske
metoder for ytterligere karakteri -
sering av PAG.  Elektronmikroskopi

av immunogullmerket PAG fra
rottenyre viste at enzymet var as-
sosiert delvis med indre membran
og delvis med matriks. Etter inku-
bering av mitokondrier med radio-
aktivt glutamin, ble glutaminderivert
glutamat frigjort uten å blandes med
endogent glutamat. Dette tyder på at
bare de PAG molekylene som har sitt
aktive sete på utsiden av den indre
mitokondriemembran er enzyma -
tisk aktive. Siden småmolekylære
forbindelser kan tas opp gjennom
poriner i ytre mitokondriemembran,
er PAG molekyler på utsiden av indre
membran eksponert for variasjoner
i cytosolinnholdet. Slik kan både
inhiberende og aktiverende moleky -
ler i cytosol påvirke PAGs aktivitet.
PAG lokalisert på innsiden av indre
membran og i matriks viser ingen

aktivitet i intakte mitokondrier,
antagelig p.g.a. den høye glutamat-
konsentrasjonen her (ca. 17mM).

Som en reaksjon på forfatteren
David Irvings benektelse av bruk av
gasskamre under 2. verdenskrig,
bidro Elling Kvamme aktivt som
tidsvitne på skoleklasseturer til tyske
konsentrasjonsleirer. Han var svært
opptatt av å lære ungdom om reds-
lene i nazi-regimets leirer under
mottoet ” Ungdommen må bli vår
hukommelse, slik at dette aldri blir
glemt”.  Fra 1994 til 2007 ledet han
Den norske Buchenwaldforeningen.
For sin store innsats innen forskning
og formidling ble han i 2004 utnevnt
til ridder av 1. klasse av St. Olavs
orden.

Ved siden av sitt virke hadde
Kvamme mange interesser: ski- og
orienteringsturer, spille piano og be-
trakte en vakker stjernehimmel. Han
utga også en diktsamling kalt ”Livet
i sorg og kjærlighet”  i 2013 med dikt
fra fangeoppholdet og om sin familie
som betydde meget for ham. 

Vi vil også huske ham for hans
herlige sans for humor. En gang, godt
etter at han hadde fylt 90 år, var han
på et faglig møte i utlandet. Da han
skulle dra hjem, ble han bedt om å
komme til neste møte om fire år. Det
gjør jeg gjerne, svarte han, og da flyr
jeg nok på mine egne vinger.

Ingeborg Aasland Torgner
Elisabeth Wedege

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 interesse
for medlemmene. 

Kontakt redaktøren (tore.skotland@rr-research.no) dersom du ønsker å be-
nytte deg av denne muligheten.
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Chromatin and
Epigenetics
The Keystone Symposia Chromatin and Epigenetics meeting was held in
Whistler, British Colombia, Canada, from March 20-24, 2016. The meeting
had around 350 participants, with 50 scientific talks and 220 posters. I
participated at the meeting thanks to the travel grant I received from NBS
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visualize data. At the workshop we
got hands-on experience with
ENCODE data, which was very useful
as it can be difficult to navigate
through these huge datasets with
functional information encoded in
the human genome.

The posters were on display for
one day during one of the three
poster sessions at the meeting. I
presented my poster with the title
“Pioneering functions of the
transcription factor c-Myb” during
the first poster session. Here, I
presented my studies of the
hematopoietic regulator and onco-
protein c-Myb indicating that c-Myb
functions as a pioneer factor. Pioneer
factors are the first factors to access
a regulatory region and have the
ability to decompact closed
chromatin during cell differentiation

and early development. An im-
portant role of c-Myb is to maintain
immature progenitor cells in an
undifferentiated, proliferative state
and in my PhD project I’m trying to
identify c-Myb as a pioneer factor in
the early stages of hematopoiesis.
Several others at the meeting were
also working with pioneer factors
and I received much valuable
feedback on my poster. I also found
interesting and useful data and tech-
niques that might be implemented in
my own research by going through
the posters of other participants.

The following three days consisted
of sessions on DNA methylation,
epigenetic chromatin complexes,
chromatin in stem cells and in cancer
progression. One of the talks I found
very interesting was given by Bing
Ren from the Ludwig Institute for

Cancer Research, USA, with the title
“Global Analysis of Transcriptional
Enhancers in Embryonic Stem
Cells”. His lab had discovered a set of
enhancers that contribute to
transcriptional regulation in an
unusual way. When these enhancers
where disrupted by genome editing
tools, they saw a decrease in
transcription that was fully restored
after a few rounds of cell division.
The mechanism by which these
enhancers operate isn’t fully clear yet,
but he hypothesized that it could
involve chromatin looping and pro-
moter-enhancer contacts that are
rescued by other enhancers in the
case where one is disrupted.
Epigenetics have many and varied
medical applications and some of the
talks highlighted epigenetic players
as therapeutic targets. Proteins that
contain bromodomains, domains
that recognize acetylated histones,
have been implicated in a large
variety of human diseases and
inhibitors that target these domains
where the topic of a few of the talks.
These proteins seem to be promising
targets for drug development for the
large number of diseases that are
caused by aberrant acetylation of
histones.

Throughout the meeting, there
were many opportunities for
networking and socializing with
scientists from all over the world.
Whistler conference centre, where
the meeting was held, was located in
the middle of Whistler Village and we
had time to explore the village as
well. The last day of the meeting we
had a few hours to try out some
skiing on the Blackcomb Mountain,
which was a really fun and exciting
experience. I am thankful to NBS for
funding my travel and enabling me
to participate at this truly inspiring
meeting.

K
eystone Symposia on
Molecular and Cellular
biology is an or-
ganization head quart -

ered in Colorado, USA, which
organizes conferences across a
broad range of the life sciences,
providing a forum to present science
and foster new collaborations. Most
of the meetings are held in
mountain venues across the
American and Canadian West.
Whistler is a Canadian resort town
north of Vancouver in the province
of British Colombia. People
primarily visit Whistler for alpine
skiing or snowboarding, which we
fortunately had time to try out
during the conference as well.

The DNA of eukaryotic cells is or-
ganized into chromatin, where the
nucleosome, consisting of DNA and
an octamer of the canonical histones,
is the basic repeating unit.
Chromatin is therefore at the core of
fundamental processes such as gene
regulation, differentiation and
developmental processes and cancer.
This meeting on chromatin and
epigenetics brought together
scientists studying chromatin
structure, epigenetics, stem cell

biology and cancer. The talks covered
a broad range of topics, including
chromosome organization,
chromatin assembly, stem cell
regulation/differentiation, RNA-
based mechanisms and regulation of
transcription. The program was
tightly packed and divided into 10
sessions covering 50 scientific talks
in addition to workshops and poster
sessions.

The first day started with a session
on epigenetic pathways. One of the
scientific organizers of the meeting,
Yang Shi, from Harvard Medical
School, had a talk about how histone
methylation and the recognition of
this epigenetic mark regulate gene
expression. He studies the proteins
that methylate histones and the
readers of this mark and their
potential roles in human diseases. He
showed some interesting data on
how some proteins might be
involved in fine-tuning the activities
of active enhancers making them
more or less active, and he included
examples of how this fine-tuning
regulates cell migration. Shelley
Berger from the University of Penn-
sylvania, changed the topic of her
talk because she had some very in-

teresting new data to talk about. She
studies histone acetylation and had
discovered a link between this active
histone mark and enhancer RNAs
(eRNAs). These noncoding RNAs are
transcribed from active enhancers
and their transcription correlates
with transcription of mRNA from
nearby genes. The nature of eRNAs
is not yet defined, but they are an es-
tablished mark of active enhancers.
Binding of the histone
acetyltranferase complex CBP is also
a mark of active enhancers, and the
Berger lab has found a positive
regulatory loop connecting eRNA
transcription and the catalytic
activity of CBP.

The Encyclopedia of DNA ele-
ments (ENCODE) is a public
research project launched in 2003,
intending to identify all functional
elements in the human genome
traditionally regarded as “junk”. This
project involves a worldwide
consortium of research groups, and
data generated from this project can
be accessed through public
databases. We had a workshop
during the meeting where we learned
how to search and download through
the ENCODE portal and how to
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F
remtidens biokjemi-
utdannelse, og ikke minst
hvordan faget aktualiseres
og undervises var temaet

for det første FEBS-møtet for FEBS’
utdanningsambassadører, avholdt i
Praha 7.-8. april. Initiativet kom fra
FEBS Utdanningskomite, ledet av,
Gül Güner, men hvor også Winnie
Eskild fra UiO har vært en aktiv bi-
dragsyter fra NBS. Jeg hadde gleden
av å representere NBS da Winnie
ikke hadde anledning til å delta. 

FEBS’ utdanningskomiteen er en
aktiv støttespiller for nye og engasjer-
ende undervisningsformer. I hoved-
sak gjennom læringsverksteder for
undervisere, sist arrangert ved In-
stitutt for biovitenskap, UiO,
september 2015. Dette ble holdt frem
som et utbytterikt og godt tiltak for
erfaringsutveksling og videreutvik -
ling av undervisningen. I løpet av de
to dagene i Praha ble det orientert
om hvordan de nasjonale for-
eningene jobber med utdanning. Sett
utenfra, er vi i Norge godt rustet. Vi
har solide utdanningsinstitusjoner,
et fungerende rammeverk, og relativt

god ressurstilgang. Mange av de 22
europeiske landene som deltok,
trenger mer ressurser og bedre
rammer for utdanning generelt. Or-
ganiseringen av utdanningen
varierer i stor grad. Norge har ad-
optert mye av retningslinjene i
Bolognaprosessen (3-årig bachelor +
2-årig master), i motsetning til flere
andre land som fortsatt har ulike na-
sjonale ordninger. Det er også et
spenn mellom undervisning i profe-
sjonsstudier, hvor biokjemien er mer
et støttefag, til de frie studiene inn-
rettet mot forskning og videre
karriere i akademia.  

Til tross for ulikheter, er det felles
utfordringer. En hovedutfordring er
aktualisering av biokjemifaget for
studentene.  Paradoksalt nok opp-
leves livets kjemi for mange som et
tungt og beskrivende fag. Tidligere
måtte navn og termer på metabolis-
meveier, makromolekyler og faktorer
pugges, for deretter å reproduseres i
detalj på eksamen. Selv husker jeg
hvordan samtlige eksamensbesvar-
elser dreide seg sakte rundt i takt
med utfyllingen av sitronsyresyklus

på grunnkurset i biokjemi. Klassisk
energimetabolisme og proteinkjemi
er og har vært kjernen i bio-
kjemifaget. Men glykolysens ti trinn
er ikke viktig å kunne på rams, for-
ståelsen av sammenhengen er viktig.
Hvordan oksidering av
karbonatomene gir elektroner, som
igjen pumper protoner over den
indre mitokondriemembranen, og til
sist driver mesteparten av ATP-
syntesen. Når man ser den
sammenhengende kjeden, at det er
et velregulert system, er det fasciner-
ende. Man har ikke bare ”pugget”
glykolysen, men forstått hvordan bio-
kjemiske reaksjonsveier operer, er
sammenkoblet og regulert – hvordan
cellene virker. Det samme kan sies
om proteinkjemien, grunnleggende
syre/base-kjemi er nødvendig for å
forstå aminosyrenes egenskaper. Det
er grunnlaget for hvordan proteinene
folder seg til funksjonelle strukturer
som er livets motorer. 

