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Please look at the 3rd issue of NBS-Nytt for a more comprehensive overview
of the 54th NBS-Contact meeting. Here we present three additional plenary
speakers and 3 young talented national speakers.  
The 54th NBS contact meeting will be organized at Meetingpoint Hafjell

Hotel & Resort, 18th to 21st of January 2018. The destination is located just
north of Lillehammer, approximately 2.5 hours from Oslo by bus or car and
2 hours from Oslo Lufthavn, Gardermoen. The hotel has been completely
renovated in 2017 with all rooms individually decorated to stimulate for
open-air activities….some might even be able to sleep in a hammock. 
Les mer på side 6

Inhibitor mot enzymet VIM-2
involvert i antibiotika resistent. Bilde
er levert av Hanna-Kirsti Schrøder
Leiros (se artkkel på side 34).

Nylig er det
kommet meld-
ing om at årets
Nobelpris i fysio -
ogi og medi sin
deles ut  til de tre
som oppdaget
cellens urverk og
hvordan det fun -
gerer. Prisvin -
nerne sin store
fortjeneste er at
de ikke bare
identifiserte  ge-
gner som regu
regul e rer tid i form av døgnsvingninger og raskere svingninger hos banan-
fluen, men de kartla også selve reguleringsmekanismen for tidsvariasjoner
gjennom en tilbakekopling (feedback). 
Les mer på side 10

The Nobel Prize in chemistry in 2017 has been awarded
to Richard Henderson, Joachim Frank and Jaques Dubo-
chet for their contributions to “developing cryo- electron
microscopy for the high-resolution structure
determination of biomolecules in solution”.  
Les mer på side 18
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Welcome to all new 
members
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z I dette nummeret finner du informasjon om Kontaktmøtet som blir holdt på Hafjell 18.-21. januar 2018. Den infor-
masjonen inkluderer omtale av tre av de inviterte foredragsholdere. Det var omtale av fire av de inviterte foredrags-
holdere i forrige NBS-Nytt, men på grunn av kluss med medlemslistene var det nok en del av dere som ikke mottok
det bladet. Det beklager vi sterkt. Dere finner omtale av alle foredragsholderne og mere informasjon om Kon-
taktmøtet på hjemmesidene til NBS. 

I dette nummeret finner dere fyldig omtale av Nobelprisene for klokkegener (medisin og fysiologi) skrevet av Ole
Didrik Lærum og cryo-EM (kjemi) skrevet av Andreas Brech. Lærum har selv en omfattende vitenskapelig produk-
sjon innen feltet kronobiologi og jeg fant det derfor naturlig å gi en omtale i dette nummeret av hans arbeid innen
dette feltet. Brech er leder av EM-laboratoriet på Radiumhospitalet. Dagen før disse linjene ble skrevet kom Current
Opinion in Structural Biology med en spesialutgave om cryo-EM der de fleste artiklene var akseptert for publisering
for noen få måneder siden. Det må vel kalles en innertier med tanke på publiseringstidspunkt. 

Ellers i dette nummeret kan dere lese at Anne-Lise Børresen-Dale er oppnevnt til Kommandør av Den Kongelige
Norske St. Olavs Orden og at Kjetil Taskén overtar som ny sjef for Institutt for Kreftforskning på Radiumhospitalet.
Du kan lese om faglige aktiviteter på Ås og i Tromsø, referater fra internasjonale møter samt de faste spaltene
Biorabiaten, Ordkløveri og Arnts biostreker. I dette nummeret er det også en artikkel om et tema som er svært for-
skjellig fra det som vanligvis blir trykket i NBS-Nytt. Jeg er glad for å kunne trykke artikkelen ”The importance of
intercultural competence in higher education and research”, fofattet av Sølvi Haavik ved fakultetsadministrasjonen
ved MatNat i Oslo. Den artikkelen anbefales.

Jeg håper innholdet faller i smak og takker alle bidragsytere til dette nummeret.

GOD JUL og vel møtt på Hafjell i januar.

Kjære lesere!
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Kjære biokjemikere!

I am looking forward to the next NBS contact meeting in January 2018, in Øyer. As expected, the program includes
outstanding plenary speakers. New this time is that teaching and learning has been elevated to the level of plenary
lecture with Robin Wright. This is an excellent and creative initiative by the organizing Oslo members. We all need
to update our didactic skills and refill our teaching tools, as new learning platforms are changing the traditional
lectures and lab courses. A long term productive scientific investigation relies on early focusing on high quality and
research-based education, as it represents the basis for a successful training of our recruits for Master and PhD. Ini-
tiatives to improve research education in biochemistry and molecular biology and related biosciences have also
been significantly reactivated by FEBS and other biochemical societies.  

(http://www.febs.org/our-activities/education/; http://www.biochemistry.org/Education.aspx). 

Another novelty at the upcoming contact meeting is the inclusion of a session with young rising-star scientists from
Norway. Together with the mini-symposia that include oral presentations from students and the poster sessions
(with the prospect of winning highly sought poster prizes), the program is very attractive to young Masters, PhD
student and postdocs. That makes me very happy since they will be obliged to sign up as NBS members before they
can register to the contact meeting. Thus, welcome to all these new members, we are looking forward to your
participation, and to your ideas and suggestions for better research, teaching and training in biochemical sciences.
You are also important to serving NBS through networking, recruitment of new members and organizing activities
in the local nodes. 

And for the hard core professors and PIs: Get ready for the contact meeting! Add to the good scientific program by
contributing with good posters and short talks from your groups. And do not forget the skis and the dancing shoes! 

Innleveringsfrister og utsendelsesdatoer for NBS-nytt i 2018
Følgende innleveringsfrister og utsendelsesdatoer er bestemt for NBS-nytt i 2018

NBS-nytt nr.                   Innleveringsfrist                               Utsendelsesdato
       1                      5. februar                               26. februar
       2                      22. mai                                    11. juni
       3                      20. august                               10. september
       4                      5. november                           26. november

Kjære NBS-medlem,
På grunn av en teknisk feil ved adresselisten var det mange som ikke fikk tilsendt NBS-Nytt nr. 3 2017. Dette
var beklagelig, særlig fordi denne utgaven inneholdt informasjon om Kontaktmøtet 2017. Jeg vil derfor
anbefale alle å ta en titt på hjemmesiden vår, biokjemisk.no, for informasjon om Kontaktmøtet. På siden
https://www.biokjemisk.no/nbs-nytt/se-nbs-nytt-online/ kan dere også lese denne og tidligere utgaver av
bladet eller laste det ned i pdf-format.

Når du først er inne på hjemmesiden, kan det være lurt å sjekke at du har betalt medlemskontingenten og at
adressen for tilsending av NBS-Nytt er korrekt!

Jeg beklager igjen at mange ikke fikk bladet. Dersom noen gjerne vil ha det fysiske bladet i hendene, så gi
meg beskjed, så skal jeg ettersende det.

Med vennlig hilsen
Tom Kristensen, generalsekretær
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The 54th 
Biochemical
Contact 
Meeting

Please look at the 3rd issue of NBS-Nytt for a more comprehensive overview
of the 54th NBS-Contact meeting. Here we present three additional plenary
speakers and 3 young talented national speakers.  
The 54th NBS contact meeting will be organized at Meetingpoint Hafjell
Hotel & Resort, 18th to 21st of January 2018. The destination is located just
north of Lillehammer, approximately 2.5 hours from Oslo by bus or car and
2 hours from Oslo Lufthavn, Gardermoen. The hotel has been completely
renovated in 2017 with all rooms individually decorated to stimulate for
open-air activities….some might even be able to sleep in a hammock. 

Urinary tract
infections and
new antimicrobial
strategies
Scott Hultgren, Washington
University in St.Louis, 
Missouri, USA

How can the motor protein dynein
transport so many different cargos?
And what does the whole dynein
look like at an atomic level? These
are some of the research questions
that Andrew Carter’s lab at the MRC
LMB in Cambridge is working on. 
Urinary tract infections (UTIs) are
very common with significant
impacts on quality of life and health
care costs. The rise of antibiotic
resistance within bacteria that cause
UTIs is making it imperative that we
find new therapeutic targets for this
disease. The Hultgren lab is studying
many aspects of UTIs including
bacterial mechanisms important in
disease, host response, disease out-
comes, susceptibility markers, and
avenues for the development of new
therapeutics. Their work is changing
the way UTIs are evaluated, re-shap-
ing models of bacterial infections in
general, and spawning development
of novel vaccines and anti-microbial
therapeutics to diagnose, treat and
prevent UTIs and their sequelae.
Prof. Hultgren received his Ph.D. in
Microbiology from Northwestern
University (1987), and did post-
doctoral work in the laboratory of
Staffan Normark at the University of
Umea, Sweden (1987-1989). He be-
came an Assistant Professor of
Molecular Microbiology at Wash-
ington University School of

Medicine in 1989, Associate Profes-
sor in 1995 and Professor in 1998.
Scott Hultgren is the Helen L.
Stoever Professor of Molecular
Microbiology (since 2000), and was
named the Director of the Center for
Women’s Infectious Disease
Research at Washington University
School of Medicine in 2007. Scott
Hultgren was elected to the National
Academy of Sciences in 2011.

Selected publications
Spaulding CN et al.: Selective
depletion of uropathogenic E. coli
from the gut by a FimH antagonist.
Nature 546 (2017) 528.
O'Brien VP et al.: A mucosal

imprint left by prior Escherichia coli
bladder infection sensitizes to
recurrent disease. Nat Microbiol 2
(2016) 16196.
Spaulding CN et al.: Fueling the

Fire with Fibers: Bacterial Amyloids
Promote Inflammatory Disorders.
Cell Host Microbe 18 (2015) 1.
Flores-Mireles AL et al.: Urinary

tract infections: epidemiology, me-
chanisms of infection and treatment
options. Nat Rev Microbiol 13 (2015)
269.

Tumour-host
interactions 
Tor Erik Rusten, Institute of
Cancer Research, Oslo  
University Hospital, Norway

Cancer develops from cancer-ini-
tiating cells that acquire the ability
to grow uncontrollably. Epithelial-
derived cancers (carcinomas)
develop in a stepwise manner with
complex interactions between the

transformed cells and neighbouring
normal cells, the immune system,
extracellular matrix and the overall
animal physiology. Tumour cells
may also evade its original location,
invade neighbouring tissues and
disseminate, finally killing the host.
Dr. Rusten using a combination of
the genetically amendable animal
model system, Drosophila melano -
gaster and a human organoid model
system that approximates real organ
architecture in vivo to investigate
mechanisms that allow cancer to
grow and metastasise. Drosophila
makes it possible to study com -
munication between cells while it
takes place within the organism, and
Rusten recently showed that cancer
cells grow by extracting nutrients
from their surroundings. They
showed that cancer cells induce
autophagy in the tumour micro -
environment through a mechanism
that depend on mitochondrially
produced reactive oxygen species in
the tumour cell. Autophagy in the
neighbouring normal cells produce
amino acids that are transported to
the tumour cells through channels.

Tor Erik Rusten performed in
undergraduate work (Cand. Scient
work) with Dr. Rein Aasland at the
University of Bergen (1997-1997).
His PhD was performed with Prof.
Fotis C. Kafatos at the EMBL, Heidel-
berg, Germany (1997-2001) and in
2002 he took a post doc positiong in
Harald Stenmark´s laboratory at the
Norwegian Radium Hospital where
he introduced Drosophila as a model
system. He is currently a group leader
at the Centre for Cancer 
Cell Reprogramming (https://can -
cell.no/).  He is known as an excellent
speaker. 

Selected publications
Katheder NS et al.: Microen-
 vironmental autophagy promotes
tumour growth. Nature 541 (2017)
417.
Katheder NS & Rusten TE:

Microenvironment and tumors-a
nurturing relationship. Autophagy 13
(2017) 1241.
Morelli E et al.: Multiple functions

of the SNARE protein Snap29 in
autophagy, endocytic, and exocytic
trafficking during epithelial for-

https://www.biokjemisk.no/contact-meeting-2018/

The Oslo organizing committee: Arne Klungland, OUS/UiO; Pål Falnes, UiO; Dirk Linke, UiO;
Ragnhild Eskeland, UiO; Hans-Petter Hersleth, UiO, Hilde Nilsen, Ahus; Mari Kårbø, OUS, Tor-
bjørn Rognes, UiO/UiO, Doriana Misceo, OUS and Ingvild Gudim, UiO.
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mation in Drosophila. Autophagy 10
(2014) 2251.
O'Farrell F et al.: Two-tiered

control of epithelial growth and
autophagy by the insulin receptor
and the ret-like receptor, stitcher.
PLoS Biol, 11 (2013) e1001612.

Dynamics and
evolution of
metabolic
networks 
Markus Ralser, The Francis
Crick Institute, London, UK 

Markus Rasler work on the dynamic
nature of the metabolic network,
and how it emerged in evolution.
Located at the Francis Crick In-
stitute, they address the problem by
combining techniques of functional
genomics with quantitative mass
spectrometry, and partially by
reconstructing the chemistry under-

lying metabolism in the test tube. To
the key discoveries of the la-
boratories count the glycolysis/ -
pentose phosphate pathway
transition that protects cells from
oxidative stress, the first description
of a non-enzymatic glycolysis and
pentose phosphate pathway that
may serve to explain the origin of
central metabolism in early
evolution, and the completion of a

genome-scale functional metabolo -
mic map that assigns a role in
metabolism to about 1/3rd of all
genes in the genome. 

Selected publications
Keller MA et al.: Sulfate radicals
enable a non-enzymatic Krebs cycle
precursor. Nat Ecol Evol 1 (2017) 83.
Messner CB et al.: Nonenzymatic
gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice.
Proc Natl Acad Sci U S A 114 (2017)
7403.
Mülleder M et al.: Functional

Metabolomics Describes the Yeast
Biosynthetic Regulome. Cell 167
(2016)  553.
Ralser M. The RNA world and the

origin of metabolic enzymes. Bio-
chem Soc Trans 42 (2014) 985.
Grüning NM et al.: Pyruvate

kinase triggers a metabolic feedback
loop that controls redox metabolism
in respiring cells. Cell Metab 14
(2011) 415.

In addition to the international speaker we have plenary 
sessions by three young talented national scientists. 

Protein N-termi -
nal acetylation –
From molecular
mechanisms to
human disease

Thomas Arnesen, University
of Bergen, Norway
Website: http://www.uib.no/rg/nat

Functional
genetics of obesity

Yvonne Böttcher
Akershus University Hospital,
Lørenskog , Norway
Website:
http://www.med.uio.no/klinmed/e
nglish/people/aca/yvonnebu/index.
html 

DNA base damage
and chromatin 
integrity

Barbara von Loon
NTNU, Trondheim, Norway
Website:http://www.ntnu.no/
ansatte/barbara.v.loon 

Som mange trolig har oppdaget, sendes det ikke lenger ut giroer for årlig betaling av NBS-medlemskap.
Innbetalingen skal nå skje via nettsiden biokjemisk.no. En konsekvens av dette er at pensjonistmedlem-
skap ikke lenger er gratis – siden registrering i medlemsdatabasen nå er direkte knyttet til nettbasert
betaling av kontingenten, må pensjonistene nå punge ut med 5 kroner i året for å opprettholde medlem-
skapet. Forhåpentligvis er ikke beløpet for avskrekkende! Vi vil oppfordre også de som ikke har pen-
sjonert seg ennå til å besøke nettsiden biokjemisk.no. I tillegg til å fungere som betalingsportal,
inneholder den også pdf-filer av nye og gamle utgaver av NBS-Nytt, den omfatter informasjon om ak-
tiviteten i lokallagene, og hvis man blar seg nedover, vil man finne oppdaterte kopier av nettsidene til
FEBS og IUBMB, med alle nyheter fra disse organisasjonene. Og dersom du har flyttet eller har skiftet
arbeidssted, kan du lett oppdatere informasjonen i medlemsregisteret fra NBS-hjemmesiden. Så besøk
biokjemisk.no!

Viktig melding fra Generalsekretæren

Anne-Lise Børresen-Dale opp-
nevnt til Kommandør av Den 
Kongelige Norske St. Olavs Orden

Anne-Lise Børresen-Dale, tidligere
generalsekretær i NBS, mottar stadig
nye priser og andre æresutnevnelser.
I NBS-Nytt 1/2016 kunne du lese om
at hun først ble tildelt Nansen-prisen
i 2015 of deretter beæret med ”2015
Distinguished Lectureship in Breast
Cancer Research”. I nr. 2/2017 kunne
du lese at hun var valgt til å gi årets
”AACR-Women in Cancer Research
Charlotte Friend Memorial
Lectureship”. 
I august ble hun oppnevnt til

Kommandør av Den Kongelige
Norske St. Olavs Orden for sin
fremragende innsats for medisinsk
forskning, hvor hun spesielt har
fokusert på forskning innen bryst-
kreft. Hun tok imot ordensbeviset fra
Kansellisjef Mette Tverli fra Det kon-
gelige hoff mandag 28. august. I til-
legg kom det hilsener og lovord fra
kolleger og samarbeidspartnere på
Radiumhospitalet. Bjørn Erikstein,
administrerende direktør ved OUS
gratulerte og sa at ”Hun er en
internasjonal stjerne innen kreft-
forskningen, og arbeidet hennes har
vært til nytte for oss alle”. 

NBS-Nytt gratulerer 
nok en gang! 
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KLOKKEGENER OG CELLENES 
TIDSREGNING:

Fra hyllest 
av solguden
til årets 
Nobelpris
Nylig er det kommet melding om at årets Nobelpris i fysiologi og medisin
deles ut  til de tre som oppdaget cellens urverk og hvordan det fungerer. Pris-
vinnerne sin store fortjeneste er at de ikke bare identifiserte gener som
regulerer tid i form av døgnsvingninger og raskere svingninger hos banan-
fluen, men de kartla også selve reguleringsmekanismen for tidsvariasjoner
gjennom en tilbakekopling (feedback). Derved ble det klar bane for å
kartlegge hele urverket som holder styr på tiden i cellene.  Dessuten er det
senere vist at ulike organismer kan ha forskjellige urverk. Gjennom dette har
vi fått en helt ny forståelse av hvordan forskjellige organismer kan tilpasse
seg de fysiske forholdene i omgivelsene og først og fremst vekslingen mellom
natt og dag. De viste også at samme gen ( per) kunne  vise flere typer tid, alt
fra raske periodiske vingebevegelser i parringstiden hos bananfluene, til å
holde hele organismen i fase med døgnet i omgivelsene.

A
t både planter og dyr
holder styr på tiden er
velkjent, men fram til
1980-tallet var det ingen

som visste hvorfor og hvordan (Fig.
1). I det gamle Hellas hadde de
observert at om kvelden når det be-
gynte å bli mørkt pleide kron-
bladene på blomster å folde seg
sammen. Men når dagslyset kom til-
bake ved soloppgang foldet kron-
bladene seg ut igjen. Det tolket de
som at blomstene viste hyllest til
solguden Helios. Mange hundre år
seinere ble det imidlertid vist at når
blomsten mimosa ble satt i kon-
tinuerlig mørke, så fortsatte kron-
bladene å folde seg sammen og åpne
seg igjen på samme måten. Derved
falt beviset om solguden. Men ikke
helt, for etter en tid i mørke ble det
gradvis slutt på disse bevegelsene.
Altså måtte solen likevel spille en
rolle (Fig. 2).

Fra gammelt av er det kjent at tid
kan oppfattes eller måles på to måter.
Den ene er som lineær tid. Da måles
tiden bare framover langs en rett

linje. Et godt eksempel  er mennes-
kelivet  der svangerskap, spebarns-
periode, oppvekst, voksen alder og
aldring følger etter hverandre. Den

andre hovedtypen er syklisk tid. Da
registreres tiden som et til-
bakevendende fenomen. Det kan skje
i form av døgn gjennom skiftet mel-
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Figur 1. Til alle tider har alt levende liv på jorden vært underlagt
de sykliske endringene i lys og temperatur med døgn og  årstid,
og det måtte alle organismer tilpasse seg. Egne urverk  i hver
levende celle oppstod tidlig i evolusjonen. Det var  både for å til-
passe seg endringene i de fysiske forholdene i omgivelsene, og for
at de indre klokkene kunne overta styringen dersom de ytre
påvirkningene ikke var sterke nok i perioder. (Foto: NASA) .

Jeffrey C. Hall ble født i New
York i 1945. Han tok doktor-
graden ved University of
Washington i Seattle  i 1971 og
var de neste to årene pos-
toktoral forsker ved  Caltech,
dvs. California Institute of
Technology i Pasadena. Fra
1974 til 2002 arbeidet han ved
Brandeis University i Waltham,
men har siden vært knyttet til
University of Maine.

Michael W. Young ble født i
Miamia i Florida, USA i 1949.
Han tok doktorgraden ved
University of Texas i Austin og
arbeidet de to neste årene som
postdoktoral forsker ved Stan-
ford Universrsity i Palo Alto i
California.  Fra 1978 har han
arbeidet ved Rockefeller Uni-
versity i New York. 

Michael Rosbash ble født i
Kansas City i USA i 1944 og
tok doktorgraden ved Mas-
sachusetts Institute of Tech-
nology  (MIT) i Cambridge,
USA. Siden var han post-
doktoral forsker i tre år ved
University of Edinburgh i Scot-
land. Fra 1974 har han arbeidet
ved Brandeis University i
Waltham, USA.

DE TRE NOBELPRISVINNERNE
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lom dag og natt, eller i form av år, der
årstidene veksler mellom høst,
vinter, vår og sommer for så å be-
gynne på en ny syklus. 

Helt siden 1700-tallet har tids-
bestemte variasjoner vært gjenstand
for forskning på alt levende i
naturen. Særlig etter den andre
verdenskrigen har denne forsk-
ningen skutt fart, og etter hvert blitt
et eget fagområde under navnet
kronobiologi. Ettersom denne forsk-
ningen i hovedsak bestod i å beskrive
fenomener i forhold til tid ble det
etter hvert økende problemer med å
forstå hva som ligger bak alle disse
tidsvariasjonene. Inne i enhver
levende celle foregår det tusenvis av
ulike kjemiske og biologiske pro-
sesser, og det har alltid vært klart at
de var nøye koordinert i tid. Men
hvordan? Med årets Nobelpris har
det vitenskapelige samfunnet erkjent
hvor viktig tidsregning er i biologien.
Den ble gitt til tre forskere som har
kartlagt en helt sentral mekanisme
for hvordan celler holder styr på
døgnet. Og denne mekanismen
gjelder først og fremst syklisk tid.

Oppdagelsen av
klokkegenene
På 1970-tallet påviste Seymour
Benzer og Ronald Konopka at hos
banfluen var både vingebevegelser
og den generelle døgnrytmen genet-
isk regulert. De kunne også vise at
når et bestemt gen ble forandret, ble
også bananfluenes døgnrytme for-
styrret. Dette genet fikk navnet pe-
riod.  Selve mekanismen for hvordan

genet kunne regulere tidsvariasjoner
var fortsatt ukjent.

Omtrent et tiår seinere kom imid-
lertid et epokegjørende  framskritt.
Forskerne Jeffrey Hall og Michael
Rosbach ved Brandeis University i
Boston kunne vise at period-genets
avlesning  variertge over en
tilnærmet 24-timers periode. De fant
også at det resulterende proteinet
PER hemmet videre avlesning av sitt
eget gen. Derved kunne en forklare
at genavlesningen skjedde i form av
svingninger. Hall og Rosbash viste
dessuten at  proteinet PER bandt seg
til cellekjernen i løpet av natten. 

I 1994 oppdaget  Michael Young
ved Rockefeller University i New York
et nytt gen, kalt timeless, som også
var nødvendig for  slike døgnsving-
ninger. Det skjedde ved at proteinet
som timeless kodet for, TIM koplet
seg til proteinet PER, og da først
kunne dette produktet vandre inn til
kjernen og binde seg til DNA. Derved
hadde en fått forklaringen på
hvordan døgnrytmen skjedde ved
hjelp av en tilbakekoplings-
mekanisme. Siden identifiserte
Young et tredje gen, kalt doubletime,
som bremset akkumuleringen av
PER-proteinet i cellekjernen. Derved
framkom en mekanisme for hvor
ofte en slik svingning skulle skje.
Altså var ikke en døgnrytme hos
banafluen et fastlagt mønster, men
kunne påvirkes via  doubletime som
kodet for proteinet DBR.

Etter hvert har flere andre gener
som er med og regulerer døgn -
rytmen i celler blitt identifisert. Noen
hemmer, andre stimulerer, og ett
modifiserer lengden på svingningen.
Tilsammen utgjør de urverket i
cellen (Fig. 3). Dessuten er PER-
proteinet lysømfintlig og sprekker
ved eksposisjon, eller det degraderes
enzymatisk. Felles for disse
klokkegenene er klokkegenene er at
de fungerer som transkripsjons-
faktorer, og de modifiserer genavles-
ningen i forhold til tid.

Flere typer urverk  utviklet
under evolusjon
En rivende utvikling har gjort at
idag kjenner en til oppbyggingen av
ulike urverk som fins hos ulike typer
organismer, alt fra encellete or-
ganismer til planter, dyr og
mennesker. Ved å studere når for-
skjellige organismer oppstod under
evolusjonen har en funnet at
cellulær urverk ble utviklet for over
700 millioner år siden. Det blir opp-
fattet som tegn på hvor fundamental
cellenes tidsregulering er. Ikke nok
med det, men alle levende celler
inneholder urverk i en eller annen
form, alt fra mimosablomsten til
mennesket som vandrer travelt
gjennom gatene iført hatt og frakk.
Det er til ettertanke at vi er likevel
ikke så forskjellige fra blomstene når
det gjelder å tilpasse oss til døgnet!
Funnene har også utløst en enorm
forskningsaktivitet  om syklisk tid
som en fundamental del av alle
biologiske prosesser. Dessuten har

de fått økende klinisk betydning for
mennesket. 

Klokkegener hos menneske
og andrer pattedyr
I dagens nomenklatur består
kjernen i cellenes urverk hos
menneske av per og cry (opprinnelig

tim) som hemmer, og clock og B-
mal1 som stimulerer transkrip-
sjonen av andre gener. I tillegg
kommer reverb-alfa, som
modifiserer lengden på svingnigen.
For døgnvariasjonene blir det
derved en veksling mellom stimuler-
ende, modifiserende og hemmende
effekter på genavlesningen  med 12
timers mellomrom. Dette gir en
stabil døgnsvingning.

Midt inne i hjernen har hvert
menneske en nervekjerne,  nucleus
suprachiasmaticus, som har en
diameter på  bare noen millimeter
(Fig. 4). Det er kroppens hoved-
klokke (master clock). Den mottar
nerveimpulser fra bestemte fo-
toreseptorer i øyenbunnen som først
og fremst reagerer på blått og grønt
lys. Gjennom lysskiftet mellom dag
og natt blir svingningen i denne
kjernen satt i fase med døgnet uten-
for oss. Derfra blir det sendt
nerveimpulser til resten av hjernen

og videre ut til resten av kroppen. Er
det mørkt, vil hormonet melatonin
bli produsert  i en liten kjerne lengre
bak i hjernen, epifysen. Melatonin
blir utskilt rett til blodbanen og gir
forandringer i kroppen som bidrar til
at vi sovner.

Lengden på den lyse perioden i
døgnet ser også ut til å bli målt gjen-
nom øynene og videre til nerve-
kjernen, og det fører til at dyr og også
mennesker omstiller seg med års-
tidene. Hos pattedyr utenom
mennesket kan lysvariasjonene med
årstiden føre til at de skifter fra mørk
til hvit pels når vinteren nærmer seg,
og ikke minst at brunstperioder
settes i gang.  For dyr med kort
svangerskapsperiode skjer dette om
våren, mens ved lang svangerskaps-
periode  skjer brunstperioden på et
tidspunkt som fører til at avkommet
fødes ved begynnelsen av den lyse og
varme årstiden. Evolusjonsmessig
blir dette forklart ved at da er det
størst sjanse for at de nyfødte vil
klare seg. Trekkfugler er et annet ek-
sempel på lysbiologisk regulering av
atferd.

Lenge trodde man at hoved-
klokken i hjernen var den eneste som
som styrte døgnsvingningene. Det
viste seg å være feil. Hver eneste celle
i kroppen har et urverk, men de for-
skjellige organene og kroppsfunk-
sjonene kan ha forskjellig fase på
svingningene i løpet av døgnet.
Hovedklokken koordinerer, mens de
«lokale» organklokkene» kan svinge
med forskjellig fase fra hoved-
klokken, dvs. at det er lagt inn en
lokal framskynding eller forsinkelse.