Et annet poeng er undervisnings-
formen. Her har utdannings-
komiteen i FEBS vært opptatt av å
støtte nye undervisningsformer.  Ut-

Aylin Sepici Dincel orienterer forsamlingen om undervisningsaktiviteter i det Tyrkiske selskapet for
biokjemi, som også vil arrangere høstens FEBS Kongress 3.-8. september i Kusadasi, Tyrkia. Møtet
for utdanningsambassadørene ble holdt i den patriotiske hall i Karolinum, hvor rektoratet ved Karls
Universitetet holder hus, i hjerte av gamlebyen i Praha. 

Beregninger eller eksperimenter, fordypning eller bredde? Akademiker,
gründer, underviser eller forsker? Kompetansen til fremtidens biokjemikere
skal dekke et vidt spekter av tema og karrieremuligheter. Utdanningen må
gjenspeile dette. Et sterkere engasjement fra NBS’ medlemmer er nødvendig.
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prøving av nye pedagogiske
tilnærminger bør oppmuntres, men
samtidig kritisk evalueres. Det er
ikke sikkert at alle deler av faget, eller
alle undervisere, lykkes bedre med
utforskende læringsmetoder,
problembasertlæring, eller utstrakt
bruk av digitale læringsplattformer.

Det sentrale er at det legges til rette
for og oppfordres til utvikling av
undervisningen.  Nye undervis-
ningsformer må belønnes på linje
med tradisjonell undervisning,
typisk forelesning, og innsatsen som
legges ned må gjenspeiles i
timeregnskapet for undervisningen. 

Tilfanget av kunnskap og ny viten
innen biokjemi, molekylærbiologi og
cellebiologi fører til endringer. Faget
har utviklet seg enormt. Det klass-
iske biokjemipensumet må derfor
veies opp mot nye elementer, og som
i forskningen er det helt nødvendig å
ha en helhetlig tilnærming. Bio-
kjemiens styrke er at den bygger bro
fra de tradisjonelle naturfagene
kjemi og fysikk, over i biologi,
fysiologi og medisin. Et godt grunn-
lag i biokjemi øker dermed
studentenes innsikt og forståelse i
biologisk og helsefaglige utdann-
inger. For å sikre fagligkvalitet er
spesielt de nasjonale foreningene i
Storbritannia og Tyskland aktive.
Frank Michelangeli fra Storbritannia
orienterte om akkrediterings ord-
ningen til Royal Society of Biology,
som sikrer en faglig akkreditering av
studieprogrammer i biokjemi og
biologi .

Biokjemiutdanningen ved Det
matematisk-naturvitenskapelige
fakultet ved UiO er nå under om-
organisering. I sammenheng med re-
visjonene av laveregradsprogram-
mene vil ikke biokjemi og molekylær
biologi bestå som eget program, men
fordeles til biologi og kjemi, på re-
spektive institutter. Samtidig inn-
føres krav om realfags matematikk
(R2) fra videregående skole for
søkerne, og det legges føringer for et
sterkere fokus på beregningsori-
enterte elementer i undervisningen.
Endringene er en mulighet for for-
nyelse, men også en utfordring. I NBS
er det mange medlemmer med er-
faring fra forskning og utdanning,
men også fra industri og virk-
somheter som ansetter fremtidens
kandidater. Ved UiB er det et aktivt
senter for biologiutdanning. Et større
engasjement blant NBS-medlemmer
vil være velkomment for å bedre ut-
danningen for morgendagens bio-
kjemikere

St. Vitus-
katedralen i
Praha. 
Det ble noe
tid til å se 
seg om etter 
møtets avslut-
ning. Kate -
dra len og
slottet på
høyden over
elva og byen
kan anbefales!

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

Det er fremdeles noe som heter objekts-
form (akkusativ), for eksempel ved at
pronomener forandrer form avhengig av
funksjonen av setningen. Men vi som
mener at det fortsatt skal være slik, blir
raskt i mindretall. Og da er endringen et
faktum. Det er på tide med en liten
minnestund før avdøde er helt glemt. 

Personlige pronomener finnes i former som
jeg/meg, du/deg, han/ham, hun/henne,
de/dem og vi/oss. La oss ta det enkleste
først: ”Jeg ser deg”. Der tror jeg de fleste er
med. Men bytt pronomenet med et annet.
Er det like opplagt at vi sier ”Jeg ser ham”
eller ”Jeg ser henne”? Det er nok dessverre
ikke det. ”Jeg ser hun/han/de” er helt van-
lig språkbruk i dag. Et godt hjelpemiddel
kan være å putte inn i setningen enten ”vi”
eller ”oss”. I eksempelet ovenfor er det vel
ingen som vil finne på å si ”Jeg ser vi”? Og
det forteller at her skal objektsformen inn,
altså må det være ”Jeg ser
ham/henne/dem”. Jeg vet ikke om det er
relevant for denne diskusjonen, men flere
norske dialekter (som i øvre Gudbrands-
dalen) bruker ”oss” som både subjekts- og 
objektsformen.

Jeg har mye kontakt med mange små barn
for tiden, og så å si alle bruker ”henne” som
subjektsformen: ”Henne forstår meg ikke”.

Og riktig morsomt blir det når de bruker
”hun” som objektsformen: ”Henne forstår
hun ikke”. Jeg tror det blir vanskelig å bygge
en ny, konsistent grammatikk på dette
byttet. 

Kanskje kan man hevde at dette er et
skinnproblem, for det er ingen som misfor-
står uansett. Skal vi bare kvitte oss med
objektsformen, slik det faktisk er i ferd med
å skje? Hva synes dere da om disse set-
ningene: ”En av dem betrakter han som sin
venn” betyr noe helt annet enn ”En av dem
betrakter ham som sin venn”. Er det greit
at vi kvitter oss med slike nyanser?

Mer spissfindig blir det dersom vi føyer på
en relativsetning etter pronomenet, der det
relative pronomenet (vanligvis ”som”) er
subjekt i den påfølgende leddsetningen. Ta
det enkle eksempelet øverst: ”Jeg ser ham”
som ofte blir transformert til ”Jeg ser han
som spiller”. Og Språkrådet gir en slags
delvis støtte til en slik endring, dvs. de sier
at det er feil, men kan tillates. De deler
neppe ut bøter, så det er vel bare snakk om
en tur til skammekroken. Det er altså OK å
endre på objektsformen dersom den
etterfølges av en relativsetning der det
relative pronomenet som (nå kalt relativ
subjunksjon) er subjekt. Den siste set-
ningen roter til landskapet; det er ikke så

lett å sette et subjekt i objektsform. Men
for meg blir det helt ulogisk at den
relativsetningen som følger etter, skal
påvirke syntaksen i hovedsetningen (som
nå heter oversetningen) foran. Men factum
est at dette er et tema som debatteres med
høy temperatur blant språkfolk. Og det er
nok riktig å si at de har en kultur for å slå
ganske hardt ned på hverandre. 

Det er ikke min erfaring med hvordan de
fleste barn feiler på dette feltet, som gjør
meg bekymret. Det er veldig mange av den
voksne befolkning som også sliter med
dette, og det er vel såpass utbredt at jeg
tror det sitter for godt. Bare ta en titt i
dagens aviser; du trenger ikke lese mer enn
en spalte før du har funnet eksempler. Stor
overskrift i VG nylig (om Behring Breivik):
”Forstår ikke hvorfor dommeren ikke
stoppet han”. 

Dette er minst like vanskelig på engelsk,
selv om reglene er omtrent som på norsk.
Vi ser det særlig når ”and” og ”or” er i bruk:
”John and me went to town”. Men det
finnes tilfeller der selv en språknerd som
meg kan tillate litt slinger i valsen. Jeg
siterer fra The Beatles (I am the walrus): “I
am he as you are he as you are me and we
are all together”.

Nekrolog over objektsformen

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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Gøteborg Bridging Nordic er et symposium om bruk av bildeteknologi innen
forskning i størrelsesorden fra atom til anatomi med fokus på mange tek-
nikker, fra MRI til elektronmikroskopi. Møtet har vært arrangert i Turku en
gang tidligere og gikk i år over to innholdsrike dager i Gøteborg med foreles-
ninger, postersesjon og bildekonkurranse. Konferansen er aktuell for meg
ettersom vi jobber med å utvikle en PET-probe spesifikk mot NR2B-sub-
enhet i NMDA-reseptorer. 

J
eg reiste fra Oslo til Gøteborg
tidlig torsdag morgen i et
knøttlite Dash 8 fly, hvilket
var en interessant opplevelse

for meg. Etter en kort flytur landet vi
på Landvetter og jeg dro videre der-
fra til Wallenberg konferansesenter
hvor symposiet fant sted. Alle fo-
relesningssesjoner var felles og
første dag var viet til tema «Imaging

across Scales», med foredrag om
blant annet NMR i biologi og
medisin, massespektrometribilder
av celler og vesikler og mikroCT av
forskjellige organismer. Mange av fo-
releserne viste frem utrolig
detaljerte bilder, enkelte helt ned på
atomnivå. Noen av dem kunne jeg
hatt på veggen hjemme ettersom de
virkelig kunne vært kunst!

Faglig sett synes jeg foredraget til
Markus Sauer (Julius Maximiliam
University Würzburg) var spesielt in-
teressant denne dagen. Han snakket
om bruk av dSTORM mikroskopi
(direkte stokastisk rekonstruksjons-
mikroskopi) innen nevrovitenskap,
og viste bilder av cellestrukturer i
nevroner med en oppløsning ned på
nanometernivå. En slik oppløsning

Bilde -
teknologi

Noen av de flotte bidragene til bildekonkurransen. Dersom PET-probeutviklingen vår lykkes er vi
kanskje med til neste år? Bilde lånt fra Centre for Cellular Imaging’s Facebookgruppe om 
arrangementet.

Dr. Brian Metschers foredrag om mikroCT.
Bilde lånt fra Centre for Cellular Imagings
Facebookgruppe om arrangementet. 



NBS-NYTT 2 - 201620 NBS-NYTT 2 - 2016 21

Arnts 
biostreker

Det er allergisesong og
Arnt Raae har gjennom
årene bidratt med
diverse tegninger relatert
til det. Illustrasjonen i
dette NBS-Nytt har han
bare kalt ”Allergi”.

oppnås ved å bruke konvensjonelle
organiske fluroroforer som kan ak-
tiveres av lys (såkalt «photoswit-
chable»). Et begrenset antall
molekyler aktiveres ved hvert lysblink
og koordinatene til hvert molekyl blir
registrert. Dette gjentar seg over tid til
alle fluoroformolekylene har blitt
tilordnet en mengde koordinater
(4000-20000 bilder) som analyseres
og danner grunnlaget for et kunstig
bilde med oppløsning på ca. 20 nm.
Man kan faktisk se synapser mellom
nerveceller med en slikt mikroskop,
og i vår lab jobber vi med kalsiumin-
fluks i nerveceller. Mitt noe optimis-
tiske håp om å kunne lokalisere slik
influks til spesifikke synapser i nerve-
cellen ble imidlertid raskt avlivet av
Dr. Sauer ettersom det tar flere mi-
nutter å ta et bilde selv om det er
mulig å bruke levende celler. Likevel,
et dSTORM-mikroskop står nå på
ønskelisten selv om dette muligens er
en tanke urealistisk kostnadsmessig.

Etter forelesningene var det pos-
tersesjon og jeg stilte ut min poster
om bruk av kyllingembryo som for-
søksdyr, med fokus på bruk av cere-
bellære og kortikale primær-
  nevron kulturer for å teste stoffer som

potensielt interagerer med NMDA-
kanaler. Her traff jeg en tsjekkisk
PhD-stipendiat som jobbet med å
fremstille en PET-probe for d-serin,
hvilket er en agonist til en subtype til
«vår» reseptor. Det var veldig inter-
essant å snakke med en som angriper
målet fra andre siden, ettersom vi
fokuserer på subenhet-inhibitorer
med høy nok affinitet til å brukes
som PET-prober. 

Deretter var det duket for
gallamiddag med påfølgende kreativ
utfoldelse på dansegulvet. Kon-
feransen var relativt liten og dette
gjorde det enkelt å komme i kontakt
med foreleserne, så vel som
potensielle samarbeidspartnere og
nye bekjente. Arrangørene hadde
også lagt opp til dette ved å arrangere
jevnlige kaffepauser og ikke minst en
god middag sammen. 

Dag to handlet om molekylær og
funksjonell bildeteknologi og spesielt
relevant for meg var foredraget av
Andreas H. Jacobs (European Institute
for Molecular Imaging, Westfalian
Wilhelms University, Munster) om
multimodal bildediagnostikk av CNS-
sykdommer, med fokus på PET, MRI

og optisk bildeteknologi. Jacobs for-
talte om hjernens immunceller,
mikroglia, og om hvordan de blir ak-
tivert ved skade, infeksjon og protein-
aggregering (aktuelt ved Alzheimer’s
og Parkinson). Da bytter cellene fra å
skille ut antiinflammatoriske og
nevrotrofiske faktorer til å produsere
stoffer som er skadelig for nerveceller
som frie radikaler og cytokiner, stoffer
som fremmer inflammasjon. Dette
blir en ond sirkel som ikke fremmer
reparasjon av skaden som har opp-
stått, snarere tvert imot. Målet til
forskningsgruppen er å forstå CNS-
sykdommer bedre, identifisere for-
skjellige fenotyper av mikroglia og
gjøre det mulig å unngå aktivering av
disse.

Detaljnivået på informasjonen
som forskerne gjør tilgjengelig var
imponerende og man fikk virkelig
inntrykk av ressursbruken og
mengden arbeid som ligger bak re-
sultatene de oppnår.Det var inspirer-
ende å få lov til å være med på denne
konferansen og jeg vil takke for
støtten fra NBS som gjorde det mulig
for meg å delta.

Sammenligning av bilder av med konvensjonell mikroskopi (øverst) og dSTORM mikroskop (nederst).
Til venstre: COS-7 SV-40 celler farget grønt for mikrotubuli og lilla for F-aktin. Til høyre: Nukleærporer
i X.Laevis A6-celler. Bildene er tilpasset fra: Biozentrum universitat Wurzburg. 2016. Super-resolution
imaging by direct stochastic optical reconstruction microscopy (dSTORM).
http://www.superresolution.biozentrum.uniwuerzburg.de/research_topics/super_resolution_imaging/. 
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Autophagy in stress,
development and
disease 
Gordon Research Conference om autofagi arrangeres hvert annet år og er
kjent for å tiltrekke seg mange av de ledende ekspertene innenfor fagfeltet.
Konferansen ble avholdt 20.-25. mars i Ventura, en liten kystby ca. to timers
kjøretur nord for Los Angeles i USA. Takket være reisestipendet fra NBS fikk
jeg gleden av å delta på årets konferanse ”Autophagy in stress, development
and disease”.

A
utofagi er en katabolsk
prosess som blir aktivert
i respons til blant annet
aminosyresulting. Ved

initiering av autofagi ekspanderes en
dobbelmembran (fagoforen) i
cytosol som sekvestrerer alt fra
proteiner til hele organeller, og
danner vesikkelen autofagosomet.
Autofagosomet fusjonerer med
lysosomer som resulterer i at det
sekvestrerte materialet degraderes
og frigjøres i cytosol hvor det kan
”resirkuleres”. Autofagi har blitt
studert i mange tiår, men det var
først på 90-tallet, da man oppdaget
at denne prosessen er konservert fra
gjær til menneske, at fagfeltet
virkelig begynte å vokse. 

Gordon Research Conferences er
en organisasjon dedikert til å ar-
rangere vitenskapelige konferanser
verden rundt. Møtene arrangeres
som oftest på avsides steder og har et
begrenset antall deltakere, noe som
skal bidra til å skape en avslappet

atmosfære og fostre interaksjoner
mellom deltakerne. Takket være rei-
sestipendet fra NBS fikk jeg delta på
Gordon Research Seminar (GRS) og
Gordon Research Conference (GRC)
om autofagi som ble avholdt på
Ventura Beach Marriott i California
henholdsvis 19.-20. og 20.-25. mars. 

Jeg ankom Los Angeles dagen før
GRS startet. På grunn av at flyv-
ningen min var noe forsinket lå jeg
an til å miste kveldens siste buss til
Ventura. Heldigvis var bussen også
forsinket, og til tross for mylderet av
drosjer, leiebiler og busser var det
enkelt å finne frem til rett holdeplass,
da kun en av dem var tettpakket av
folk med gjenkjennelige ”poster-be-
holdere” hengende over skulderen.
Det var ikke tvil om at de skulle på
konferanse. Bussen var fullt opp av
GRS-deltakere og det tok ikke lang
tid før samtalen fløt lett og fritt. Vi la
til og med planer om å gå ut og spise
sammen etter innsjekking på
hotellet. Dette ble riktignok avlyst da

jetlagen slo inn for fullt, men det var
uansett en trivelig start på turen. 

Før selve konferansen (GRC) ble
GRS arrangert, et møte av og for
unge ”autofagister”. Deltakerne på
GRS bestod av ca 30 stipendiater og
postdoktorer, i tillegg til to inviterte
forelesere og to redaktører, en fra
Science Signaling og en fra Nature
Reviews Molecular Cell Biology. Åp-
ningsforelesningen ble holdt av
David Sabatini som knyttet autofagi
sammen med vekstregulering og
mTORC1-signalering. Den andre
gjesteforeleseren, Sharon Tooze,
presenterte høydepunkter fra hennes
siste publikasjoner. Spesielt inter-
essant var Toozes funn om at Atg8-
homologen GABARAP kan promo-
 tere autofagi ved å aktivere ULK1, og
at dette er uavhengig av GABARAP-
lipidering. 

Jeg var så heldig å få presentere
noe av min egen forskning under
GRS, i form av foredrag og poster-

presentasjon. Min hovedinteresse er
hvordan ER-stress og den resulter-
ende ”unfolded protein response”
(UPR) påvirker autofagi, og dette
vekket stort engasjement. Det var
gledelig å høre deltakere referere til
mine resultater under senere
presentasjoner. 

GRC ble åpnet av Alfred Goldberg,
mannen bak proteasomhemmeren
MG-132 og medutvikler av
Bortezomib, med budskapet ”glem
ikke proteasomet”. Det var riktignok
en sunn påminnelse til en forsamling
besatt av å studere proteasomenes
lillebror, autofagi, men under resten
av konferansen var det ikke tvil om
at sistnevnte stod i rampelyset.
Temaet for GRC var “Autophagy in
stress, development and disease”.
Autofagiens rolle i sykdomsutvikling,
spesielt nevrodegenerative syk-
dommer og kreft, ble viet en del opp-
merksomhet av blant annet Guido
Kroemer, Beth Levine og Jayanta
Debnath, men konferansens ar-
rangører, Fulvio Reggiori og Patrice

Codogno, hadde gjort en god jobb
med å sette sammen et variert pro-
gram som også inkluderte basal-
forskning på regulering av autofagi i
en rekke modellorganismer, og auto-
fagiens rolle i utvikling,
differensiering og metabolisme. Et av
de gjennomgående temaene innen-
for grunnforskningen var såkalt
”selektiv autofagi”. Prinsippet bak
selektiv autofagi er at cargo (for ek-
sempel dysfunksjonelle mitokon-
drier, proteinaggregater, bakterier og
virus) gjenkjennes av reseptorer på
fagoforen. På den måten oppnår
cellen målrettet degradering av
uønskede elementer. Ivan Dikic
hadde en fascinerende presentasjon
hvor han demonstrerte hvordan
humane celler har en felles
mekanisme for å ubikvitinere
bakterier og dysfunksjonelle mito-
kondrier slik at de degraderes av
selektiv autofagi.

I tillegg til inviterte gjesteforelesere
ble stipendiater og postdoktorer
plukket ut til å holde presentasjoner

basert på abstract. Det var også satt
av rikelig med tid til poster sessions
slik at deltakerne hadde mulighet til
å presentere sin egen poster, samt
sjekke ut de andre i samme pulje. 

Som nevnt er Gordon-møtene lagt
opp til at det skal være lett å komme
i kontakt med de andre deltakerne og
stifte nye bekjentskaper. Dette
fungerte veldig bra under GRS. Det
at vi var så få gjorde oss fort kjent
med hverandre, og i pausene var det
naturlig å samles på stranden, da det
rett og slett ikke var så mye annet å
ta seg til i lille Ventura. Innimellom
soling og sandvolleyball var det
heller ingen som uttrykte misnøye
med det. GRC er ikke en stor kon-
feranse, men det er likevel lett å
”drukne i mengden” hvis man ikke
kjenner noen av de andre deltakerne
fra før av. I ettertid var jeg derfor
veldig glad for å ha deltatt på GRS.
Ikke bare ga det meg faglig utbytte,
men det gjorde også at jeg fikk etab-
lert et nettverk som holdt sammen
gjennom hele konferansen. 

Ventura Pier 
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3D-SIM
SIM (structured illumination microscopy) er en lysbasert, såkalt super -
resolu sjons mikroskopiteknikk som lar deg se finere detaljer i cellen enn det
man kan klare ved vanlig fluoresence-mikroskopi eller konfokal-mikroskopi. 