Klokkerytmer i forhold til
sosiale rytmer
Rytmiske, eller tilbakevendende
svingninger i organismen er i
hovedsak regulert fra cellenes ur-
verk (Fig. 5). Men menneskets atferd
kan også påvirke kroppsfuksjonene.
Det gjelder så basale ting som når vi
legger oss, når vi står, når vi spiser,
når på døgnet vi utsettes ulike
media og hva vi ellers får av påvirk-
ninger i dagliglivet. Slike sykliske
variasjoner blir kalt for sosiale
rytmer

Klokker, sykdom og
sårbarhet
Gjennom epidemiologiske under-
søkelser er det påvist at svært
mange sykdommer viser periodisk
forekomst. Hjerteinfarkt er for ek-
sempel hyppigst  om morgenen.
Andre kardiovaskulære sykdommer
er hyppigere senere på dagen., og de

Figur 3. Enkel illustrasjon av cellens urverk (Press release from
the Nobel Assembly). 

Figur 4. Hovedurverket som koordinerer tiden hos mennesket
sitter midt inne i hjernen i nucleus suprachiasmaticus. Den
mottar impulser om lysforholdene i omgivelsene via lys på
øynene. (Fra Lærum, OD: Kroppsrytmene og lyset, Alma Mater
forlag, Bergen 1988).

Figur 2. Blomsten Mimosa  viste vei til kunnskap om døgnrytmer
(Foto: Per Magnus Jørgensen,  Universitetet i Bergen).
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fleste dødsfallene skjer om natten.
Det samme gjelder fødslene.  Mange
infeksjonssykdommer viser store
årstidsvariasjoner. Blant annet er vi
alle utsatt for at influenza og forkjøl-
else forekommer mest i den kalde
delen av året. 

Stress- og søvnforskere er opptatt
av døgnrytmer, ikke bare for å
studere normale fysiologiske
mekanismer, men også fordi at
mennesker er betydelig mer sårbare
på visse tider enn andre. Slike kunn-
skaper har også vært misbrukt til
tortur, for ved å forstyrre de normale
døgnrytmene tilstrekkelig kan selv
den sterkeste knekke sammen.

Biologiske klokker og
sykdom
Forstyrrelser av døgnrytmene kan

sees ved en rekke sykdommer, blant
annet ved enkelte  psykiatriske syk-
dommer. Det gjelder særlig ved
bipolare sinnslidelser, der en av
teoriene går ut på at endringer i de
cellulære klokkene i hjernen kan
være en del av forklaringen. Det fins
også egne arvelige sykdommer der
døgnsvingningene er unormale,
blant annet ved at det «biologiske
døgnet» er betydelig lengre enn
selve jord-døgnet. Mye tyder også på
at forskjellen mellom A- og B-
mennesker (« morgenfriske» versus
«natteravner»!) har med pro-
grammeringen av hjernes klokker å
gjøre.

I de siste årene er det kommet et
økende antall rapporter om at
klokkegenene er endret ved kreftsyk-
dommer.  Blant annet har flere fors-

kere kunnet påvise at ekspresjonen
av per  er betydelig redusert ved
coloncancer i forhold til den normale
tjukktarmsslimhinnen.   Andre
undersøkelser tyder på at flere av
klokkegenene er både forstyrret i for-
hold til døgnfasen og i forhold til
hverandre, for eksempel ved
blærecancer og ved mammacancer
Dette kan tyde på dypgripende
genetiske endringer i kreftcellene. 
Det er kjent at skiftarbeid kan

medføre betydelige stressreaksjoner
hos endel mennesker. Ikke nok med
det, men flere rapporter har funnet
holdepunkter for at risikoen for å få
brystkreft er betydelig økt hos
kvinner som har skiftarbeid. 

Pasientbehandling etter
klokkene
Både opptak og nedbrytning av en
rekke medikament varier med
døgnet. Ikke nok med det, men virk-
ningen av et medikament kan også
vise betydelige sykliske variasjoner
knyttet til døgnet. En egen forsk-
ningsretning, kronofarmakologi,
har vist at virkningen av visse
medikament kan optimaliseres ved
å gi de største dosene på visse tider.
Omvendt kan en også redusere
uønskete bivirkninger ved slik tids-
innstillingen. Dette blir blant annet
utprøvd ved kreftbehandling ved at
pasienten får infusjon av cellegifter
på ulike deler av døgnet. Hvor mye
en kan oppnå med dette er ikke
endelig avgjort, men teknisk er det
forholdsvis enkelt å gjennomføre
ved at pasienten går med bærbare
datastyrte infusjonspumper.

En begrensning ved slik behand-
ling er at mennesker er ulike, og det
som passer for èn gruppe pasienter
er ikke nødvendigvis gyldig for alle.
Et nesten komisk resultat er at sove-
midler virker best på den tiden da en
person pleier å skulle sove, mens
virkningen midt på dagen er svakere.

Tid som en fundamental del
av livet
Gjennom kronobiologien er tids-
funksjoner kommet inn som en
sentral del av forskningen på alt
levende liv: Syklisk tid med
variasjoner over sekunder, timer,
døgn, måned, og årstid.  Men også
gjennom aldersprosessen endres

Figur 5. Eksempel på at hvis urverket stopper når celler dyrkes i
vevkultur, kan det settes i gang igjen med kjemiske impulser, i
dette tilfellet med cAMP og humane stamceller for fibroblaster og
fettceller. Bildetr viser svingninger i avlesningen av ulike gener :
Øverst per, som hemmer sammen med cry,; nederst  B-mal1
(Huang et al. 2009; referanse på side 17). 

kroppens klokker. Utslagene  i
døgnrytmene er ikke lenger så store,
og rytmemønsteret ikke fullt så
tydelig. Søvnmønsteret endres også,
ved at søvnlengden blir kortere om
natten, mens en hvil om
ettermiddagen blir vanligere.  
Samfunnslivet kan også innvirke

på døgn- og årstidsrytmene, for
mens mennesket  tidligere hadde en
klar brunstperiode mot slutten av
den varme årstiden, forplanter de seg
nå likt gjennom hele året.

Men dette tenkte nok ikke de tre
årets nobelprisvinnere på  da de be-
gynte å studere hvordan banan-
fluehannen svingte raskt med
vingene for å kurtisere hunnen.
Siden har feltet utviklet seg til et stort
fagområde der mange tusen forskere
arbeider parallelt.
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Ole Didrik Lærum
Da nyheten kom om at årets Nobelpris i fysiologi og medisin var tildelt tre forskere for deres arbeid med
klokkegener og cellenes tidsregulering, var det opplagt at jeg burde spørre Ole Didrik Lærum om å skrive
en artikkel til NBS-Nytt om disse oppdagelsene. Da jeg antar at han ikke er så godt kjent blant mange av
de yngste leserne av NBS-Nytt fant jeg det riktig at det ble laget en omtale av ham og om hans vitenskapelig
produksjon relatert til det tema som ble beæret med årets Nobelpris. 

Det har i Norge gjennom årene foregått god internasjonal forskning innen kronobiologi og klokkegener.
Det dreier seg om forskjellige tema, alt fra basal biologi og plantefysiologi til humanbiologi , søvn- og stress-
forskning  og psykiatri. Et av de aktive miljøene har gjennom mange år vært ledet av Ole Didrik Lærum,
lege, patolog og kreftforsker. Han tok medisinsk eksamen ved Universitetet i Oslo i 1965, der han arbeidet i
flere år og begynte med forskning innen kronobiologi. Fra 1974 til 2010 var han professor ved Universitetet
i Bergen, der han nå har status som professor emeritus. Fra 2010 har han vært professor (adj.) ved Uni-
versitetet i København med arbeidssted på Rigshospitalet. Gjennom årene har han dessuten arbeidet til
sammen 5 år ved ulike forskningsinstitusjoner i Europa og USA. Lærum var også rektor ved Universitetet i
Bergen i perioden 1990-96. 

Fram til 2016 har Lærum og medarbeidere publisert i alt 75 artikler innen kronobiologi, derav 30  ori-
ginalartikler. Av de 46 doktorgradene han har vært veileder for på ulike institusjoner har 7 vært avlagt
innen kronobiologi. Gjennom ulike medier, intervjuer,, populærartikler og tre populærvitenskapelige bøker
om biologiske rytmer og  tidsvariasjoner hos mennesker og andre organismer har han i alle år vært aktiv
med å utbre denne kunnskapen til et allmennt publikum.

Jeg har bedt Ole Didrik om å summere hva han selv ser på som sentrale oppdagelser han har bidratt til
innen dette feltet. Den omtalen følger  på neste side.

Redaktøren
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De viktigste oppdagelsene jeg mener
å ha bidratt med innen feltet
kronobiologi sammen med norske
og internasjonale kolleger er:

Kartlegging av døgn og årstids-
rytmer i beinmarg og blodceller hos
mus og mennesker, alt fra stamceller
og progenitorceller til perifere blod-
celler, samt aldersforandringer i
hemopoiesen hos mus. De kunne
vise at hemopoiese skjer i bølger, der
døgnrytmer er særlig uttalt. Det
vakte spesiell oppmerksomhet da jeg
sammen med Rune Småland og
andre medarbeidere kunne vise i
1991-92 at både DNA-syntesen og
tallet på progenitorceller i bein-
margen hos mennesker var lave om
natten, økte til en topp om for-
middagen og sank gradvis om
ettermiddagen og kvelden. Ved at
beinmargen, -som ellers er svært
ømfintlig for cellegifter på grunn av
den høye celledelingen, ”sover” om
natten, har dette fått betydelig klinisk
interesse ved kreftbehandling.
Funnene, som er delvis basert på
egenforsøk med punksjon av bein-
marg hver 6. time på døgnet, ble
siden omtalt som ”the Viking
experiment” og står referert til i lære-
bøker!

Gjennom seriepunksjoner på
overflatiske lymfeknuter på halsen
hos pasienter med Non-Hodgkins
lymfom, kunne vi vise allerede i 1993
at kreftcellene i motsetning til de
normale beinmargscellene hadde
høyest DNA-syntese om natten. Dette
åpnet også for bruk av datastyrte,
bærbare infusjonspumper som
kunne gi behandling på tider av
døgnet der det var minst fare for å få
bivirkninger. Dette ble også utprøvet
av Småland i Norge i samarbeide
med franske forskere og blir nå
videreført i England.

Sammen med Oleg Tsinkalovsky
og andre medarbeidere var jeg den

første som viste at klokkegenene var
aktive i stamceller fra beinmargen
hos mus og mennesker. Dette hadde
lenge vært et kontroversielt spørs-
mål, da mange forskere mente at
klokkegenene ikke ble transkribert
hos umodne stamceller. Men ved
hjelp av ultrarask flow cytometri og
cellesortering kunne vi vise i 2005-
2007 at hos rene populasjoner av
stamceller svingte de hemmende
genene Per og Cry med døgnet og var
høye om natten, mens de stimuler-
ende genene Bmal1 og Clock hadde
et inverst og ikke fullt så uttalt
svingemønster.

Det er kjent at syklisk ekspresjon
av klokkegener vil fortsette hos celler
som tas ut av kroppen og dyrkes i
vevkultur. Men på samme måten
som mimosaplantene vil de avta og
forsvinne etter en del dager, med
mindre de blir spesielt stimulert. Vi
viste at humane fibroblast/adipo -
cytt-stamceller i cellekultur også
kunne reaktiveres med forskjellige
kjemiske agens , inklusiv cyklisk
AMP. Dette er med på å danne bevis
for at cellens tidsregulering gjennom
klokkegener er avhengig av impulser
utenfra for å kunne angi stabil sy-
klisk tid.

Sammen med Litlekalsøy, Rostad
og Kalland  har vi nylig kunnet vise
at i blærekreft hos mennesker endres
ekspresjonsmønsteret hos klokkege -
ner og klokkeproteiner i kreftcellene,
og dette tolkes som at tids-
reguleringen er forstyrret. Graden av
ekspresjon viste også relasjon til eks-
presjon av flere onkogener som
pleier å være uttrykt ved denne
cancerformen. Parallelt har andre
forskere funnet forstyrrelser i
klokkegener ved andre typer kreft,
blant annet i tykktarm og mamma,
men med et annet mønster. Dette
kan tyde på at kollaps av samspillet
mellom de ulike klokkegenene er et
generelt fenomen hos kreftsvulster.
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Nobel Prize:
Cryo-EM
The Nobel Prize in chemistry in 2017 has been awarded to Richard
Henderson, Joachim Frank and Jaques Dubochet for their contributions to
“developing cryo- electron microscopy for the high-resolution structure
determination of biomolecules in solution”. 

T
his award has been long
awaited by the EM-
community and high-
lights the increasing

importance of this technology. For
the interested reader a
comprehensive summary of the
Nobel laureates’ achievements and
contributions to the field are found
on the Nobel Prize website, which
also contains a comprehensive
reference list (https://www.nobel-
prize.org/nobel_prizes/chemistry/la
ureates/2017/advanced-chemistry -
prize2017.pdf). Reading the
summary it is not surprising to find
the names of many scientists from
different fields that have contributed
to the development of cryo-EM, il-
lustrating the importance of multi-
disciplinarity. It also gives a great
overview over the development in
the field and the time span it took to
arrive at the resolution obtainable
nowadays, giving us structural
insides not imagined a few decades
ago.

I will not try to summarize the
work of the three Nobel laureates and
their groundbreaking contributions,
but rather point the problems that
had to be circumvented in order to
arrive at todays cryo-EM
capabilities, and focus mostly on the
work of Jaques Dubochet.  Naturally,
a short explanation of the term cryo-
EM is appropriate, as most readers
might not be familiar with the tech-
nology. The word ‘cryo’ stems from
Greek word cryo or cryos, meaning
cold. But why do we need to perform
electron microscopy in the cold? This
concept is the foundation for cryo-
EM and needs to be addressed in
some detail. 

Image formation in EM
Images in the TEM are generated by
electrons passing through a very
thin specimen, which they interact
with in different manners; they can
either be scattered elastically (which
interact with the specima) or inelas-
tically (which pass though the
specimen without interactions). One

can extract information from these
interactions using amplitude
contrast and phase contrast imag-
ing. Due to the chemical
composition of most biological
material, containing mostly low
atomic number elements, unstained
samples give little amplitude
contrast, which makes it mandatory
to use heavy metal stains for
visualization. This procedure results
in the typical EM images from
biological material known to most
of us. Unfortunately, the staining can
have adverse effects on proteins and
lipids, as well as distribution of these
in the sample, and more importantly
the stain itself precludes high-
resolution imaging. 