S
IM er en teknikk som kan
være ganske lett å ta i bruk,
for selv om teknologien er
avansert, så er prøve-

prepareringen omtrent den samme
som mange er kjent med fra
fluoresence/konfokal-mikroskopi.
Fiksering av celler og farging med
antistoffer utføres på samme måte
og man kan bruke samme type
fluorofor-koblede sekundær-anti-
stoffer eller fluoriserende proteiner.
I tillegg kan man benytte opp til fire
farger samtidig. Dette gjør SIM-tek-
nikken brukervennlig i forhold til
andre superresolusjonsteknikker (f.
eks. STORM og STED), eller EM,
som gjerne gir deg begrensninger
mhp. type, eller antall,
fluoroforer/merkinger. Oppløs-
ningen man kan oppnå ved SIM er
ca. 100 nm lateralt og ca. 200 nm i
dybde, noe som er omtrent dobbelt
så bra som det man oppnår ved kon-
fokal-mikroskopi. Trenger du bedre
oppløsning enn det du får med SIM
må du ty til andre superresolusjons-
teknikker eller EM.

SIM kan du gjøre ved
kjernefasiliteten for avansert lys-
mikroskopi ved Radiumhospitalet
(Advanced Light Microscopy Core
Facility). Dette er en kjernefasilitet
som er finansiert av Helse-Sørøst. Vi
tilbyr tjenester innen lysmikroskopi
til alle forskere/institusjoner inn-

under Helse-Sørøst, men også for
andre brukere ved forespørsel.
Kjernefasiliteten er en del av NorMIC
Oslo og er nå også en node-kandidat
til EuroBioImaging. Tjenestene som
tilbys ved kjernefasiliteten er adgang
til mikroskoper og opplæring i bruk
av mikroskoper, samt mikro-
skopiering av innleverte prøver og
rådgivning. Utstyret som brukes til
SIM er en Deltavision OMX V4 Blaze
microscopy system. Se gjerne
hjemmesidene til kjernefasiliteten
for mer informasjon (http://ous-
research.no/corefacilities/).

Illustrasjoner
Bildene til høyre og forsidebildet
viser U2OS-celler mikroskopiert ved
3D-SIM. U2OS-celler dyrket på
glass-coverslips ble fiksert og farget
med antistoffer mot proteinen
GM130 og Giantin, og i tillegg farget
med phalloidin for actin-fibre og
Hoechst33342 for DNA. Det ble
brukt AlexaFluor488-merket
phalloidin, AlexaFluor568-merket
sekundær-antistoff for GM130 og
AlexaFluor647-merket sekundær-
antistoff for Giantin. Cellene ble
mikroskopiert ved 3D-SIM på et
OMX V4 mikroskop med 60x ob-
jektiv og 405 nm, 488 nm, 568 nm og
642 nm lasere. Fargene som vises i
illustrasjonene tilsvarer blå for DNA,
cyan for actin, rød for Giantin og
grønn for GM130.

For å ta bilde av hele cellens
volum (3D) ble det tatt mange
optiske snitt (z-stacks) med 125 nm
mellomrom. Forsidebildet er en
projeksjon (max intensity
projection) av alle z-stacks tatt gjen-
nom cellen. For cellen vist i illustra-
sjonen til høyre ble det tatt 65
z-stacks.  Figuren viser forskjellige
snitt gjennom den samme cellen. A
er en projeksjon av z-stacks 1-4, tils-
varende cellens bunn (mot cover-
slip), B er en projeksjon av z-stacks
5-20 (midt i cellen), C er en projek-
sjon av z-stacks 21-65 tilsvarende
cellens topp. D viser en enkelt z-
stack (z-stack nr. 13). Scalebar er 2
mikrometer. E viser en 3D-rekon-
struksjon av hele cellen sett fra
siden. F viser et utsnitt av bildet vist
i D, scalebar er her 1 mikrometer.

GM130 og Giantin er begge
proteiner som lokaliserer hovedsak-
lig til cis-Golgi membraner. Selv om
de befinner seg i samme sub-
cellulære strukturer kan man ved
SIM se at GM130 og Giantin ikke har
helt overlappende lokalisering. Actin
består av filamenter som er tynnere
enn resolusjonsgrensen for SIM,
men er da et godt eksempel på de fi-
neste strukturene man kan få frem
ved SIM. 
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Matrix
pathobiology
Every two year, scientists involved with Extracelullar Matrix (ECM) gather
and exchange ideas, works and results for almost a week in Greece. This
time, from 24th to 29thSeptember 2015, the 5th FEBS Advanced Lecture
Course on Matrix pathobiology, signaling and molecular targets was or-
ganized in the beautiful island of Rhodes in Greece. This was a remarkable
experience and I offer my heartfelt gratitude to NBS for supporting me
financially in order to attend this meeting.

T
he first day of the course
started with six general
lectures regarding diffe -
rent molecules of ECM

by various leaders from their res-
pective fields. These lectures and
corresponding speakers were
selected by “a young investigators
committee” which was established
for this meeting to deal with the
general lectures as well as tutorials
during the first days of the meeting.
The main aim of these general
lectures was to provide the basic and
necessary knowledge to those who
were new to the field of matrix
pathobiology. These lectures
involved topics concerning the
structure and functional properties
of extracellular matrix, pathobio -
logy, signaling with a focus on
proteoglycans, glycans,  matrix
metalloproteinases, collagen as well
as ECM cell surface receptors. 

The first lecture was given by
Achilleas Theocharis from University
of Patras, Greece with the title “Over-
view of extracellular matrix:

structure and functional properties”.
He described about the components
of the ECM, their structure and
biological functions. He also talked
about the importance of the ECM for
cells, where it provides a scaffold for
the cells and is involved in signaling
pathways. These functions are es-
sential for normal organ develop -
ment and tissue homeostasis. 

The rest of the meeting was
composed of six complete seminars
introduced and moderated by lead-
ing scientists in their respective
fields. These seminars were Matrix
Pathobiology, Glycobiology and
Metabolic Regulation of ECM
molecules, Interactions and
Functions of Matrix Macromole -
cules, Cell receptors signaling and
ECM based nanotechnology, Signal-
ing and Disease Molecular Targeting
and Matrix regulation in health and
disease. The course included 41
plenary lectures, 79 posters and 37
selected talks from the poster ses-
sion. 

I presented a poster with the title
‘’Epitopes involved in formation of
the matrix metalloprotease-
9/serglycin complexes’’ from our
group. Presenting the poster at the
meeting gave me an excellent plat-
form to face the queries as well as
receive advices regarding my work
from the experts of the field. Also,
this was a very important op-
portunity for me because there are
almost no research groups who are
working with Matrix Metallo-
proteinase-9/serglycin complexes so
whatever suggestions and queries I
got during the poster session were
highly valuable.

The overall program offered us
with invited plenary lectures, talks by
confirmed speakers, general lectures,
tutorials, selected talks based on the
presented abstracts, poster presenta -
tions, panel discussions as well as
speaker’s corner (meet the expert
session). During the “meet the
expert” session the master students,
PhD students and post-docs had the
opportunity to discuss with invited

speakers so that they can put forward
their questions from their fields and
exchange ideas to get a feedback or
advices from the speakers. 

An honorary medal was awarded
to Professor Hideaki Nagase, Uni-
versity of Oxford, UK. He gave a
wonderful lecture with the title “The
endocytic receptor LRP1 is a master
regulator of extracellular level of
ECM-degrading Metalloproteina -
ses”. Since I am also working with
metalloproteinases, this lecture was
very insightful. He proposes that
LRP1 (an endocytic receptor; low-
density lipoprotein receptor-related

protein 1) is a master regulator of
extracellular trafficking of metallo-
proteinases which are involved in de-
gradation of matrix. He also adds
that under inflammatory or chronic
pathological conditions, the shedd-
ing of LRP1 leads to dysregulation of
the normal turnover of the ECM
molecules and cellular homeostasis.
His presentation style was very re-
freshing, as he would also mention
some interesting moments and
experiences collected during his
scientific career, which made the
total one whole hour of his talk very
enjoyable and fascinating.  

This opportunity allowed me to
attend a superbly organized meeting.
Not only that, it also motivated me to
write and prepare a poster. This mee-
ting was held at the Rhodes Palace
Hotel in the island Rhodes in Greece.
This was an excellent opportunity
where I was able not just to acquire
an in depth knowledge of the field
related to my work, but also to
experience the exquisite taste of
Greek weather, food and culture. I
would once again like to thank NBS
as well as my research group in
Tromsø for supporting me
financially to attend this meeting.

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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Gode og 
dårlige råd
Ikke slipp ekspertene til! De kan gjøre vondt verre når problemer skal løses.
Selv innen vårt eget fagfelt er vi ikke spesielt godt kvalifisert til å forutsi
fremtiden eller til å anbefale politiske virkemidler.

innen de forskjellige fagfeltene. Flere
slike undersøkelser viser at bredt
sammensatte paneler av vanlige folk
er de beste til å forutsi utfallet av
komplekse problemer.

Man skulle vel tro at med nøye og
klok utvelgelse av eksperter, burde
man kunne finne fram til dem som er
best egnet til oppgaven. Men er-
faringene støtter ikke en slik
hypotese. Større studier viser at de
ekspertene som gjør det best, i gjen-
nomsnitt, på ingen måte er de som
har lengst erfaring, mest imponer-
ende publikasjonslister, flest medlem-
skap i fine foreninger, imponerende
tekniske kvalifikasjoner eller antatt
høy objektivitet. Kort og godt: Eks-
pertene fungerer ikke bedre enn

hvem som helst andre av opplyste, en-
gasjerte mennesker.

Et eksempel på superekspertenes
manglende evne til å forutse selv det
mest opplagte innen sitt eget fagfelt,
er beskrevet av Nate Silver i boka ”The
Signal and the Noise” (2). Silver ble
berømt fordi han ikke bare forutsa re-
sultatet av valgene i U.S.A. i 2012, men
også anga korrekt prosentsats for
partiene i hver eneste stat. Dette
kunne jo ha vært et lykketreff, men
det var nok mer enn som så. Nate
Silver forteller hvordan eksperter som
er vel etablert i et fagfelt i stor grad er
påvirket av følelser, ønsker, egen
personlig bakgrunn, bindinger innen
fagfeltet, personlig prestisje og
hvorvidt de selv vil vinne eller tape på
en avgjørelse. Selv eksperter er
mennesker og gjør menneskelige feil,
men de er ikke alltid oppmerksomme
på dem selv. Før han traff blink med
sine valgspådommer, hadde Silver
gjort seg berømt ved å være den
eneste av ekspertene som kraftfull og
tydelig advarte mot den store finans-
krisen i 2008. I ettertid forklarte han
dette på akkurat samme måte: De
aller fleste eksperter hadde prestisje,
økonomi, historie, faglige

konflikter/bindinger og følelser innen
det eksisterende systemet og var ikke
i stand til kaldt og systematisk og
uten skjevheter å analysere
situasjonen. Nate Silver ble utnevnt til
”A 34-year old Delphic oracle”, som
vel er ment som et kompliment, men
som kanskje har en noe tvilsom verdi,
som vi skal se under.