In order to obtain high resolution,
we have to divert to the use of phase
contrast imaging, exploiting the wave
nature of electrons passing through
the sample. Electrons will experience
different phase shifts passing
through a specimen, which can be
used for image formation without

the need of amplitude contrast that
is dependent on the particle nature
of electrons. The phase shifts

observed in biological samples are
rather diffuse, and image generation
within Ångstrøm-resolution is there-

fore dependent on sampling
procedures that require alignment of
many similar structures in order to
obtain high enough signal/noise
ratios. Many of the mathematical
principals and computational tools
developed for that purpose stem
from the work of Joachim Frank and
Richard Henderson, summarized
further down. I will discuss some of
the developments in sample
preparation from Jaques Dubo-
chet´s lab, which made cryo-EM
simple and rapid, and were very well
suited for single particle sus-
pensions.

Sample preparation 
for Cryo-EM
One of the primary goals for
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Fig. 1

The resolution progression of cryo-EM illustrated by a representation of glutamate dehydroge- nase
with an increasing level of detail from left to right. For a protein of this size, 334 kDa, the 1.8 A
resolution to the right (38) could only be achieved after 2012/13. After an image by V. Falconieri. Il-
lustration: © Martin Hogbom, Stockholm University. Image copied from the following link:
(https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2017/advanced-
chemistryprize2017.pdf)
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characterization of protein function
is the determination of its structure
at atomic resolution in a native,
unperturbed state. This is unfor-
tunately not a trivial problem in EM,
as biological samples contain lots of
water, which under ambient
temperatures, in the vacuum and
the electron beam of the microscope
evaporate faster than it does outside
under the sun. Therefore, many
attempts were made to stabilize or
modify the aqueous environment of
the sample. However, only the

understanding that water could be
rapidly cooled into amorphous ice
(vitrified) made it possible to obtain
samples for high resolution cryo-
EM. The formation of hexagonal or
cubic ice in the aqueous sample is
deleterious to the structural or-
ganization of biological samples.
The understanding of this concept
was a crucial turning point in the
development of cryo-EM, elaborated
by one of the laureates.

Water is beautiful
Jaques Dubochet worked at the
EMBL in Heidelberg in the early
80´s trying to address the problem
of vitrification of water, at that time
a concept not easily accepted in the
scientific community. The birth of
cryo-EM manifested itself in a rapid

communication to the Journal of
Microscopy in 1981, demonstrating
the possibility to prepare and
observe vitreous ice in the electron
microscope (Fig. 1). Importantly
they used electron diffraction to
prove this fact; similar results, albeit
without potential for any application
had been obtained by X-ray dif-
fraction (Mayer and Brueggeller,
1980). This success came after a long
search for the perfect coolant, which
turned out to be ethane (ethane with
its low boiling point facilitates high

enough freezing rates), proposed by
Dubochet´s collaborator Alasdair
McDowall. Dubochet and colleagues
went on to develop preparation
methods for proteins in solution, as
well as viral particle suspensions
(Fig. 2). Crucial in this context was
the implementation of plunge-free-
zing a thin film of water supported
between small holes on the EM
support grid, which would contain
the biological sample embedded in
a thin water layer. These efforts lead
to the first demonstration of cryo-
EM of viruses unperturbed by stain-
ing procedures, dehydration and
other artefacts that compromise
structural integrity. The images in
Fig. 2 show Semliki-Forest virus
imaged at 80 kV under cryo
conditions (from Adrian et al.,

1984). With further improvements
and using novel reconstruction
methods his lab characterized the
fine structure the envelope of the
same virus at 3.5 nm resolution
(Vogel et al., 1986).

However, this approach had
limitation in regard to samples thick-
ness, which could not exceed more
than 200 nm, and therefore Dubo-
chet´s lab pioneered methods for
the preparation of thicker
specimens, such as cells and tissue.
With the help of high-pressure free-
zing, fast enough cooling rates could
be obtained in order to freeze
samples up to 200 µm thickness, giv-
ing access to the world of whole cells
and tissue for microscopy. These
samples could be sectioned success-
fully in a cryo-microtome at <160°C,
and avoiding temperature increase
that would lead to recrystallization,
transferred into the electron micros-
cope for observation at cryo-
temperatures. This technique, later
termed CEMOVIS (cryo-EM of
vitrified cells), allowed the ob-
servation of cellular structures of
unfixed, native material, thereby pav-
ing the way for structural analysis of
complex molecular organization (of
note CEMOVIS was not mentioned
in the Nobel Award). Astonishingly
the unfixed samples looked very
similar as conventional prepared
samples, demonstrating that years of
conventional EM-preparation and
characterization were not useless. 

CEMOVIS in combination with
powerful approaches such as sub-
tomogram averaging can generate
high-resolution maps from int-
racellular macrostructures, such as
the molecular architecture of
cadherins in epidermal desmosomes
(Fig. 3). Onto these averaged sub-
tomograms previously defined
atomic structures can be fitted for
further functional characterization
(Fig. 3).

Contributions by Joachim
Frank and Richard
Henderson.
The magnificent work of the three
laureates contains many revolutio -
nary proofs of principle that were
necessary to achieve today's level of

resolution in cryo-EM, which is
comparable with X-ray-crys-
tallography (maximum cryo-EM
resolution today is demonstrated at
2 Å). Joachim Frank developed
methods to align randomly oriented
particles in solution (Frank, 1975)
from noisy, low-dose images by
cross-correlation (Saxton and
Frank, 1977, Frank and Al-Ali,
1975). He and his colleagues further
extended this principle in order to
allow sorting of particles into classes
according to their orientation (van
Heel and Frank, 1981, Frank and van
Heel, 1982) and from there to
determine 3d-orientation of sub-
classes by random conical tilt. Many
of the mathematical and
computational tools, such as
SPIDER, which are the fundament
and backbone of single-particle
cryo-EM, were generated by
Joachim Frank.

Richard Henderson and collea -
gues were the first to obtain high-
resolution structures of molecules
such as bacterior hodopsin, using
averaging proce dures on images
from 2d-crystals (Henderson et al.
1990). The great number of
molecules allowed for the dis-
tribution of the total electron-dose
over many molecules, thereby
reducing overall radiation damage to
the sample. He could further

demonstrate that the reduction in
electron beam damage at cryo-
temperatures was enough to
preserve the structural integrity of
the protein, such that the amino-acid
side chains could be determined.
This analysis was possible because
molecules in the 2d-crystal are sym-
metrically aligned; however a similar
procedure for non-periodic, asym-
metric particles was well beyond
computer power at that time.

Future possibilities
In the last couple of years the
development of new detectors for
electron microscopes pushed the
resolution limits further down. The
previously used CCD-cameras are
converting the electron signal into
photons, which generates noise and
results in reduced resolution. Direct
electron detectors have a much
greater sensitivity, because the
transformation into photons is
omitted and thereby noise in the
image reduced. Moreover, their
greater sensitivity allows for faster
image acquisition, which can be
used to record images series, thereby
allowing for drift correction.

Techniques that improve image
resolution and contrast have
appeared in the form of phase-plates,
which counteract problems of phase
correction when defocusing. As

always there will be improvements in
data acquisition, which already now
is automatic to quite an extend, as
well as better computer algorithms
for image reconstruction.
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Fig.3: Left panel shows a tomography slice (2.4 nm) of a desmosome. The right panel (a) shows a
coronal slice through a sub-tomogram. (b) Cartoon image showing the relative orientations of the
slices visualized in a and c and the isosurface in d. The position of the coronal slice visualized in a,
the axial slice in c, and their location with respect to the isosurface shown in d are indicated. The
dashed lines indicate the location of the dense midline (DM) as well as the position of the cell mem-
branes (PM). The latter are removed from the sub-tomograms and are thus not visible in the
average structure or shown in a. c, Axial slice through the averaged sub-tomograms. Distinct
cadherin molecules can be recognized as dense blobs of approximately 3 nm in diameter. d,
Isosurface visualization of the organization of the cadherin molecules. (Al-Amoudi et al. 2013).

Fig. 2. Upper panel shows Semliki Forest viruses prepared by the
thin film method, 15 Kmag, 3.5 micron underfocus. Lower panels
shows three selected images of virions projected along their 2-
fold axis. Each image is duplicated and superimposed with the
schematic outline of the structure (Adrian et al., 1984).



heller, for i praksis betyr en Nature-
artikkel gode penger i kassa.

Det er interessant å merke seg at
Nature i sin utgave i begynnelsen av
november i år har en leder [2] der de
skryter av de artiklene de har trykket
som IKKE har vært valgt ut fra
siterings-perspektivet. Dette er for-
tjenstfullt og det er godt at Nature er
stolt av det. De gir gode eksempler på
flotte arbeider som enten ikke fikk
store siteringstall eller også fikk det
– stikk i strid med alle tips og
prognoser. Men allikevel kan jeg ikke
fri meg for at Natures holdninger kan
sammenliknes med den i oljesel-
skapene når de beklager at deres
produkt forurenser og påvirker
klimautviklingen. For samtidig flyter
de høyt på at produktet deres selges
under de gjeldende markedsbeting-
elser.

I kjølvannet på tellekant-systemet
og jaget etter Impact factors har det
utviklet seg en hærskare av såkalte
predatory journals. Dette er hyener
som utnytter at forskere ofte er des-

perate etter å få publisert sitt arbeid
hurtig og i et brukbart tidsskrift.
Predatory journals byr på fint lite
peer review, men kan kreve store
summer for (lettvint) publisering. Og
noen av dem har faktisk klatret
ganske høyt på Impact Factor-statis-
tikken. I de vitenskapelige tids-
skriftene er det dokumentert at den
del svært erfarne og gode forskere
har falt i fellen og publisert i disse
røvertidsskriftene. Det finnes i dag
nyttige lister over hvilke tidsskrift
som anses som ”predatory” og som
man må holde seg unna.

I disse dager raser det en debatt
om forskningen i Statistisk
Sentralbyrå. Den nye direktøren
fremhever betydningen av interna-
sjonal publisering, helt opplagt
stimulert av JIF-tenkningen og an-
erkjennelsen man får ved å publisere
”riktig”. Det at problemet løftes fram
nå, er en bekreftelse på det fortsatte
presset som finnes for å publisere i
de riktige kanalene og derigjennom
skaffe seg finansiering. Et godt al-
ternativ synes for meg å bedømme

forskningen ut fra det virkelige inn-
holdet i publikasjonene fra SSB. I den
aktuelle debatten har det gått så
langt at til og med enkeltforskere har
blitt evaluert ut fra hvordan deres
publikasjoner gjorde det i tellekant-
systemet. Da denne debatten første
gang tok av for mer enn 15 år siden,
var det bred enighet hos alle parter -
også i departement og forskningsråd
og universiteter - at INGEN
enkeltpersoner skulle vurderes etter
siteringsindekser eller tellekanter.
Dette har definitivt ikke slått til,
snarere tvert om, for det har heller
vært regelen enn unntaket. Nå er det
på tide å slutte med dette tullet, også
i Norge. Det er underlig at viten-
skapsfolk villig kan benytte en
metode som ikke har noe rimelig,
vitenskapelig fundament.

Referanser
1.  Schmid, SL.  Mol Biol Cell 28 
    (2017) 2941-2944.
2.  Editorial, Nature 551 (2017) 
    Nov 2.
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Kvalitet og kvalitet,
fru Blom
Det er nå fem år siden ”The San Francisco Declaration on Research Assess-
ment” (DORA) ble utformet og underskrevet. Utgangspunktet var at mange
tunge aktører var ”disturbed by the scientific community’s obsession with the
”Journal Impact Factor” (JIF), a deeply flawed measure of scientific value”
[1]. DORA beskrev hvordan og hvorfor JIF og avledete parametre var
ubrukelig til kvalitetsvurdering av vitenskapelige arbeider og antydet
hvordan slike oppgaver kunne bli løst på en akseptabel måte. 

H
ar denne erklæringen
hatt noen innflytelse?
Det kommer nok an
på øynene som ser. Jeg

møter fremdeles kolleger som drar
fram sine JIFs og siteringsindekser
og h-faktorer ved vurdering av en
forsker som søker om penger eller
stilling. Men mye har skjedd for å
motvirke slike tåpeligheter:

-  Viktige pengekilder i verden (NIH, 
   Wellcome Trust, EMBO og mange 
   andre) har eksplisitt forbudt bruk 
   av slike siterings-indekser og 
   i steden lagt vekt på det 
   vitenskapelige innhold i 
   kandidatens produksjon.
-  Sentrale, vitenskapelige tidsskrif -
   ter har tatt klar avstand fra JIF og
   avledete parametre.
-  Nye indekser, uavhengig av 
   siteringsindekser, er under ut-
   vikling. Dette inkluderer å finne 
   indikatorer på hva som leder til 
   vitenskapelig suksess.
-  Thomson Reuters, som utviklet
   JIF, har blitt tvunget til å offentlig-
   gjøre datagrunnlaget for JIF, slik at

   det kan analyseres av uavhengige 
   instanser. Nå får vi endelig vite hva
   vi har latt oss styre av i alle disse 
   årene.
-  Utvikling av mulighet til å 
   publisere arbeid i f. eks. bioRxiv, en
   såkalt ”preprint server”, som 
   motvirker tendensen til å måtte 
   publisere store arbeider med 
   masser av figurer og tilleggsinfor-
   masjon i et fiks-ferdig arbeid 
   (les: i high-impact tidsskrifter).

De som kanskje lider mest under
det nåværende tellekant-regimet, er
yngre forskere. De har det nok for
seg, ikke uten grunn, at det er viktig
å få inn minst en artikkel i ett av
super-tidsskriftene. Det kan synes
som om dette er en betingelse for å
få en forskningsstilling ved et uni-
versitet. Denne oppfatningen råder
til tross for klar evidens for at antall
første-forfatter-artikler, uansett hvor
det publiseres, er en mye nyttigere
parameter for å forutsi senere viten-
skapelig suksess (se referanser i [1]).
På grunn av kravet om store, tunge
artikler, bruker yngre kandidater

enormt mye tid og krefter på å
bringe på banen mindre og til dels
ubetydelige fremskritt i sitt prosjekt
for å få det akseptert i det ønskete
tidsskrift. Det meste av disse dataene
blir uansett plassert i ”supp-
lementary material” eller blir ikke
vist i det hele tatt. Å publisere hele sin
PhD-portefølje i én, omfattende ar-
tikkel synes ikke å være noen god
idé.