Enkelte eksperter, som Nate Silver,
har noen ganger forutsagt med stor
presisjon hva som kommer til å skje
innen deres fagfelt. Dette betyr ikke
nødvendigvis at de er svært kom-
petente på slike oppgaver. Det klass-
iske eksempelet – klassisk i alle
betydninger av ordet – er historien
om kong Krøsus av Lydia som ville
teste orakler. Han utfordret dem alle
til å fortelle ham hva kongen hadde
gjort på et spesielt tidspunkt. Oraklet
i Delphi vant konkurransen fordi de
kunne fortelle at han var opptatt med
å lage en stuing av lam og skilpadde i
en kobbergryte, noe som var helt kor-
rekt. Imponerende nok, ikke sant?
Dette måtte være et orakel som
fungerte, tenkte Krøsus. Litt senere
planla han å angripe det persiske rike
og fikk det råd fra Delphi at hvis han
gjorde dette, ville et stort rike gå
under. Det viste seg dessverre at det
var hans eget rike som kom til å gå
under. Spådommen var ikke veldig
godt formulert og nok mest beregnet
på å sikre ryggdekning for orakelet.
Det er ikke sikkert dagens orakler er
bedre enn oldtidens og en enkelt
treffer av en spådom er ingen garanti
for fortsatt suksess.

Så hva skal vi egentlig med eks-
perter når det gjelder politiske råd?
Kan de være til nytte og i så fall
hvordan kan de utnyttes optimalt?
Eksperter er flinke til å samle eks-
isterende data og forutsi den aller
nærmeste utviklingen innen fagfeltet.
Dette er noe eksperter kan og bør ut-
tale seg om, dersom det blir gjort på
en objektiv og saklig måte. Men er-
faringen er altså at man bør unngå å
spørre ekspertene om råds om po-
litikken i det aktuelle feltet, altså
hvilke virkemidler man bør sette inn.
Hold ekspertene unna politikk. Det
verste vi kan ha, er eksperter som skal
implementere sin overbevisning i
aktiv politikk. Dette betyr ikke
nødvendigvis at forskere blir håpløse

V
årt samfunn er i stor
grad basert på det vi vet
eller det vi tror vi vet, og
slik ønsker vi vel at det

skal være. Men av og til blir man
overrasket over hvordan viktige po-
litiske beslutninger kan være basert
på irrasjonelle forestillinger eller til
og med feilaktig informasjon. Vi har
i løpet av det siste året opplevd tre
statsråder som har hatt et svært an-
strengt forhold til meningen med
forskning og hva forskerne egentlig
sier eller ikke sier. Det er mange
saker som er oppe i tiden der
samfunnet lurer på om avgjørelsene
blir tatt basert på fakta og kunnskap
eller på andre parametre, som po-
litisk ståsted, personlige ønsker,
favorisering av sterke grupper eller
rett og slett mangel på kunnskap.
Her kan jeg nevne eksempler som
ulvebestanden, oljeboring i nord og
klimapolitikken. Kan vi forlange at
politikerne skal høre på ekspertene
før de tar avgjørelser? Nei, det er ikke
så enkelt at ekspertene kan løse alle
problemer, kanskje heller tvert imot. 

Hvordan bør vi innrette oss for at
departementer og politikere skal få
den informasjonen de trenger og at
den er korrekt? For det første må alle
som vil opptre som eksperter, innse

at ekspertisen faller raskt i kvalitet
selv litt utenfor det aktuelle fagfeltet.
En smule beskjedenhet i beskriv-
elsen av sitt eget ekspertområde er
nok på sin plass. Jeg, for eksempel, er
ingen ekspert på det temaet som jeg
har våget meg frempå for å skrive om
her. Min interesse begrenser seg stort
sett til litt selvinitiert tenking, på et
foredrag, på forberedelser til et møte
om temaet i juni og noen artikler, der
Sutherland og Burgmans artikkel fra
2015 (1) er sentral. Sutherland holdt
et foredrag i Oslo i mai og jeg ble
både imponert og overrasket over
presentasjonen. I en diskusjon
etterpå ble et sett av utenlandske
forskere informert om hvordan
”science advice” ble praktisert i
Norge. Da vi kunne fortelle at hvert
departement selv bestemte hva slags
forskning de ville støtte, fikk de
hakeslepp og bemerkninger falt om
at ”You have 15 research ministers”. 

Det første dogmet Sutherland og
Bergman angriper i sin bok, er at
eksperter er bedre enn andre til å for-
utsi utviklingen innen sitt kom-
petansefelt. Dette er definitivt ikke
riktig. En lang rekke undersøkelser
har vist at en enkelt ekspert ikke er
noe bedre enn en tilfeldig person
med et visst minimum av kunnskap.

Det eksperten kan gjøre, er å fremb-
ringe informasjon og fakta som kan
være nyttig som en plattform for å
vurdere feltet. Men bruk av eksperter
bør begrenses til dette. For
hvis eksperter blir
sammenliknet med
større grupper av
mer tilfeldig sam mensatte
personer, er det de større
gruppene som viser seg å være
best.

Etter 11. september 2001 ville US
Director of National Intelligence
finne ut hvordan man best kunne
forutsi utfallet av over hundre geo-
politiske, økonomiske og militære
problemer. Flere sett av sammensatte
paneler ble oppfordret til å delta, og
mange meldte seg på. Panelene
hadde svært variert sammensetning,
fra en håndfull eksperter med ad-
gang til hemmeligstemplet infor-
masjon til flere tusen vanlig opplyste
mennesker som hadde internetts
søkemotorer som viktigste hjelpe-
middel. Denne konkurransen ble
vunnet av laget med den bredeste
sammensetningen og flest deltakere,
mens nederst på listen kom ekspert-
komiteene, altså de som i utgangs-
punktet hadde best forutsetninger til
både å kjenne til og bedømme fakta

Ikke slipp 
ekspertene til!
De kan gjøre
vondt verre når
problemer skal
løses

,,
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politikere, men det betyr at man bør
forlate forskerrollen fullstendig når
man går inn i en politikerrolle.
Dramatiske interven-  sjoner basert
på tvilsomme ekspertuttalelser kan
koste oss dyrt. Sutherland estimerte
at det brukes langt over en milliard
US dollar på meningsløse prosjekter
hvert år bare innen naturvernbasert
jordbruk. Vi trenger vel ikke gå lenger
enn til vår egen satsing på utviklings-
hjelp før de fleste ser poenget og
nikker gjenkjennende. Viljen til å
gjøre noe blir ofte større enn evnen.

Hvis vi aksepterer at eksperter kan
ha en nyttig rolle, er det også viktig at
politikere og administratorer blir opp-
dratt og bevisstgjort. Det er når eks-
pertene avgir skråsikre råd som
inkluderer dramatiske virkemidler, og
mottakerne ikke innser begrens-
ningen i troverdigheten og ob-
jektiviteten, at problemene oppstår.
Det er ofte slik at ikke-eksperter
bruker ekspertuttalelser med altfor
stor respekt og som om slike uttalelser
er jevngodt med uomtvistelige, viten-
skapelige fakta. At journalister vanlig-
vis ikke har bakgrunn i kritisk
vurdering av forskningsdata og fors-
keres bakgrunn, kan være et stort
problem. Når en viktig sak er kom-
plisert, er det ofte godt å ty til såkalte
eksperter. Nettopp styrtet et egyptisk
fly i Middelhavet. Dagen etter siterte
nyhetsmedia to eksperter som kom
med opplysninger media tydeligvis
syntes var viktig. En av dem kunne
fortelle at det ikke var lett å si hvorfor
flyet plutselig styrtet og at vi nok
måtte vente på opptak av samtaler
med kontrolltårn både her og der og
på funnet av flyets ”sorte boks”. Den
andre kunne fortelle at hvis vrakres-
tene har ”rester etter kjemiske stoffer”,
kan det ha vært en bombe om bord i
flyet. Trengte man virkelig en ekspert
til å si dette? Opplyste det på noen
måte saken? Uttalelsene er så presise
at man vel kunne innhentet dem på
ethvert gatehjørne. Hvorfor dette us-
toppelige behovet for eksperter i tide
og utide? 

I mange land har det vært
argumentert for at man bør ha et
(semi-)permanent panel tilgjengelig
og oppegående for de fleste fagfelt,
delvis for å bøte på problemet nevnt
over, med ”15 research ministers”.

Slike rådgivende organer har det
norske systemet på enkelte felt, for ek-
sempel gjennom Norges Forsknings-
råd, flere av forskningsinstituttene,
Statistisk Sentralbyrå og Biotek-
nologirådet. Det er ikke mange av
dem som nå er i posisjon til å rådgi
regjeringen som også synes det er
noen god ide at regjeringen skaffer seg
bedre ”science advice”. De som nå er
i rådgiverposisjon, er nok redd for å få
redusert sin innflytelse. I mange land
finnes det vitenskapsrådgivere som
sitter nær regjeringens ledelse, mens
her i landet baserer vi oss i stor grad
på ad hoc-løsninger og nedsetting av
utvalg som sjelden arbeider særlig
kvikt. Dette kan være en svakhet, samt
at rådgiverne ikke alltid klarer å skille
mellom rollen de har som inn-
samlere/formidlere av fakta og den de
ikke bør ha, nemlig som pådrivere for
spesielle løsninger. 

Vi har lang erfaring med, og har en
slags tradisjon for, utvalg av eksperter
som har blitt fortalt, enten direkte eller
gjennom seleksjon av personer i ut-
valget, hva de skal konkludere med.
Dermed blir den saklige og objektive
vitenskapelige diskurs pervertert til
en politisk oppdragsforskning som
samfunnet ikke er tjent med. Jeg har
med undring fulgt med på hvordan
det i de siste tjue år har blitt økende
aksept for oppfatningen at større en-
heter er bedre og mer effektivt drevet
enn små enheter. Det gjelder for så å
si all organisering, fra enkelte forsk-
ningsgrupper til utdanningsinstitu-
sjoner og sykehus – og nå også
kommuner. Jeg har lett litt etter
dokumentasjon på at det faktisk er
slik, altså at større enheter er bedre
enn mindre, uten at jeg har funnet noe
vektig. Det virker som om meningene
er svært delte, men et fravær av gode
data er påfallende. Allikevel baserer vi
mye av vår organisering på dette
dogmet. Er det noen eksperter som
har uttalt seg om dette? Det er det helt
sikkert, men deres objektivitet, deres
bindinger, deres motivasjon og deres
oppdrag er vel ikke helt klarlagt. 

Det er ikke opplagt for meg at min
egen forskningsgruppe skulle blitt
mer enn dobbelt så god dersom den
ble dobbelt så stor og fikk dobbelt så
mye penger. Min magefølelse sier
heller at den ville blitt 50% bedre.