Vi kan nok alltids klage på at dette
er et system som har utviklet seg fra
de som er opptatt av administrasjon
og av en kjapp og billig evaluering av
forskning. Dette er bare delvis riktig.
”We have met the enemy and it is us.”
Det er forskerne selv som har tatt
dette i bruk uten å protestere i særlig
grad. Det er forskningslederne som
burde tatt et oppgjør med denne
ukulturen, men dessverre har ikke
det skjedd. Og da får vi kanskje som
fortjent? I noen land får man til og
med direkte utbetalinger som be-
lønning for publisering i de pres-
tisjetunge tidsskriftene. Vi er vel ikke
så langt unna det nivået i Norge
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Publisering av reise referat i NBS-Nytt?
Retningslinjer for publisering av reisereferater finner du på side 39 i NBS-Nytt
2/2016.  
Der beskrives:
·       Hva som er en passende lengde av referatet
·       Hva du bør legge vekt på ved skriving av referatet
·       Hvilke krav som stilles til trykking av bilder
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Fighting Hospital
Infections with
Bacteriocins

Since the late 1980s, starting with Professor Ingolf Nes and coworkers,
scientists at Ås have focused on research involving bacteriocin purification,
genetics, gene expression and mode of action studies.  Increasingly,
bacteriocin projects at Ås are now being directed at practical goals such as
developing them as drugs to inhibit antibiotic resistant pathogens.

B
acteriocins are small
antimicrobial peptides
(30-60 amino acids)
produced by bacteria

that are usually active against related
bacterial species but not against
eukaryotic cells.  First discovered in
E. coli, bacteriocins occur among
both Gram-negative (for example, E.
coli and Pseudomonas aeruginosa)
and Gram-positive bacteria (for
example, Lactobacillus and Lacto -
coccus spp.).   

Although different bacteriocins
have different specificities, all of
them apparently act by targeting
specific membrane receptors at pico-
to nanomolar concentrations, caus-
ing membrane-disruption and pore
formation which leads to cell death.
An advantage of this killing me-
chanism is that it is fundamentally
different from the mechanism of
action of most antibiotics which
inhibit key metabolic pathways.
Therefore, bacteriocins do not dis-

criminate between antibiotic-resis-
tant and antibiotic-sensitive
bacteria.  

Current research at Ås is focused
on the bacteriocin EntK1 which has

37 amino acid residues and is
produced by Enterococcus faecium.
EntK1’s receptor is a Zn-dependent
metallopeptidase (RseP) to which it
binds via its C-terminal (1).
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Fig. 1.  NMR structures of EntK1 (A,B) LsbB (C,D).  The struc -
ture ensembles of the 20 lowest energy structures superimposed
are shown in (A,C) and cartoon representations of the lowest
energy structures are shown in (B,D).  Figure is publically
available through Creative Commons from reference 2. 
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A recent article in Frontiers in
Microbiology (2), co-authored by the
Ås group as well as partners at UiO
and in Poland, used circular dich-
roism (CD) and NMR to determine
structures of EntK1 as well as other
bacteriocins with different bacterio -
cidal specificities.  Fig. 1 shows NMR
structures of EntK1 and a related
bacteriocin, LsbB, as ensembles of
the lowest energy structures.  In
antimicrobial tests, LsbB had a much
narrower spectrum of activity
compared to EntK1 which is es-
pecially toxic for Enterococcus
faecium.  Both bacteriocins have an
N-terminal -helical motif, probably
involved in pore formation, and an
unstructured C-terminal half
involved in receptor binding, and

they apply the same mode of action.
They attack the receptor RseP on
target cells to cause leakage of
cellular solutes across the membrane
that eventually leads to cell death. In
E. faecium, RseP is a virulent factor
required for infection establishment
in mammals. Hence this protein has
a great potential as drug target.

E. faecium is an opportunistic
bacterium, being a common gut
bacterium in humans but also a
serious pathogen in hospitals world-
wide due to its increasing resistance
to many antibiotics including
vancomycin. In developing EntK1 for
hospital use, Professor Dzung Diep
and his coworkers at NMBU and UiO
are taking the advantage of EntK1’s

extreme specificity to E. faecium to
explore the therapeutic potential of
the bacteriocin, initially in mouse
models followed by human trials.
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Prof. Dzung Diep (right) and his coworkers PhD student Ingvild Reinseth and postdoc Kirill Ov-
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Vår kjære venn og tidligere
kollega ved NTNU
professor Svein Valla
døde 13. september 2017,

dagen før han skulle fylle 69 år.

Svein fullførte sine candmag-stu-
dier i biologi på Blindern i Oslo tidlig
på 1970-tallet og kom der i kontakt
med Bjørn Lindqvist. Bjørn hadde
fått et tips fra sin kollega Hans Prydz
om en begavet student som hadde
fattet stor interesse for bakterievirus
og plasmider under forelesninger i
molekylær genetikk. Bjørn var eks-
pert på dette området og hadde nylig
tiltrådt et dosentur ved Universitetet
i Tromsø, og møtte Svein i Oslo i
mars 1973. Svein dro dermed til
Tromsø og ble Bjørns første hoved-
fagsstudent der. Hovedfagsoppgaven
ble forsvart i 1976 og hadde tittel
«Studies on viral transcription in
gently prepared lysates of Escheri-
chia coli», med professor Wenche
Blix Gundersen som en, etter
sigende, imponert eksaminator. Bak-
teriofag P4 kan ikke replikere og for-
årsake lytisk infeksjon uten
hjelpeviruset P2, og Svein under-
søkte hvordan genaktivering i P2
hjelpevirus bidrar til replikering av
bakteriofag P4. Arbeidet resulterte i
to publikasjoner i Nucl. Acids Res. og
i Virology i 1978, og markerte starten
på en lang og produktiv karriere for
Svein innenfor mikrobiell
molekylærbiologi. Svein og Bjørn
Lindqvist ble nære venner og holdt
kontakt gjennom hele karrieren.

Etter en kort periode som
stipendiat hos Bjørn flyttet Svein og
familien til Trondheim og NTH i
1977. Ett av forskningsområdene
innen bioteknologi ved NTH da var
bakteriell biosyntese av cellulose,
med Acetobacter xylinum som
modellsystem. Svein ble rekruttert av
Johannes Kjosbakken for å
introdusere genteknologi i denne
forskningen. Det ble en faglig sett

tung start, men Svein og kolleger
klarte å bygge opp en forsknings-
gruppe som bidro med viktige
publikasjoner om bl.a. vert-plasmid
interaksjoner i A. xylinum. Svein for-
svarte sin Dr. techn. avhandling «The
genetics of cullulose biosynthesis in
Acetobacter xylinum» i 1989, og
omkring 1991 var de klare for å
publisere hele cellulose biosyntese
genclusteret. De ble imidlertid slått
på målstreken av en japansk forsk-
ningsgruppe. Dette var et hardt slag
for hele forskningsgruppen, og Svein
la celluloseforskninga til side etter
dette. I arbeidet med å etablere gen-
overføring for modellorganismen A.
xylinum ble hans forskningsfokus i
denne perioden naturlig også dreid
mot plasmid-biologi, bl.a. for å ut-
vikle nye vektorsystemer. Under et
forskningsopphold på 80-tallet hos
Dan Helinski i USA innledet Svein
studier på å forstå replikasjon av det
naturlige bredspektrede plasmidet
RK2. Disse studiene skulle vise seg å
bli viktige for Svein sin senere forsk-
ning innenfor rekombinant ekspre-
sjon. Instituttet arbeidet på denne
tiden også med akvakultur og marin
biologi, der særlig strukturen til
alginat var et område de hadde levert
fremragende arbeider. Svein bidro
vesentlig til å utvikle disse områdene
videre. Sammen med Berit Johansen
isolerte han og sekvenserte genet for
veksthormon i atlantisk laks, men
dette arbeidet ble ikke videreført for
Svein sin del. 

I 1988 var Svein, sammen med
kolleger i medisin, biologi og biotek-

nologi, sentral i etableringen av
UNIGEN Felleslaboratorium for
Molekylærbiologi. UNIGEN ble raskt
populært blant studenter og et na-
sjonalt kraftsenter for
molekylærbiologisk forskning utover
1990 tallet. I denne perioden etab-
lerte Svein sin forskning på mikro-
biell biosyntese av polysakkaridet
alginat. Alginat er et kommersielt
viktig polysakkarid som utvinnes fra
marine makroalger, og marine
bioplymerer var en betydelig forsk-
ningsaktivitet på hele instituttet
denne tiden. Sveins forsknings-
gruppe videreførte arbeidet til
professor Bjørn Larsen på en poly-
mannuronsyre epimerase som var
viktig i alginatbiosyntesen. Svein
oppdaget og publiserte hvordan
alginatstrukturen kontrolleres av en
hel enzymfamilie med spesialiserte
epimeraser i modellbakterien
Azotobacter vinelandii. Dette var et
internasjonalt stort gjennombrudd
og alginatforskninga forble et av
Sveins viktigste forskningsområder
siden og skulle få stor betydning for
forståelsen av alginatbiologi,
struktur og anvendelser. Parallelt
arbeidet han altså med plasmider og
i 1997 publiserte hans gruppe to
viktige arbeider hvor replikasjons-
elementene oriV og trfA fra RK2
plasmidet ble fusjonert med det
induserbare Pm/xylS
promoter/regulator systemet fra
Pseudomonas putida til dannelse av
ekspresjonsvektorer. Disse vektorene
viste seg å ha mange unike egen-
skaper og de ble basis for en lang-
varig og produktiv forskning knytta
til rekombinant ekspresjon.
Vektorene ble patentert, og mange år
senere i 2008 grunnla Svein sammen
sin nylig disputerte PhD student
Trond Erik Vee Aune oppstartfirmaet
Vectron Biosolutions. Firmaet har i
dag 11 ansatte som anvender og
videreutvikler disse vektorene for re-
kombinant produksjon av proteiner. 

Minneord for 
Svein Valla

Sammen med Trond Ellingsen i
SINTEF startet Svein forskning
innenfor fagfeltet «metabolic
engineering» allerede i 1993, og etter
hvert med særlig fokus på utvikling
av nye antifungale antibiotika ved
bruk av på rekombinant DNA tek-
nologi. Sergey Zotchev ble da re-
kruttert til instituttet som ekspert på
Streptomycetes bakterier og han
ledet naturlig denne aktiviteten
videre i tett samvirke med Svein og
Trond. Forskninga ble internasjonalt
anerkjent og førte også til dannelse
av firmaet Biosergen i 2005 basert på
patentert teknologi. 

I år 2000 ble Unigen naturlig opp-
løst og Svein flyttet med sin forsk-
ningsgruppe opp til Institutt for
Bioteknologi på Gløshaugen hvor
han ble værende resten av sitt virke.
I 2005 var Svein sentral i å etablere
fagfeltet «systembiologi» gjennom
ERA-SysMo prosjekter og fram til i

dag har systembiologien vokst i
omfang og blitt et betydelig forsk-
ningsfelt i mange institutter ved
NTNU. Framover mot hans avgang i
2013 vokste forskningsaktiviteten
rundt Svein seg stor og dette ble hans
vitenskapelig mest produktive pe-
riode. Et stort antall PhD, postdoc og
Master kandidater ble veiledet og ut-
eksaminert, og mange viktige viten-
skapelige artikler ble publisert. Svein
var medlem i Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskap og i Det
Norske Videnskaps Akademi.

Svein var vitenskapsmann og
gründer med god teft for både
grunnforskning og kom-
mersialisering av forskninga. Han
hadde en betydelig publikasjons-
rekke som gjorde ham til en etter-
traktet foredragsholder over hele
verden. Svein var genuint opptatt av
sitt fag og med en umettelig nys-
gjerrighet og faglig kreativitet. Han

var en inspirerende veileder for sine
stipendiater, og utpreget ansvars-
bevisst i å følge opp alle sine ansvar
og oppgaver. Svein var alltid blid, selv
i perioder da arbeidsbelastninga var
stor og tidsfristene mange, og
dermed en naturlig brobygger mel-
lom ulike miljøer og enheter grunnet
sin faglige integritet og gode vesen.
Selv etter at sykdommen ALS
rammet ham hardt i 2013, har Svein
helt fram til det siste opprettholdt sitt
vitenskapelige engasjement og virke
hjemmefra, gjennom faglige dis-
kusjoner og bidrag på vitenskapelige
publikasjoner. 

Vi minnes Svein som en kjær
kollega og glimrende vitenskaps-
mann, og med et stort hjerte for
folkene rundt seg og for faget sitt. 

På vegne av kolleger ved NTNU,
Trygve Brautaset og Hans E. Krokan

Kjetil Taskén blir ny sjef ved Institutt for
kreftforskning

Like før dette bladet skulle gå i trykken ble det innkalt til All-
møte på Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, der det
ble opplyst at Kjetil Taskén blir ny instituttsjef fra 1. januar
2018. De første 6 månedene vil Kjetil ha en 80% stilling på
Radiumhospitalet og en 40% stilling på Norsk senter for
molekylær medisin (NCMM) der han nå er sjef. Fra 1. juli 2018
vil han være fulltidsansatt på Institutt for kreftforskning.

Instituttet som Taskén nå blir sjef for har ca. 290 ansatte og
et totalbudsjett på ca. 265 millioner NOK, hvorav ca 2/3 er an-
skaffet via eksterne kilder. I 2016 utkom det 227 publikasjoner
med ansatte på instituttet. Institutt for kreftforskning var en
viktig faktor for at Oslo Universitetssykehus tidligere i år fikk
status som et European Comprehensive Cancer Center og
dermed ble ett av 16 slike sentre i Europa.  Instituttets forrige
sjef Gunnar Sæter gikk av høsten  2016 og Harald Stenmark har
fungert som instituttets sjef  i overgangsperioden.
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EMBO
endocytose-
møte
Det 15. EMBO-møte om endocytose og traffikering, med tittelen “Endocytic
trafficking and signalling in health and disease” fant sted på Hotel Wars-
zawianka, i Serock rett utenfor Warszawa 10-15 september 2017. Her kunne
deltagerne få fordype seg i et felt som nå er i hurtig utvikling og integrerer
forskning innenfor forskjellige felt som fysiologi, utviklingsbiologi,
molekylærmedisin, biofysikk og systembiologi. 