Allikevel blir man nå stimulert til å
danne store, byråkratiske enheter helt
ned på forskningsgruppe-nivå, basert
på ganske tynne eller fraværende
data. Det er ikke opplagt for meg at
NTNU blir bedre eller lettere å ad-
ministrere av å slås sammen med eller
annektere høyskoler i Ålesund og
Gjøvik og i Nordland. Det er ikke opp-
lagt at en mindre kommune bør slå
seg sammen med en større enhet; det
finnes mye data på at mindre kom-
muner fungerer best på mange
sentrale områder. Jeg har på nært hold
fulgt sykehusfusjonene i Oslo-
regionen de siste 15 årene. Det er intet
prinsipielt galt med fusjoner eller fi-
sjoner, men jeg er forbauset over at det
settes i gang slike milliardprosjekter
uten at man egentlig kjenner veien
eller konsekvensene eller til og med
den saklige begrunnelsen. Å stoppe
opp og se seg tilbake for å vurdere om
man går riktig vei og å lære av feilene
man har gjort underveis, er nok en for
smertefull prosess, rent politisk. Det
kan nok sammenliknes med
Stortingets nei til å vurdere Libya-en-
gasjementet; en høring om dette
problemkomplekset ville nok avslørt
at et stort antall politikere satt med
buksene nede. Det er vel riktig å si at
Oslo Universitetssykehus ikke har
vært en stormende suksess. Noe har
blitt oppnådd, men prosessen har
vært både dyr og smertefull. Har den
vært verdt det? Ikke så lett å si, og vi
får nok heller aldri svaret. Det har i alle
fall vært en svært dyr prosess, og det
er greit å fastslå at de innsparingene
som finansekspertene forespeilet po-
litikerne før avgjørelsen ble tatt, på
ingen måte har slått til. Hvis man
skulle velge å sette ned en ekspert-
komite for å sjekke opp hva som er
gjort og hva vi har tjent og tapt, er det
vel bred enighet om at konklusjonen
vil bli gitt idet man velger ut
medlemmene av komiteen. 

Det virker for meg som om kon-
sensus blant de aller fleste forskerne
på dette feltet er som følger: Bruk for
all del eksperter, men bruk tid til å
velge ut de som forstår sin egen rolle.
Bruk dem til det de er gode til, det vil
si å samle inn data og vurdere dem.
Og ansvarliggjør ekspertene for det de
presenterer. Når veien videre skal
stakes ut, er det ikke de vitenskapelige
ekspertene som skal sitte i førersetet.

NOTISER:S
M

Å

Helsekost-annonser
I forrige NBS-Nytt hadde jeg en artikkel
om annonsering av helsekostprodukter
og stilte spørsmål ved om det virkelig er
fritt frem å drive markedsføring slik jeg
beskrev. I slutten av mars ble selskapet
bak kosttilskuddet VitaePro dømt i
Markedsdomstolen i Stockholm til å
fjerne en rekke påstander i sin markeds-
føring av produktet i Sverige. Du finner
lett en artikkel om dette og hele
dommen ved å google ”Kosttilskudd
Dagbladet”. Det blir interessant å se om
dette får følger for markedsføring av
dette og andre produkter i Norge. Ut fra
hva jeg har sett av slike annonser er det
større overtramp i markedsføringen av
andre produkter enn det som VitaePro
nå ble dømt for i Sverige.

Under ei ferieuke på Gran Canaria i april
gjorde jeg for meg det uvanlige å lese VG
daglig fra A til Å. En dag var det tre
helsides annonser for helsekost-
produkter; ett av disse produktene var
blant de jeg omtalte i forrige NBS-Nytt,
mens to var helt nye for meg. På spørs-
mål til VG fikk jeg opplyst at en slik an-
nonse koster 110 000 kr i midtuke-
aviser. At produsentene bruker så mye
på en annonse en dag i VG sier vel en
del om fortjenestene på denne type
produkter selv med deres manglende
dokumentasjon på effekt

Glutenfri kost
”Ikke blir du tynnere. Ikke blir du
sunnere”. Googler du den teksten finner
du en artikkel publisert i Aftenposten 20.
mai i år. Der finner du mye interessant
informasjon om salg av glutenfrie varer.
En antar at 1-2 % av befolkningen har
cøliaki, dvs. at de får en allergisk re-
aksjon i tarmen når de spiser mat som
inneholder gluten. I artikkelen opplyses
det om at det i Norge ble solgt glutenfrie
dagligvarer for 277 millioner kroner i
2014. Det var 35 % mer enn året før.
Baker Hansen skal i følge artikkelen ha
nesten doblet salget av glutenfrie varer
det siste året. Det påstås i artikkelen at
de fleste som kjøper glutenfrie produkter
gjør det i den tro at det er sunnere eller
slankende, ikke fordi de ikke tåler gluten.
Men det er ingen dokumentasjon for

slike sunnhetseffekter av å spise gluten-
fritt for personer som ikke har cøliaki:
”Ikke blir du tynnere. Ikke blir du
sunnere”. 

Matvaretoleranse
gransket av VG
I artikkelen i Aftenposten omtalt ovenfor
finner du også interessant informasjon
om at VG i fjor gransket 117 behandlere
som tilbyr blodtester av nordmenn med
symptomer på matintoleranse. Av disse
behandlerne var det bare to som hadde
ernæringsutdanning, mens 85 ble
kategorisert som ”ikke helsepersonell”.
VGs forsøksperson var en 21 år gammel
journalist som var erklært frisk etter lege-
undersøkelse like før testen startet. En av
behandlerne sa til den unge journalisten
at ”det er synd at en så ung jente som
deg er så syk”. Hun fikk beskjed om at
hun ikke tålte gluten og fikk overlevert en
brosjyre med anbefalinger om hva hun
burde spise. Den listen inneholdt hvilket
brød hun burde spise. Behandleren
hadde for øvrig selv patent på en måte å
bake dette brødet, og anbefalte til og
med i hvilket bakeri hun burde kjøpe
brødet. Dette er vel nok et eksempel på
hvordan noen prøver å tjene godt på
mennesker som er i en sårbar situasjon
av en eller annen grunn. Inntjeningen
synes å være langt viktigere enn
pasienten. 

Brain keeps watch
during sleep
Ved å google den overskriften kommer du
til en interessant omtale i The Scientist av
en artikkel som ble publisert i Current
Biology i april. Det har vært kjent lenge
innen søvnforskning at folk har vans-
keligere for å falle i søvn og sover dår-
ligere den første natten på et nytt sted.
Dette fenomenet er nå studert med nye
avbildningsteknikker av hjernen. Forsk -
erne viste at det er et område i venstre
hjernehalvdel som er ansvarlig for denne
effekten. Tilsvarende asymmetri er tid-
ligere vist i hjernen for enkelte dyrearter.
Forskerne spekulerer på om denne ”first-
night effect” kan være en beskyttelses-
mekanisme i forhold til mulige farer.

Tilbaketrekking av
publikasjoner
Tilbaketrekking av artikler var tema i min
lederartikkel i forrige NBS-Nytt. Det
dukker stadig opp informasjon om nye
tilbaketrukne artikler og diskusjon om
denne type saker i Retraction Watch. I
april ble enda en artikkel av den
japanske hormonforskeren Shigeaki Kato
trukket; det var den 39. artikkel han har
trukket. Likevel når han bare opp til 7.
plass på lista over forskere med flest
trukne artikler. Lista toppes av en
japansk anestesiforsker med 183 til-
baketrukne artikler. Innen biomedisin
bidrar forskere i Tyskland og USA til de
fleste av tilbaketrekningene som skyldes
ren svindel med forskningsdata, mens
bl.a. Kina og India bidrar mye til at ar-
tikler trekkes på grunn av plagiering. Og
som nevnt tidligere foregår juks med ar-
tikler like ofte i svært prestisjetunge tids-
skrifter som i andre tidsskrifter.

Kreftgåten skal
løses
Mange av leserne har vel fått med seg at
President Obama i sin tale om rikets til-
stand i januar uttalte at USA nå skal
”finne kuren mot kreft” og at løsningen
var immunterapi. Det er publisert mange
oppmuntrende studier den siste tiden
relatert til hvordan immunterapi kan
bidra til kreftbehandling, men det er
kanskje på sin plass å minne om hvor
mange ganger tidligere ”kreftens gåte” er
løst. I et brev fra Helsedirektør Fredrik
Melbye til Radiumhospitalets direktør i
1953 skrev Melbye at ”kreftens gåte er
løst”. For drøye 20 år siden så man en
ny måte å løse kreftens gåte på
(angiogenesebehandling). I årene som
har gått siden angiogenesebehandling
skulle løse alle problemer har en vel
kunne lese i norske media at kreftens
gåte er løst av norske forskere et 20-talls
ganger? Litt edruelighet lønner seg
kanskje også nå. Og for meg er det en
gåte hvordan en skal løse en gåte som
ikke synes å være en gåte, men et be-
tydelig antall forskjellige sykdomspro-
sesser.
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D
et første Biorabiaten så
da han skulle inn på
kjøkkenet, var den nye
plakaten som hang på

døra. “Kjøkkenet må ikke brukes før
den relevante SOP er gjennomlest og
forstått!” sto det. Biorabiaten tror på
orden og kustus, så selv om han ofte
før hadde stekt seg et egg uten å
sette seg inn i farene forbundet med
det, åpnet han lydig den nye
ringpermen som lå på kjøkken-
benken og lette etter den relevante
SOPen. Til sin skuffelse fant han bare
et ark som gjorde oppmerksom på at
steking av egg ikke lenger var tillatt
grunnet farene forbundet med
varmt fett, og at kokt egg fra nå av
skulle erstatte stekt egg i alle
sammenhenger. Men gudskjelov,
SOPen for koking av egg var heldig-
vis på plass, og Biorabiaten ga seg i
kast med de tre tettskrevne sidene. 

På engelsk var de også, men
Biorabiaten lot seg ikke stoppe av det.
Den første halvsiden var faktisk
ganske interessant, med en grei rede-
gjørelse for hvorfor det kunne være in-
teressant å koke et egg og hva man
kunne oppnå ved å gjøre det. Det var

også betryggende å se, allerede under
punkt 2: SAFETY, at “There is a
small/minimal overall risk associated
with the use of this procedure,
provided that this procedure is
followed”. Dersom Biorabiaten hadde
vært lett å avspore, ville han allerede
her ha falt i staver.  Åpnet ikke dette
utsagnet for muligheten av å følge en
fremgangsmåte uten å følge den? Men
metafysiske grublerier har aldri ligget
for Biorabiaten, så han leste ivrig
videre, og fikk under punkt 3: Safety
vite at man alltid skulle bruke forkle
ved anvendelse av kjøkkenet. Under
overskriften Equipment, materials
and solutions fant han en oversikt
over alt han ville trenge: Vann, egg,
kokeplate, NaCl og en fotnote som
gjorde oppmerksom på at farene for-
bundet med koking av egg i vesentlig
grad kunne reduseres ved å unnlate å
tilsette salt til kokevannet. Det var
først dette utsagnet som vakte en viss
uro i Biorabiatens indre. Han er ikke
den som sier nei takk til gode råd,
men på den annen side er det visse
former for besserwisseri som gjør
ham litt - vel - rett og slett irritert. 

Så det var med litt mindre velvilje
at han fortsatte gjennomlesningen av
dokumentet. Utsagnet om at “The risk
assessment associated with this SOP
is based on the user following the
precautions stated in the step by step
risk assessment below” brakte derfor
ikke et forklarelsens lys over hans
panne, men fikk ham tvert imot til å
snerre et eller annet om at det bare
skulle mangle. Oppfordringen om
“Always use goggles, face shield, lab
coat and gloves” vakte på sin side ikke
særlig vilje til å følge den velmente
oppfordringen. Heller ikke fikk ta-
bellen som under overskriften S (P)
statements inneholdt det kryptiske
utsagnet “P280 P305+P351+P338
P310”. Bio rabi atens vanligvis positive
syn på livet til å vende tilbake. Og når
han omsider, mot slutten av
dokumentet, kom til beskjeden “Be
causous when handling worm liquid
and when removing the lid” var alle
spor etter matlyst og velvilje forlengst
borte, og det eneste han følte behov
for, var å skrive en SOP for skriving av
SOPer hvor de to første sidene skulle
presisere behovet for å bruke en god
ordbok, og i de fleste tilfeller attpåtil
stole på stavekontrollen i Word. 

Så det ble ikke egg, stekt eller kokt,
på Biorabiaten denne dagen. Etter
den obligatoriske gjennomlesningen
av et dokument som noen med vilje
hadde gjort så uleselig som mulig,
var det bare en solid hamburger fra
McDonald's som kunne bringe ham
tilbake til hans vanlige, avbalanserte
jeg.

“Neida”, smiler Biorabiaten, “det er
ingen SOPer på kjøkkenet mitt, og de
vil aldri slippe inn der heller, siden de
opplagt ville ødelegge matgleden for
alle som setter sine ben der”. SOPen
om eggkoking har aldri eksistert,
men er bare en allegorisk samling av
utsagn basert på faktiske SOPer for
laboratoriebruk. Så kjøkkenets
fremtid ser han lyst på, men han er
mer bekymret når det gjelder la-
boratoriene. Rundt om i landets la-
boratorier fylles ringpermer og
nettsider opp med oppskrifter på
hvordan ting skal gjøres, som alle har
til felles at de er uleselige, eller at de i
den grad de er leselige vil sette

leseren i en sinnsstemning som
umuliggjør arbeid i laboratoriet de
nærmeste dagene. 

Biorabiaten vil ikke henge ut noen,
men han har faktisk lest gjennom et
tilfeldig utvalg av SOPer fra et in-
stitutt og et universitet som begge
skal få forbli anonyme, og han er ikke
særlig imponert. Er det virkelig noen
som tror at et to siders skriv som for-
teller hvordan man kan blande 1 M
Tris-HCl pH 8 og 0,5 M EDTA pH 8
for å få TE-buffer vil bidra til å øke
sikkerheten i laboratoriet? Er det
noen mening i å si mer enn at man
tar 1 ml 1 M Tris-løsning og 0,2 ml
0,5 M EDTA-løsning og fortynner til
100 ml? Blir sikkerheten i la-
boratoriet forbedret ved at man fyller
på med mumbo-jumbo, svada og
direkte feil for å få et større og mer
imponerende dokument? Og skal det
virkelig være et krav at den som skal
blande sammen TE-bufferen på for-
hånd må ha lest “I-SOP-001-
Fumehood(1972)-ENG or other SOP

for newer fume hoods”, eller bidrar
slike meningsløse krav til at re-
spekten for oppskriftene blir
redusert? Hvis noen virkelig hadde
trodd at slike skriv kunne bidra til
økt sikkerhet, ville de ikke da sørge
for en ordentlig kvalitetskontroll, slik
at navn på kjemikalier var korrekte,
oppgitte konsentrasjoner var kor-
rekte og språket forøvrig var korrekt?
Og ikke minst, at løsningen som skal
lages blir riktig? Alle i det tilfeldige
utvalg av SOPer som Biorabiaten har
lest gjennom svikter når det gjelder
et eller flere av disse kravene.

Biorabiaten overdriver kanskje når
han konkluderer med at vi er i ferd
med å gjøre HMS til en religion i
stedet for et hjelpemiddel. Og han tar
opplagt alt for hardt i når han sier at
de tradisjonelle religionene er
nyttigere enn HMS, siden deres hel-
lige skrifter i alle fall er lesverdige. Og
at han slår for voldsomt på
stortrommen når han både nevner
dansen rundt gullkalven og keiserens
nye klær i sine utgytelser om HMS,
kan vi alle være enige om. Men det er
kanskje en viss fornuft i hans av-
sluttende oppfordring om at hver av
oss burde lese ti tilfeldige SOPer fra
våre lokale institusjoner og stille
følgende spørsmål: Er det som står i
denne SOPen korrekt? Kunne det
vært sagt på en enklere og tydeligere
måte? Vil sikkerheten ved institu-
sjonen lide dersom denne SOPen
slettes for godt? Dersom slike spørs-
mål ble stilt og det ble tatt hensyn til
svarene på dem, ville vi kanskje ende
opp med et begrenset antall opp-
skrifter som folk ville orke å lese og
som virkelig kunne bidra til økt
sikkerhet, både i kjøkkenet og la-
boratoriet.

Standard Operating
Procedure eller
Drep meg herre
konge, men ikkje
med graut



NBS-NYTT 2 - 201634

Bidra med
populærvitenskap 

i media

Jeg har i flere av de siste numrene av NBS-Nytt omtalt hvordan media preges
av feilinformasjon og annonser som lurer folk til å dyre kjøpe helsekost-
produkter uten dokumentert effekt. Som fagpersoner bør vi bidra med infor-
masjon omkring omkring dette og andre faglige tema. Noen få er flinke og
aktive med dette, men flere bør komme på banen. Dette er også et tema der
unge forskere kan markere seg og kanskje legge grunnlaget for en interessant
stilling med vitenskapelig formidling, hvilket det i mine øyne er et stort
behov for i Norge.
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A
ftenposten hadde for et
par måneder siden en
interessant artikkel som
du finner ved a google

dens tittel ”Seks tips til en Aften-
post-debattant”. Denne artikkelen
inneholder mange gode tips også for
skriving av populærvitenskapelige
innlegg, inkludert reisereferater og
annet stoff til NBS-Nytt (se side 39).
Jeg summerer noen av de punktene
jeg synes er viktigst:

• Valg av tittel er svært viktig. Helst 
bør den være en god beskrivelse av
hovedbudskapet i teksten. 

• Lag en kort innledning (ingress) 
og mellomtitler som beskriver 
hvert avsnitt. 

• Skriv tydelig og direkte. Start med
konklusjonen! Deretter kan du gå
i dybden og argumentere. Gi 
gjerne lenker som dokumenterer 
påstander og fakta.

• Skriv om noe du brenner for! Du 
skriver ofte mer engasjerende når
du riktig brenner for en sak.

• De fleste media har begrensninger
for lengden på det de publiserer. 
Sjekk hva den er for det medium 
du ønsker å sende til. En kronikk i
Aftenposten kan ikke ha mer enn 
6000 tegn (inkludert mellomrom).
Det er omtrent som de fleste 
reisereferater i NBS-Nytt.

• Bruk kollegaer og venner til å lese
og kommentere det du har skrevet
før du sender det. Kollegaer kan 
ofte gi gode tilbakemeldinger både
på faglig innhold og vinkling av 
stoffet. Venner som ikke har den 
samme faglige bakgrunnen som 
deg kan gi deg nyttig tilbake-
melding om hvor lesbart dette er 
for allmennheten.  

Åsmund Husabø Eikenes hadde
for kort tid siden en veldig god ar-
tikkel i Forskerforum om formidling
av kreftforskning der overskriften
var ”Svært vanskelig, men veldig
viktig”. Hans hovedpoeng var at det
er et stort behov for å formidle kreft-
forskning til allmennheten, men en
må passe på at en presenterer stoffet
på en nyansert måte slik at en ikke
lurer forhåpningsfulle pasienter. Han
artikkel (som du lett finner ved å
google hans navn samt Forsker-
forum) er vel verd å lese både med
tanke på hvordan en kan skrive en
god populærvitenskapelig artikkel,
samt at den inneholder interessante
diskusjoner om det nye store innen
kreftbehandling, immunterapi.

Redaktøren

Til slutt har jeg et ønske til deg som skriver populærvitenskapelige artikler eller bidrar
til at media omtaler din forskning. La meg slippe å lese om hvordan målsøkende
molekyler eller intelligente medisiner finner frem til et sykdomsområde omtrent som en
datastyrt rakett som når sitt mål. Jeg er så lei bruk av bilder med datastyrte raketter,
piler som bare treffer midt i blinken på målet, busser som bruker GPS som hjelpemiddel
for å levere alle passasjerene på riktig adresse, taxi som leverer passasjerene bare på
den adressen de har bestilt at de skal kjøres til, osv. Enkelte ganger må jeg innrømme
at jeg lurer på om de som fremstiller stoffet slik virkelig tror at det er slik det foregår.
Jeg håper at alle lesere av dette bladet forstår at når en injiserer noe i blodet så søker
ikke de målsøkende molekylene seg aktivt frem til målet med den følge at nesten alle
disse injiserte molekylene ender opp i målområdet. Diverse studier på 80-tallet viste at
en ved injeksjon av merkede antistoffer i de fleste tilfeller endte opp med langt mindre
enn 1 % av den injiserte dose bundet i målområdet. Det er selvsagt slik at disse
”targeting molecules” flyter rundt med blodet og i større eller mindre grad blir holdt igjen
av sitt ”target”. Jeg synes ”selective retention” er en mye bedre beskrivelse enn
”targeting molecules” om hva som skjer i slike tilfeller.  Vennligst stopp med slike tullete
forklaringer av hva målsøkende molekyler kan gjøre. PLEASE.

Redaktøren

Målsøkende molekyler og
intelligente legemidler
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M
y research focuses
on the genetic
structure within a
hybrid species (Pas -

ser italiae) in relation to local
adaptation processes and its future
evolutionary potential. In order to
address my research questions I am
working with high-throughput
sequencing data obtained by RAD-
tag sequencing, a reduced re-
presentation sequencing method
that uses Restriction-site Associated
Digestion to provide short reads
randomly distributed along the
genome. With the support from NBS
I had the opportunity to attend two
excellent and highly relevant courses
that allowed me to improve skills

and share my project with experts in
the field.

The course in RAD-Sequencing
analyses and data interpretation,
which took place from the 5th to 9th
of October 2015 at Lund University,
was run by The Graduate Research
School in Genomic Ecology
(GENECO), an interdisciplinary
graduate school for PhD students in
the fields of Genomics. The course
was given by the developers of the
software STACKS; Julian Catchet,
University of Illinois, and William
Cresko, University of Oregon. The
course was based on an in-depth ap-
proach to the analysis of Rad-tag
data using STACKS, with a main

focus on population genomics.
STACKS is a software pipeline
developed to identify loci from short
reads sequences.