P
å årets endocytosemøte
var det over 180
deltagere; det var be-
traktelig  flere enn for to

år siden i Cannes. Norge var også i
år godt representert med til sammen
10 deltagere. Den norske delega-
sjonen bestod i år av Oddmund
Bakke, Dominik Frei, Frode Skjeldal
fra Institutt for Biovitenskap (UiO),
Harald Stenmark, Kirsten Sandvig,
Tore Skotland, Kay Oliver Schink,
Eva Wenzel og Maja Radulovic fra
Institutt for Kreftforskning,
Radiumhospitalet og Lene Grøvdal
fra NTNU. 

EMBO endocytose konferansen
arrangeres hvert andre år i slutten av
september. Tradisjonelt deltar mange
kjente forskere regelmessig på denne
konferansen, og det forklarer den

store populariteten til dette møtet.
Årets konferanse ble lagt til et mas-
sivt spa-hotell like utenfor av Wars-
zawa og ble arrangert av Marta
Miaczynska (Warszawa) og  Aurelien
Roux (Geneva). Fokuset for kon-
feransen var at endocytose strekker
seg forbi cellebiologi og konvergerer
med ulike genre innenfor livs-viten-
skapen. Dette møtet fokuserte på
diversiteten innenfor endocytose
forskningen, hvordan ny teknologi
og vitenskapelig fokus kan endre vår
konseptuelle forståelse av
endocytose. 

Margaret (Scottie) Robinson
(Cambridge, UK) åpnet ballet med å
gi endocytose en plass i evolusjonen
og hvordan de endosomale kappe-
proteinene har blitt konservert i
gjennom tiden. En systematisk for-

ståelse av kappeproteinene kan
hjelpe oss i å forstå hvordan or-
ganiseringen av endosomal sporet
var i ”den siste eukaryote felles stam-
celle” (Last Common Eurkaryotic
Ancestor, LECA). 

Som forventet fikk også avansert
mikroskopering god plass på dette
møtet. Tom Kirchausen (Harvard
Medical School, Boston) kunne vise
hvordan man får bedre oppløsning i
tid og rom ved å benytte Lattice Light
Sheet mikroskopi, og hvordan man
kan kombinere dette med adaptiv
optikk for å kunne mikroskopere
dypere inn i prøven, 20-100 mikron.
Ved å kombinere disse to tek-
nologiene kan man gjøre ”super-
resolution” mikroskopi in vivo, for
eksempel i sebrafisk. Det finnes en
mengde ulike mikroskopieringstek-
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nikker for å forbedre oppløseligheten
i bildene, en av de nye teknikkene vi
fikk presentert ved dette møtet har
blitt utviklet ved Universitetet i
Queensland og ble presentert av
Merja Joensuu. Denne teknikken har
fått det klingende navnet ”subdif-
fractional tracking of internalised
molecules, sdTIM” og er en unik tek-
nikk for å følge små endocytiske
strukturer som er mindre enn dif-
fraksjons-grensen. Teknikken gir lav
fototoksisitet og høy temporær opp-
løsning. 

Marino Zerial (Dresden)
presenterte hvordan tidlige
endosomer er multifunksjonelle ved
å vise en spesifikk Rab5-avhengig
mitokondriell stressrespons. Kort
fortalt så blir mitokondriene Rab5
positive ved apoptose. Årets norske
bidrag fra talerstolen ble holdt av

Harald Stenmark hvor han
presenterte hvordan fos-
fatidylinositol-3-fosfat regulerer
endosomal membrantrafikk og hvor
viktig dette er ved regulering av
nevrodegenerative sykdommer og
for kreftutvikling.    

Møtet ble avsluttet med en inn-
gående presentasjon om caveolae
holdt av Rob Parton fra Universitet i
Queensland. Han tok oss på en reise
igjennom flere år med studier av
caveolae med avansert elektron-
mikroskopi og viste at caveolin-cavin
systemet har en viktig funksjon som
regulator av signalelementer i plas-
mamembranen. 

Denne konferansen var nok en
gang en intens opplevelse med
mange interessante foredrag og enda
flere oppsiktsvekkende og inter-

essante posters. Det er på grasrota
god forskning skapes og gresset i
denne sammenhengen er posterse-
sjonene. De skulle være fra kl 21.00
til 23.00 men varte gjerne til lenge
over midnatt. De norske poster
presentørene var enige om at dis-
kusjonene på postersesjonen var
svært gode og danner grunnlaget for
gode ideer til fremtidige studier.

Etter et langt og fremragende
møte endte det i en flott galamiddag
med tilhørende dans, som i år var
Macarena, Indisk punjaby-style og
Polka. Vi takker for et flott møte og vi
deltar gjerne igjen i 2019 da Aurelien
Roux er hovedarrangør.

Den norske delegasjonen (med unntak av artikkelforfatteren) som deltok på dette møte. Fra venstre:
Tore Skotland, Eva Wenzel, Harald Stenmark, Lene Grøvdal, Kay Oliver Schink, Kirsten Sandvig,
Oddmund Bakke, Maja Radulovic og Dominik Frei.
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PRIMO19
We both travelled to Japan a few
days before the conference and
visited famous places like Hiros-
hima and the island of Miyajima, the
“Shrine Island”, before travelling to
Matsuyama. Matsuyama is a small
city situated in the Ehime region,
south of Japan, and is known for the
Matsuyama Castle and the Dōgo
Onsen, the oldest hot spring in
Japan. During our first days in Japan
we were very impressed with the po-
liteness and kindness of the
Japanese people, they had a smile all
the time, even though many of them
did not speak English. 

There were about 230 participants
coming from 25 different countries
at the conference. The scientific offer
was very diverse and it was
sometimes difficult to choose which
session to attend. There were
fourteen different scientific session
and two poster sessions and we
found often ourselves running from
one session to other.

The conference started with a
Keynote Plenary Lecture by Taisen
Iguchi (Yokohama City University,
Japan).  Iguchi studies
developmental effects of estrogen
and estrogenic chemicals on various
animal species, molecular me-
chanisms of environmental sex
determination and molecular
evolution of steroid hormone
receptors. These themes were all
highlighted in his talk entitled “From
Basic Study for Endocrine Dis-
ruptors to Environmental Sex
Determination in Reptiles and
Daphnids”. 

Libe’s story 
Two years ago, I attended PRIMO18
in Trondheim at the end of my
master's degree and I still keep a
good memory of it. PRIMO is a
conference where one can find good
and diverse research in a friendly
environment. I enjoyed the whole
conference, especially the
Ecotoxicology and Oil toxicology

sessions. My research is mainly
focused on the effect of pollutants at
a molecular level but I am also really
interested in their ecological impact.
I think it is important to listen to
people whose research has a
different approach than mine in
order to understand how pollution
affects the environment. 

I had my presentation the first day
of the conference in the
“Evolutionary approaches I” session.
What I am researching can be
described in four key concepts:
pollution, Atlantic cod (Gadus
morhua), liver and Aryl hydrocabon
receptor (AhR). Atlantic cod is
widely distributed in the North
Atlantic Ocean and is an
economically important species, but
cod is a bit different than other fish
species since it mainly stores its fat
in the liver. Most pollutants are
lipophilic compounds that may be
accumulated in fatty tissues and it is
of great important to address their
impact. But how does cod cooperate

with pollutants? In order to find that
out, I study the effect of pollutants on
cod liver slices. 

We, cod and other organisms are
equipped with different ”cellular
tools” that help to sense and
metabolize pollutants, and the AhR

is one of them. The AhR is a
transcription factor which contains
a basic helix-loop-helix (bHLH) and
Per-ARNT-Sim (PAS) domain. AhR
is located in the cytoplasm and
forms part of a larger protein
complex. When AhR binds to a
ligand, it is then translocated into the
nucleus of the cell and there
dimerizes to the Aryl hydrocarbon
receptor nuclear translocator
(ARNT). This heterodimer regulates
the transcription of genes which
encode enzymes involved in the bio-
transformation process, such as the
Cytochrome P450 enzyme: CYP1A.
The biotransformation enzymes per-
form the metabolism of pollutants,
transforming them into water
soluble molecules easier to excrete.
The cod has to AhR genes: AhR1b
and AhR2, and studying their
activation and regulation is of great
relevance. This was the focus of my
presentation, with the title:
“Characterization of the aryl hydro-
carbon receptors AhR1b and AhR2
in Atlantic cod (Gadus morhua)”.

Karina’s story
PRIMO19 was my first international
conference, and I was not
disappointed. Surrounded by resear-
chers I´ve earlier known only by

names from research papers, the
expectations were high. I enjoyed the
fact that no matter what
presentation I went to, there was
always something I could relate to,
underlining the relevance of this
conference to my field of research.
My presentation regarding Atlantic

cod, waste disposal and biomarkers
kicked off the second day of the
conference, with the title:
“Ecotoxicological responses in
Atlantic cod (Gadus morhua) after
caging at a capped waste disposal
site in Kollevåg, Western Norway”. 

Even though I felt nervous being
there as a first-year PhD student, the
atmosphere was relaxed and the
feedback and interest from
experienced researchers were highly
appreciated. The main focus of my
PhD is to gain more knowledge of
how environmental contaminants
affect Atlantic cod, using adverse out-
come pathways (AOPs) as guidelines.
One part of my PhD revolves around
Kollevåg, a bay on the west side of
Askøy outside Bergen that was
utilized as a waste disposal site for
almost 50 years until the 1970s. After
terminating the disposal, the garbage
was capped by sand and stone and
turned into a recreational area with
grass lawns and beaches. However, in
later years, pollution due to dis-
turbance of the underwater capping
has been discovered. 

In the same way coal miners used
canary birds as indicator species of
adverse conditions in the coal mines,

we utilized Atlantic cod in cages at
the waste disposal site to study the
environmental impact of the
pollution of the dump site. While we
have results indicating that
something is going on in Kollevåg,
with responses in antioxidant genes
and liver somatic index, classical

biomarkers such as Cyp1a
(mentioned by Libe) and
vitellogenin (egg yolk protein, known
to be affected by endocrine dis-
rupting compounds) were not
affected. The feedback and the other
presentations at the conference in
Japan gave me several new ideas on
how to proceed with my work and
for this I am very grateful. 

Our personal experience
It was a great experience for both of
us and we felt very lucky for having
the chance to attend PRIMO19. We
are grateful for the travel scholarship
granted to us by NBS – thank you
very much! It was also the first time
we held an oral presentation at an
international conference and we
were both really excited and
nervous. Indeed, nerves played a
trick on Libe, before her
presentation she lost her appetite
and she only felt like eating ice
cream. This was not such a great
idea, since part of the ice cream
ended up on her pants. Luckily it
was easy to remove and it is just one
more anecdote to tell. Japan is an
amazing country!

Marine pollution 
responses meet Asian
culture
Environmental pollution is a big problem in modern society and it is es-
pecially a big threat for the marine environment, since most of the waste we
produce ends up in the sea. From the 30th of June to the 3rd of July we
attended the 19th International Symposium on Pollutant Responses in
Marine Organisms (PRIMO19) in Matsuyama, Japan. PRIMO is a
biannual conference that has been held since 1981, but this edition was
special because it was the first PRIMO meeting in Asia. 

The dCod
delegation
gathered 
at the
conference
dinner in
Matsuyama.
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et finnes sannelig
mange former for al-
ternativ behandling!
Biorabiaten har klikket

seg gjennom noen sider hos al-
ternativ.no, og A-Å-listen over be-
handlingsformer omfatter rundt 150
slike. Selv om det i noen tilfeller er
snakk om forskjellige navn på
samme behandlingsform, for ek-
sempel er både blomstermedisin,
Bach blomstermedisin og australsk
blomstermedisin opplistet, har den
som ønsker å prøve alternativ be-
handling et kjempeproblem når det
gjelder å orientere seg i markedet.
Biorabiaten har derfor satt opp en
del punkter som skal gjøre det
lettere for dem som leter etter en
passende alternativ behandling. 

1. Foreta en grovsortering basert
på navnet på metoden. Her er listen
på alternativ.no uvurderlig. I dette
trinnet er det først og fremst person-
lige preferanser som teller.
Biorabiaten ville for eksempel aldri
gi seg i kast med behandlingsformer
som analytisk trilogi, Aston-patter-
ning, aurarens, tarmskylling og øre-
lysbehandling, ikke fordi han ikke
tror at de virker, men fordi han,
basert på navnet alene, føler at de
stemmer dårlig med hans person-
lighet. Det var også åpenbart for ham
at heste- og hundemassasje kunne
lukes ut i dette trinnet. Denne
grovsorteringen er uavhengig av

hvilken lidelse man ønsker å be-
handle, og har man først utført den,
kan den gjenværende listen brukes
for alle senere behandlingssøk. I
løpet av trinn 1 kan antall aktuelle
behandlingsformer reduseres
vesentlig, i Biorabiatens tilfelle til 98. 

2. Sjekk raskt hva slags symptomer
de gjenværende behandlingene skal
fjerne. For eksempel er det lite å
vinne på å prøve Batesmetoden, som
skal helbrede aldersbestemt lang-
synthet og andre synsproblemer,
dersom man egentlig trenger å få
gjort noe med sine inngrodde
tånegler. Dette trinnet er
tidkrevende, men igjen vil den klikk-
bare A-Å-listen hos alternativ.no
være til god hjelp. Siden hver enkelt
alternative behandlingsform ofte er i
stand til å helbrede et stort antall for-
skjellige sykdommer, er det dessverre
vanskelig å få en drastisk reduksjon
av antall aktuelle behandlingsformer
i dette trinnet, men noe vil man all-
tids kunne oppnå. 