Within the contents of the course
we had an introduction to genotyp-
ing by sequencing using Rad-Seq
data and other similar protocols,
quality control, cleaning and
demultiplexing data from various
RAD-Seq datasets and an overview
of the different programs in the
STACKS pipeline. We analyzed
STACKS results based on the
different parameters that STACKS
allows one to modify. Final ap-
proaches of the use of RAD-Seq data
in population genomics analysis

were addressed as well, e.g the iden-
tification of signatures of selection
using the software STRUCTURE.

Apart from the hands-on
experience with the software
STACKS, there were some really in-
teresting lectures covering topics like
comparative, functional and
population genomics, coalescent
theory and phylogenomics.

The relevance and up-to-date
topics discussed in this course
contributed greatly to the
development of my ideas and gave
me a better understanding of how to
approach my research with the type
of genomic data I have. Further, it
gave me some insight into the state
of art of the analysis of high-
throughput sequencing data under
the scope of population genomics.

The second course I participated
on was the Workshop on Population
and Speciation Genomics held in
Cesky Krumlov, Czech Republic. The
location of this workshop was a
lovely and interesting town in the
Czech mountains, a great and small
place that allowed us to have a close
interaction with the invited speakers,
offering at the same time great Czech
food and amazing views. Cesky

Krumlov is a famous UNESCO world
heritage site where the culture and
architecture melt together to provide
a welcoming spot ideal for an in-
tensive course like this one. 

This workshop was hosted by
evomics.org, a group of faculty
researchers at various institutions
around the world, e.g. University of
Basel, University of Oslo, Washington
University, among others. The works-
hop was tightly scheduled with
lectures, introductions to relevant
bioinformatics tools and software
and computer lab sessions. This is a
demanding and interesting two-
week workshop where experts gather
together to talk about cutting-edge
research in the field of speciation and
population genomics. The program
was not only about lectures, every
afternoon there were intensive com-
puter lab sessions where we, the
participants, had the opportunity to
learn about the most relevant
software and bioinformatics tools
used in the analysis of genomic data.

The group of participants was
highly international, which made
this a great opportunity to get to
know other researchers and PhD
students working in the field and do
some networking. The participants

also presented briefly their current
research interests, in this way we got
to know a little more about the
specific research projects that each
student is working on.

Scott Handley from Washington
University opened the workshop
with a welcoming introduction. Main
lectures were given by well-known
scientists from different universities
that definitely enriched the event.
Among the speakers Chris Jiggins
from Cambridge University was
invated; he is recognized for his work
in hybrid speciation in Heliconious
butterflies. His lecture was a great
overview about divergence and gene
flow between species. Ryan
Gutenkunst, developer of �a�i, a
software that implements methods
for demographic history and
selection inference from genetic
data, presented a lecture about
population demography and a com-
puter lab where we explored phyton
and �a�i as a tool for demography
inference. 

The developer of BayeScan and
BayeScEnv, genome-scan software
that aims at detecting local
adaptation linked to environmental
variables, Oscar Gaggiotti presented
an interesting talk on Natural

Speciation
Genomics
Hybridization has been a controversial topic in evolution and more precisely
in speciation. Dating back to Linnaeus in 1759, different opinions concer-
ning the role that hybridization can play in the evolution and origin of
species have been debated. According to some researchers hybridization is an
evolutionary dead end, but others suggest it has a creative role to play. New
research addressing this issue has been carried out in the last decades,
showing that such a process is not as rare as thought previously. More species
have been found to possess in their genome, traces of hybridization events
accrued during their evolution, leading to questions as to what extent
hybridization is a widespread evolutionary process and what is its role in
speciation.
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Selection and Adaptation. Later in
the day he conducted a computer lab
where we had a hands-on session
with his software. Daniel Falush
talked about the software
STRUCTURE, a widely used pro-
gram for population structure and
admixture, and the recently released
software FineSTRUCTURE. Daniel
also gave an interesting and
entertaining lecture about Introgres-
sion. Another of the speakers who
talked about models of introgression
and admixture was Alex Buerkle
from the University of Wyoming. He
gave an amazing and well-explained
lecture in likelihood and Bayesian
inference. 

Another interesting talk was given
by Alexei Drummond on structure
coalescent and species delimitation
with SNAPP, and his later computer
lab in EBSP and BEAST2, software
developed to analyze coalescent
inference of population history and

species delimitation. Walter Salz-
burger, one of the main organizers,
provided a really nice overview of
genomics of organismal
diversification. Among the speakers
invited, researchers from the Uni-
versity College London, Natural
Museum of Denmark, University of
Basel and Max Planck Institute, also
presented interesting topics highly
relevant in the field of population
and speciation genomics.

This workshop was definitely very
inspiring with a lot of hands-on
experiences and great speakers.
Thanks to the amazing faculty team
invited and the great diversity of
topics covered I have not doubt that
this workshop is one of the most
enriching and relevant courses in the
topics of Population and Speciation
genomics. The international nature
of the participants and speakers
provided an invaluable opportunity
to gain a broad knowledge of the

state of art science in this field and
made this a great venue to interact
with experts and other researchers
that will definitely bring new ideas
and approaches to my research in
general.

I want to thank the NBS for
granting this travel scholarship,
which has allowed me to participate
in two amazing courses that have
had a huge impact on my research
and career as an evolutionary
biologist. These two courses were an
excellent opportunity to meet resear-
chers with similar interests and
challenges as mine who shared their
experiences and knowledge. I believe
that being part of scientific events
like these will improve my scientific
thinking and give me new ideas to
approach my research. These
experiences have been inspiring with
an incredible amount of benefits.

Publisering av
reise referater 
i NBS-Nytt

M
ange av reiserefe -
ratene som Redak -
tøren mottar er av
svært god kvalitet.

De inneholder mye nyttig infor-
masjon om hva som har foregått på
kurset/kongressen og hva som er
nytt i fagfeltet. Det siste året har det
imidlertid også vært et økende an-
tall referater som ikke er av tilst-
rekkelig god kvalitet til å bli trykket
i bladet. Oftest skyldes dette at det er
for lite omtale av de faglige ak-
tivitetene på møtet. Dette aspektet
har nå Redaktøren diskutert med
selskapets President og General -
sekre tær. Vi har kommet frem til at
det skal stilles krav om at referatet
skal godkjennes for trykking i NBS-
Nytt før reisestøtten utbetales.
Kravene for trykking i NBS-Nytt bør
være lett overkommelig for alle som
legger litt arbeid i skriving av en slik
rapport. Her kommer noen generelle
tips om hva disse referatene bør
inneholde og om deres lengde.

Lengde:
Lengden på hovedtekste bør være på
ca 5000 tegn (inkludert mellomrom)
eller mer. Som illustrasjon på hvor
langt et slikt referat nevner jeg at rei-
sereferatet på side 22-23 i dette
nummeret er på ca 5700 tegn og
teksten på referatet på side 36-38 er
på nær 8200 tegn. 

Hovedtekst:
Lag en kort innledning (ingress) slik
du ser beskrevet i alle artikler i
bladet. Husk at du skriver for
personer med betydelig forskjell i
erfaring og kompetanse. Det du
skriver bør være lett leselig for en
som nylig har avsluttet sin master-
grad i biokjemi/cellebiologi. Litt be-
skrivelse av det sosiale ved møtet og
generelt om nytten for deg ved å
delta på møtet er greit å ha med,
men hovedvekten bør være på det
faglige. Hva ble presentert der? Hva
var viktig for deg? Kom det frem
noen helt ny kunnskap på møtet
som er av spesiell interesse for
fagfolk som selv ikke deltok?  En må

forvente at det vil være en forskjell i
hva en ny masterstudent og en
erfaren doktorgradsstipendiat klarer
å få med seg av ny kunnskap innen
feltet og hva som er viktig for leserne
av NBS-Nytt, men alle bør kunne
klare å skrive noe om dette. Er du
helt fersk masterstudent og synes
dette er vanskelig, så foreslår jeg at
du diskuterer dette med
veileder/mentor før du reiser og
også diskuterer det på nytt under
skriveprosessen. Også dine veiledere
bør være interessert i at referatet blir
best mulig i lys av at forsknings-
gruppen er støttet med opptil 15 000
NOK for at du skulle kunne delta.

Bilder: 
Vedlegg et portrettbilde av for-
fatter(e) (minimum 300 kB). Det er
alltid fint med bilder eller illustra-
sjoner fra møtet; de bør vedlegges
som separate filer med best mulig
oppløsning da de kan bli trykket i et
relativt stort format.

Redaktøren

Husk at NBS-Nytt har ISSN-nummer (ISSN: 0801-3535) og at både reisereferater og andre
artikler i NBS-Nytt kan listes som populær viten skapelig aktivitet på din CV.

N
BS-Nytt har i mange år
vært medlem i or-
ganisasjonen Fag-
pressen. Fagpressen

har nå inngått en avtale med Medie-
arkivet som medfører at artikler
som trykkes i NBS-Nytt kan få et
større nedslagsfelt enn de har hatt til
nå. Innholdet i bladet vårt vil også
synliggjøres i Fagmedieportalen,
som Fagpressen vil opprette i løpet

av året.  I tillegg til at det kan bli mer
blest om artikler publisert i NBS-
Nytt kan det også tenkes at bladet
kan få noe inntekter som følge av
ordningen.

Avtalen med Mediearkivet er
gratis for NBS-Nytt, men inkludert i
pakken var også et rabattert tilbud
om fri bruk av mediearkivet
ATEKST, til en pris av kr. 500 pr

måned. Redaktøren og general -
sekretæren kunne ikke dy seg, og sa
ja til dette tilbudet også. Dette gir re-
daksjonen tilgang til Skandinavias
største digitale nyhetsarkiv. Vi håper
at NBS-Nytt som en følge av disse av-
talene vil bli enda mer lesverdig, og
ikke minst bli enda mer lest enn til
nå.

NBS-Nytt - nå
med i Medie-
arkivet

Som kjent tildeler NBS reisestipend til mastergradsstudenter og stipen di ater
for deltakelse på vitenskapelige møter og kurs (med unntak av Kon-
taktmøtene). Stipendiene tildeles bare til NBS-medlemmer og er oppad be-
grenset til 10 000 NOK for europeiske møter og 15 000 NOK for kurs og
konferanser utenfor Europa.  Reisestøtten utbetales etter innsending av full-
stendig reiseregning senest 2 måneder etter avsluttet reise. I informasjonen om
disse reisestipendiene (se siste side av NBS-Nytt) står det også at mottakere av
reisestøtten må skrive en rapport som egner seg til trykking i NBS-Nytt.
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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. Se for øvrig mer informasjon om skriving av disse referatene på side 39 i 
NBS-Nytt 2/2016.

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)