3. Selv etter de to filtrerings-
trinnene ovenfor, vil de fleste sitte
igjen med en liste over aktuelle be-
handlingsformer som er for lang til
at behandlingene kan utprøves på en
rasjonell måte. I trinn 3 reduseres
listen ytterligere ved å innføre geo-
grafiske kriterier. Et eksempel:
Biorabiaten mente, basert på
symptomene (som ikke skal be-

skrives videre her), at Hulda Clarks
metode ville være interessant å
prøve. Denne metoden baserer seg
på tre trinn, hvor det i første trinn
fjernes parasitter og uønskede
mikroorganismer, mens trinn to
innebærer bruk av renselsespro-
sesser for å skille ut giftstoffer og
trinn tre går ut på å fjerne for-
urensende stoffer fra maten,
hjemmet og eventuelt også
amalgamfyllinger. For påvisning av
parasittene i trinn 1 benyttes et in-
strument oppfunnet av Hulda Clark,
et såkalt syncrometer. Hulda Clark
oppdaget nemlig at alle levende or-
ganismer har en spesiell egenfre-
kvens, som for mikrobers og
parasitters vedkommende ligger i
området 300-430 kHz, mens større
organismer, som for eksempel
mennesket, har en høyere frekvens
(opp til 8100 kHz). Den spesifikke
frekvensen til en rekke forskjellige
virus, sopp, bakterier og parasitter
har gjennom et møysommelig arbeid
blitt bestemt. Etter at man har opp-
daget disse organismene i kroppen
ved bruk av syncrometeret, kan man
bruke en frekvensgenerator, en såkalt
zapper, til å sende elektriske pulser
med samme frekvens gjennom
kroppen og på den måten selektivt
avlive dem. Hulda Clark brukte en
komplisert frekvensgenerator til å
avlive den ene patogene organismen
etter den andre i pasientens kropp.
Heldigvis utviklet sønnen hennes i

Alternativ 
behandling 
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1994 en batteridrevet frekvens-
generator som overraskende nok
kunne drepe alle patogene or-
ganismer uten at den måtte stilles
inn på en spesifikk frekvens, noe
som i stor grad forenklet behand-
lingen. Altså en interessant behand-
lingsform for personer med et åpent
sinn, som Biorabiaten. Men dess-
verre viste et søk på behandler.no, et
“søster”-nettsted til alternativ.no, at
det ikke var noen terapeuter i Oslo-
området som kunne tilby behand-
ling ved Hulda Clarks metode. Det
finnes riktignok oppskrifter på nettet
på hvordan man kan bygge sitt eget
syncrometer og sin egen zapper, men
ifølge bruksanvisningen krever
bruken av instrumentet mye er-
faring, gjerne et halvt år med øvelser.
Så Biorabiaten bestemte seg til slutt
for å fjerne Hulda Clarks metode fra
listen sin. Mange andre behandlings-
former kunne fjernes på tilsvarende
måte, selv om Biorabiaten sier at han
er overrasket over hvor god geo-
grafisk spredning det er på de for-
skjellige formene for alternativ
behandling. 

4. Til syvende og sist er det ikke til
å komme utenom at man må sette
seg grundig inn i prinsippene for de
gjenværende behandlingsformene
før man gjør sitt endelige valg, men
fornuftig bruk av de foregående tre
trinnene vil gjøre dette til en over-
kommelig oppgave.

For Biorabiaten er dette ikke bare
et spørsmål om å få helbredet sine
diverse lidelser; hans studier av al-
ternative behandlingsformer gjelder
også den nye klinikken han ønsker å
starte, Paradybeklinikken. Ivrige
lesere vil huske at den opprinnelige
planen var å finne et eller annet
planteekstrakt som ikke ble benyttet
av andre alternative behandlere og
basere Paradybeklinikkens aktivitet
og filosofi på dette (til de mange nys-
gjerrige som har ønsket å få vite mer
om paradyber, kan Biorabiaten opp-
lyse at paradyber opprinnelig var et
navn han ønsket å innføre for å be-
tegne det vi i dag kaller
metafasekromosomer. Siden navnet
aldri slo an i fagkretser, har han be-
sluttet å resirkulere det i klinikk-

navnet). Det viste seg imidlertid at
alle tilgjengelige planteekstrakter
allerede var i bruk, så en annen basis
for klinikken måtte finnes.
Biorabiatens løsning var enkel: kom-
binasjonsbehandling. Med 150 
forskjellige alternative behandlingsf -
ormer vil antall mulige kom-
binasjoner av disse være et såpass
høyt tall at noen av dem opplagt er
ledige på markedet, resonnerte han.
Andre har gjort seg lignende tanker,
for eksempel tilbyr Balderklinikken
et titalls forskjellige terapiformer og
antyder at også kombinasjoner av
disse kan komme på tale. Men som
sagt: Biorabiaten føler seg trygg på at
det fortsatt finnes ledige kom-
binasjoner som klinikken kan basere
seg på. Hva med for eksempel kom-
binasjonen lymfedrenasje og tarm-
skylling? Biorabiaten tenker seg at
det må være en opplagt fordel å få
tømt hele organismen samtidig, sær-
lig i kombinasjon med adferdsterapi,
som gjør behandlingen til en slags
avansert pottetrening for voksne. Et
annet alternativ kunne være krystall-
og steinterapi i kombinasjon med
craniosakralterapi. En fordel med
denne kombinasjonen er at det ikke
er snakk om én, men snarere seks
kombinasjoner, siden man kan bruke
enten steiner eller krystaller, mens
craniosakralterapi finnes i tre for-
skjellige former (den tredje krever
ikke engang fysisk behandling, den
baserer seg på at “...ved dyp, bevisst
lytting inn i systemet utfolder
kroppens egne selvhelbredende
krefter seg ut fra det blueprintet som
ligger i oss helt fra unnfangelsen.
Denne utfoldelsen initieres av “The
breath of life”” (sitert fra
alternativ.no)). 

Så til de mange som ivrig venter
på nye og effektive behandlings-
former kan Biorabiaten opplyse at
Paradybeklinikken nærmer seg
lanseringstidspunktet med storm-
skritt. I ventetiden anbefaler han alle
å studere A-Å-listen på alternativ.no
grundig, og ta kontakt snarest
dersom noen skulle ønske helt
spesielle kombinasjoner! “For helsas
skyld er jeg villig til å strekke meg
langt”, sier han med et vennlig smil
idet han forlater kafébordet.
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Enzymer involvert i
antibiotika resistens
Vi hører stadig oftere i media at antibiotika resistens er et voksende problem
ikke bare i verden men også i Norge. En av grunnene til at bakterier blir
resistente, er uttrykk av enzymer som bryter ned antibiotika. I Tromsø på in-
stitutt for kjemi fokuserer vi på enzymer som bryter ned penicillin lignende
antibiotika, nemlig beta-laktamaser. 

V
i ønsker å stoppe beta-
laktamase enzymene
ved å lage hemmere
eller inhibitorer, men

også karakterisere enzymene bio-
kjemisk ved å bestemme den tre
dimensjonale (3D) strukturen ved
røntgen krystallografi. For å forenkle
arbeidet med å lage bedre
inhibitorer, løser vi strukturer med
både enzym og inhibitor, for lettere
å se hvilken retning man skal utvide
inhibitoren og om det er aminosyrer
med bestemte egenskaper
inhibitoren kan binde til eller en
lomme vi kan fylle for å få bedre
binding.

Vi startet med både et fragment
bibliotek og samtidig med å forbedre
andre hemmere. Fragment
biblioteket, gave farmakoforer til å
bygge videre på, for et fragment er
for lite som en effektiv hemmer. Våre
hemmere skal virke mot enten
serine-beta-laktamaser (SBL) f.eks.
enzymet OXA-48 eller mot metall-
beta-laktamaser (MBL) mot VIM-2
(Fig. 1) og NDM-1 som er våre tre
enzym targets. Alle disse enzymene
finnes i antibiotika resistente
bakterier i hele verden, og enzymene
bryter ned alle klasser penicillin lig-
nede antibiotikum, både penicilliner,
cefalosporiner og karbapenemer.

Resultater
Fra fragment biblioteket har vi
funnet farmakoforer, bestemte
kjemisk grupper, der noen virker
mot OXA-48 med aminosyren serin
i det aktive sete, og andre farmako-
forer virker mot VIM-2 eller NDM-
1 enzymer med to zink metaller i det
aktive setet. Siden enzymene har

ulik enzym mekanisme tror vi ikke
på en felles hemmer for både serine-
og metall-beta-laktamase, men
heller ulike inhibitorer.

Selv om målet er å finne 3D
strukturen til enzym komplekser der
man ser hvordan hemmeren binder
til enzymet, gjør vi også biokjemisk

karakterisering av OXA-48, VIM-2
og NDM-1. Da har vi bestemt inhi-
berings potensialet (IC50) og funnet
bindingsstyrken (KD) til
inhibitorene, samt temperatur
stabiliteten til enzymene (TM) og
aktiverings energi for et enzym mot
et antibiotikum. Alle de biokjemiske
karakteriserings dataene hjelper oss
til kjenne «fienden», dvs enzymene,
bedre, for så å kunne lage bedre
inhibitorer.

Den biokjemiske og strukturelle
karakteriseringen forteller om de es-
sensielle aminosyrene som er i det

aktive setet, de litt mindre viktige
aminosyrene som ligger som et andre
lags skall og hjelper til med enzym-
aktiviteten, samt aminosyrer på over-
flaten som er tredje lags skall (Fig. 2).
Alle aminosyrene er viktig for enzym
funksjonen, men i ulik grad.   

Designet av bedre inhibitorer blir
enklere når vi kjenner inter-
aksjonens punktene mellom
enzymet og inhibitorene, og hvilke
aminosyrer som involvert. Vi kan
gjøre en struktur basert inhibitor
design, våre samarbeids partnere i
Annette Bayer’s gruppe (UiT) kan
lage nye inhibitorer som testes, vi
løser nye 3D kompleks strukturer og
forsettet flere runder med design-
syntetisering-biokjemisk testing-3D
strukturer til vi ser bedre inhibitor
potensial.  

VIM-2 er et effektivt enzym det er
vanskelig å lage inhibitorer mot, men

våre siste inhibitorer binder til
enzymet med inhiberings potensial
IC50 på 2-33 M. Dette er in vitro
forsøk mot rent enzym. I mikro-
biologiske assay mot bakterier, får
våre inhibitorer minimum inhibitory
concentration (MIC) verdiene ned
fra 64 mg/L meropenem ned til 1
mg/L når både meropenem og våre
inhibitorer er tilstede. For en bakterie
med MIC på 64 mg/L meropenem så
er den klart resistent mot
karbapenemet meropenem, mens
den samme bakterien som får
meropenem og vår inhibitor trenger
lavere antibiotikum konsentrasjon,

så kombinasjons terapien virker. Hva
betyr det at MIC verdiene går ned?
Det betyr at våre inhibitorer har et
potensiale til å brukes i en kom-
binasjons terapi der man gir både
inhibitor og antibiotikum samtidig.
Inhibitorene virker direkte på resis-
tens mekanismen og slår den ut,
mens antibiotikumet får gjøre
jobben sin i fred. Slik kombinasjons
terapi finnes på markedet i dag.
Inhibitorene kan også brukes til
diagnostikk for å bestemme hvilke
enzymer som gir antibiotika resis-
tens, for så å anbefale antibiotikum i
behandling. 

Farmakoforene vi fikk fra
fragment biblioteket må utvides,
med flere kjemisk grupper, de må
blir større og designingen vi har
startet på må fortsette. Mot OXA-48
har organisk kjemikerne helt klart
forbedret inhibitor egenskapene med
IC50 verdier på 3 M mot rent OXA-

48 enzym, men vi ønsker å gjøre de
enda bedre. 

Konklusjon
Den nye 3D strukturene med våre
inhibitorer og enzymer gjør design
arbeidet av nye inhibitorer enklere
men veien videre er lang. Den bio-
kjemiske karakteriseringen av
enzymene i løsning er viktig for i
kjenne «fienden» skal bekjempe dvs.
enzymene, best mulige og vi
kommer helt ned på atom nivå når
vi løser 3D strukturen til enzym-
inhibitor kompleksene. Flere nye
inhibitor må lages og testes, for å

forbedre egenskapene, spesielt for
gjøre fragmentene til enzym-
spesifikk inhibitorer som også
virker mot enzymene inni bakterier. 
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Fig. 1. Den tre dimensjonale strukturen VIM-2, et enzym
involvert i antibiotika resistent men det aktive sete (turkis) første
og andre ordens lag som til sammen blir en aktivt raskt enzym.

Fig. 2. Til venstre: Elektron tetthet (blå) til inhibitor bundet til VIM-2 og spesifikke amino syrer som
er involvert i binding.  Til høyre: Sammenligning av 3 av våre inhibitor-enzym kompleks strukturer
som alle binder i det aktive setet til VIM-2, viser at alle inhibitorene binder til et eller flere zink ioner
i det aktive setet og inhibitorene binder seg samme vei i det aktive setet. 
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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

Jeg slutter ikke å forundre meg over at
veldig mange unnviker å omtale seg selv
som ”jeg”, både i skriftlige og muntlig
form. Det er vanlig i mastergrader og det
er minst like vanlig i vitenskapelige jour-
nalartikler (der ”we” ser ut til å være
fryktet). I publikasjoner brukes det mest
passiv, og det kan vel til en viss grad ak-
septeres, selv om det frarådes. Det er jo
”we” som har tenkt eller gjort det som be-
skrives, så hvorfor ikke skrive det?

Men enda underligere er det i intervjuer,
og da må jeg igjen banke hammeren min
mot sportsbransjen. Jeg så nettopp et
intervju med en ikke-så-oppegående, ung
alpinstjerne som ble spurt om treningen
foran årets sesong. Svaret var omtrentlig

slik: ”Før sesongen har startet, er du jo
alltid bekymret for …”. Hvem er denne
du? Er det intervjueren som alltid
kommer med de samme, dumme spørs-
målene fra år til år? Sikkert det også,
men meningen er nok at det er utøveren
selv som er bekymret for om oppkjøringen
til sesongen har vært god nok. Hvorfor
sies det ikke i klartekst, hvorfor omskrive
med ”du”?

Et annet substitutt for ”jeg” er ”man”.
Nesten hver dag kommer jeg over noen
som omtaler seg selv som ”man”. ”Hvor
viktig er det for deg å fortsette som leder
av denne komiteen?” Svaret er alltid
”veldig viktig” (det er jo derfor spørsmålet
er stilt), men så følger gjerne noe slikt

som ”Man ønsker jo å bidra på best
mulig måte. Og da kan man ikke trekke
seg uten videre. Man ønsker jo å fremme
sine egne synspunkter, og det gjør man
best som leder.”

Hvorfor denne beskjedenheten? Jeg er
ikke sikker på om den er så kledelig. Jeg
har spurt noen venner som har et annet
morsmål (dansk, engelsk) og de forstår
ikke engang hva jeg spør om. Det er
(ifølge dem) ingen som praktiserer dansk
eller engelsk slik. Er den norske talemåte
et resultat av at man ikke skal tro at man
er noe? Blir det for ubeskjedent å si at
det er jeg eller vi som er i førersetet? Jeg
finner ingen bedre forklaring. Uansett:
Slutt med det. Nå. 

Førsteperson
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Biostrekene som er vist øverst på siden har Arnt
kalt ”Avlsforskning på kveite”. Illustrasjonen
nederst har han kalt ”Innovasjon”.

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.

Støtt våre 
annonsører!
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The importance of
intercultural
competence in
higher education and
research

Another semester will soon be over and I’ve been busy spreading awareness
about intercultural competence at The Faculty of Mathematics and Natural
Science at the University of Oslo (UiO). Intercultural competence is the
ability to communicate effectively and appropriately with people from other
cultures, and that is something that I’m passionate about. I’ve always been
curious and fascinated with other cultures and the different perspectives they
have on the world. Over a 12 year period I studied and worked in Australia,
Germany, Japan, Italy and Kenya. I have also traveled extensively to other
countries whose cultures seemed exciting and exotic to me. The many im-
pulses and relationships I forged always seemed to offer me a new way of
looking at things. This gave me a sense of enrichment. However, it wasn’t
until I began studying the various theories on intercultural competence that
my interest for the topic really was sparked. The theories offered a frame of
reference with which I could reflect on my many intercultural encounters.
Suddenly, so many of my experiences abroad made sense. I now had a clear
idea of the value these experiences have for me, both personally and profes-
sionally. I had gained intercultural competence. 

Even though this article will concentrate on the importance of intercultural
competence in higher education, many of the same aspects mentioned is
equally relevant to ensure effective and appropriate communication in
multicultural research teams. 

I
n 2011, the Institute for the
Future ranked intercultural
competence as number 4 of
the top 10 work skills needed

for the future. Not so surprising
considering the fact that global trade
agreements, revolutionary tech-
nologies and increasing human
movement across national borders
are all parts of the trend toward
globalization. The share amount of
people entering the international
scene through affordable access to
the Internet has now reached over
half of the world's population
(Internet world stats, 2017). Ideas
and causes are spreading like
bonfire through social media with a
reach considered unthinkable only a
decade ago. Globalization reached
Norway a long time ago, and Norway
is today in reality an intercultural
society. This is also the case in the
academic field.  So how does the
need for intercultural competence
play out in higher education?

The globalization in higher
education has seen both the student
mass and the educators who educate
them, becoming more and more
multicultural. In fact, 9 million
students have participated in the
EU’s Erasmus+ mobility program
since it started 30 years ago (Eu-
ropean Commission, 2017). The
Norwegian government has already
been pushing for a continued
internationalization of higher
education for nearly 10 years (Den
norske regjering, 2017). As a result,
the classroom is increasingly becom-
ing an arena for intercultural
interaction, making intercultural
competence relevant for educators
and students alike. 

A theoretical framework for
understanding cultural
differences
Needless to say, successful
communication in the classroom is
paramount for learning. It is also
equally important for the effective
implementation of student active
learning methods, currently a hot
topic in academia (Regjeringen,
2017). Thus, an educator’s level of
intercultural competence – the
ability to communicate effectively
and appropriately with the students

regardless of their cultural back-
ground, is directly linked to how
much learning actually occurs in his
or her classroom. To illustrate how
cultural differences may play out in
a classroom, I will use Geert Hof-
stede’s cultural dimensions theory
(Hofstede, Hofstede, & Minkov,
2010). This theory offers a
framework for understanding
intercultural differences. Using a
structure derived from factor ana-
lysis, his six cultural dimensions
describe the effects of a nation's
culture on the values of its
population, and how these values
relate to behavior. These six
dimensions are named Coope-
ration-oriented versus Performance-
oriented (also called Femininity vs.
Masculinity), Collectivism versus
Individualism, high or low Power
Distance, high or low Uncertainty
Avoidance, Restraint versus
Indulgence and Short-term-
orientation versus Long-term-
orientation. Each dimension
measures a culture’s preference
towards either of these opposing
orientations or preference towards
high versus low. Up to 76 countries
and regions have been given a value
between 0-100 for each of the six
dimensions. That way, the values
given to each country or region are
used to compare cultures and
uncover cultural differences. I will il-
lustrate this by focusing on two of
these dimensions in the following
section.

The Cooperation-oriented
versus Performance-oriented
dimension
Countries that score low on this
dimension belong to the coope-
ration-oriented side of the
dimension. These countries have
cultures which prefer cooperation
and modesty; they care for the weak
and are concerned with the quality
of life. Cooperation-oriented
cultures are also typically more
consensus-oriented as opposed to
authoritarian-oriented in their
decision making. 

This dimension’s opposite side, the
performance-orientation, represents
countries whose cultures hold a
preference for achievement, heroism,

assertiveness and material rewards
for success. As an example, I have
entered the dimension values for the
various countries I have lived in
Figure 1. Compared to the other
countries in Figure 1, Norway is,
according to the cultural dimensions
theory, by far the most cooperation-
oriented culture with a total score of
only 8. This score makes the
Norwegian culture the second most
cooperation-oriented country in the
world, surpassed only by Sweden.

How may these different scores
play out in a classroom setting? In a
Norwegian classroom for instance,
Norwegian students may underrate
their own performance and be
jealous of those who try to excel.
They also tend to choose subjects out
of interest. As for educators with a
Norwegian cultural background,
they will often give praise to the
weaker students, as the average
student is the norm in the typically
Norwegian classroom. Whereas for a
country with a high score on this
dimension, which means that the
culture is performance-oriented,
students in this country’s classroom
will typically try to excel. They may
overrate their own performance and
choose subjects according to where
they are most likely to reap rewards
of success after completion. The
educators tend to give praise to the
excellent student, as the best student
is the norm (Hofstede, Hofstede, &
Minkov, 2010).

A French lecturer at UiO told me
how shocked she had been when at a
management meeting at her
Department, they discussed
strategies to ensure that as many of
their students as possible would
graduate. This is a good example of
how the Norwegian cooperation-ori-
ented culture plays out; making sure
that also the weaker students are
cared for. France scores 43 on this
dimension, qualifying as a relatively
performance-oriented culture.  At
French universities, it is generally
expected that most students will fail.
In fact, the higher education system
is deliberately set up this way, so as
to secure the rewards for success for
those who manage to get through. 
As seen in Figure 1, the other
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countries where I’ve lived scores
significantly higher on this
dimension than Norway. They were
all cultures with a preference for per-
formance-oriented values as op-
posed to the Norwegian culture with
its “softer” values. I got to experience
these cultural differences as a fresh
group tutor in Australia, where the
majority of my students were either
Australian or Asian. I noticed that the
students would openly compete for
the best grades. As a Norwegian, I
naturally tried to reduce the level of
competition by stressing the im-
portance of student cooperation. I
pointed out that the best way to learn
something was to explain it to a
fellow student. I even tried to ad-
ministrate student study groups
making sure the weaker students
were put together with stronger
students. Despite my efforts, the
groups were never a success. The
students continued behaving accord-
ing to their cultural preferences,
trying to excel, sometimes at the
expense of fellow students.
Awareness of cultural differences in
multicultural classrooms like the one
I described can be helpful in under-
standing classroom dynamics. 

The high versus low Power
Distance dimension
Hofstede’s dimension named Power
Distance may also be used to high-
light potential cultural differences in
the classroom. This dimension
measures the degree to which mem-
bers with less power in or-
ganizations or institutions accept
and expect that power is distributed
unevenly. Figure 2 shows the same
countries as the previous figure,
with the corresponding scores for
their level of power distance.

As Figure 2 shows, Norway and
Australia both score relatively low on
power distance. In low power dis-
tance cultures, effectiveness of lear-
ning is seen as a function of the
amount of two-way communication.
In this type of culture, students treat
educators as equals. The educator
expects the students to initiate
communication, and the students are
allowed to and even expected to
contradict and criticize the educator. 

At the opposite end of the
dimension scale, we have countries
whose cultures score high on power
distance. In high power distance
cultures, the effectiveness of learning
is a function of the excellence of the
educator and he or she is never to be
contradicted or criticized. Educators
are gurus who transfer personal wis-
dom, often as a one-way
communication (Hofstede, Hofstede,
& Minkov, 2010). 

I will illustrate this point by using
an example from when I was a group
tutor at the university where I stu-
died in Brisbane. To encourage two-
way communication in my sessions,
I was prepared with various relevant
discussion topics. My plan seemed to
go down well with my mostly
Australian part-time student group;
communication flourished. However,
the next day when I approached my
mostly Asian full-time student group
with the same plan, the conversation
went flat before it even started. The
Asian students didn’t respond as the
Australian students did. As it turns
out, most Asian cultures have a
relatively high power distance, so I
later understood why my plan of ap-
proach toward my Asian students
weren’t much of a success at the time.
They must have expected me to
transfer my wisdom to them using
one-way communication.

As intercultural competence is
based on effective communication,
it’s not only the educators who need
intercultural competence, students
will benefit from gaining it too.
According to Khrono (2017) the
number of students traveling to and

from Norway on exchange has
increased by a tenfold over the last 20
years. As the student mass and
academic staff is becoming increas-
ingly multicultural at academic in-
stitutions both at home and abroad,
intercultural competence will help
the students in understanding
complex intercultural contexts in
classrooms across the world, aiding
effective communication and lear-
ning.

In addition, being able to
communicate effectively with people
with other cultural backgrounds is a
professional competence needed in
the progressively international work-
ing environment that today's
students are likely to meet once they
enter the workforce. Furthermore,
intercultural competence will likely
help the students to forge positive
lasting personal and professional
relations across cultural boundaries,
both internationally and domes-
tically.

Gaining intercultural competence 
I have just argued the importance

of intercultural competence in higher
education for both educators and
students, but how is this achieved?
It’s a common misconception that
having broad international
experience is equivalent to having
broad intercultural competence.  To
illustrate this, I will give an example
using a friend of mine. Having stu-
died and worked abroad for about 20
years in various countries, he be-
lieved his level of intercultural
competence to be significant. To
verify his assumptions, I tested his
level of intercultural competence

using the Intercultural Development
Inventory (IDI). The IDI is an inter-
culturally valid assessment for build-
ing intercultural competence (IDI,
LLC, 2017). It does so by measuring
how a person experiences cultural
differences with the use of the
Intercultural Development
Continuum (IDC). On the low end of
the IDC, a mono-cultural mindset is
present, while on the higher end of
the IDC features an intercultural or
global mindset. A person who gets a
low test score, then, holds a mono-
cultural mindset. According to this
test, this means that this person is of
the opinion that cultural differences
are either non-existing or not
relevant in order to understand be-

havior (the lowest end of the IDC), or
that the person recognizes that
cultural differences exists, but still
holds an “us against them” attitude. 

A score toward the higher end of
the continuum suggests a person
with an intercultural or global
mindset. As a result, a person with an
intercultural or global mindset has a
greater capacity to effectively shift
perspective and behavior based on
commonalities and differences (Mi-
chell R. Hammer Ph.D. IDI, LLC,
2016). In my personal opinion, I be-
lieve that a global mindset also fos-
ters new perspectives and innovative
thoughts as it is operating in new
and unexplored territories in the
cross-section of cultures. 

As it turned out, my friend scored
in the mid-range on the continuum.
In other words, his skills were no
more than average, sharing his score

with 65.25% of the tested
population. An average score
suggests a transitional mindset
placed in the middle of the
continuum, between the mono-
cultural and inter-cultural mindsets.
Even though his foreign language
skills had undoubtedly improved
and he had acquired an impressive
international network, his
intercultural competence was not up
to the standard he had expected it to
be. It seemed he had let himself be
dazzled by the apparent similarities
across cultures. He had simply
concentrated on finding common
ground with his foreign relations and
avoided differences. By avoiding
cultural differences, he was unable to

utilize the potential for innovative
thought that lies in exploring new
perspectives. 

His test result is in line with
research (Berardo & Deardorff, 2012)
which suggests that mere exposure
to other cultures is not sufficient to
acquire intercultural competence.
Acquiring intercultural competence
is not different to learning any other
skill. Most educators with pedagogic
competence are familiar with Kolb’s
learning cycle, a theory which out-
lines the various stages a learner has
to go though in order to learn
something. Concrete experience is
only one step towards learning. The
theory implies that the learner also
needs to reflect on the experience,
learn from it and then ultimately try
out what he or she has learned, be-
fore the cycle is closed and true lear-
ning has occurred (Kolb, 1984).
Someone with broad international

experience may of course naturally
go through these steps along the way
and thus acquire this sought-after
skill without much conscious effort.
The rest of us need to take conscious
action in our efforts toward
acquiring intercultural competence. 
My friend wanted help in turning

his international experience into
intercultural competence. Based on
his test score, we designed an
intercultural development plan.
Following this plan, my friend
managed to shift his transitional
mindset to an intercultural mindset
within a couple of months. 

Building intercultural
competence in higher
education
To ensure that the students’
international experience
materializes into intercultural
competence, I have designed a
seminar for our Norwegian students
who have been accepted to go on
student exchange. The seminar
prepares the students for their time
in another culture. It provides them
with a theoretical framework for
noticing cultural differences and
also adjusts their expectations about
their upcoming exchange
experience. While abroad, the
students are asked to write about
their intercultural experiences, and
these essays are later shared with
fellow students when they return.
Key components of the last part of
the seminar are to enable the
students to reflect on their
international experience and
ultimately become aware of what
they have learned from it. Finally, the
seminar strives to teach the students
how they may utilize their newly
acquired skills in their future job
interviews and careers. 

To further develop the students’
intercultural competence I’m also
considering the possibility to offer all
exchange students, both Norwegian
students going abroad and
international students in Norway, to
take the IDI test. I believe taking the
test in itself is likely to have a positive
effect on how a person experiences
intercultural differences. In my opi-
nion, becoming acquainted with the
various mindsets put forward by the

Fig. 1.

Fig. 2.
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IDI, as well as having a clear
framework on how to achieve a
desired level of intercultural
competence, is likely to motivate
students to commit to the work as-
sociated with it. 

I also run an intercultural
competence workshop for a group of
administrative colleagues who are
regularly in contact with students.
The goal of this workshop is to
increase the level of effective
communication with all students,
regardless of their cultural back-
ground. All participants took the IDI
test before we started. The plan is to
engage in various joint discussions
and activities which are believed to
ultimately have a positive impact on
our level of intercultural competence.
At the end of the series of workshops,
we will retake the IDI test. I’m
expecting all participants to score
significantly higher on the test the
second time around.  

My efforts at spreading awareness
of the importance of intercultural
competence in higher education, as
well as offering ways of acquiring
this professional competence for
educators, students and administ-
rative staff, are worthwhile.  After all,
we are all increasingly engaged in
intercultural encounters, even if we

never leave campus. Not surprisingly,
I’m convinced that anyone working
in academia will benefit from im-
proving their intercultural
competence. Committing to this ef-
fort, we will collectively advance the
level of effective and appropriate
communication, enabling academia
to better meet the communication
needs of our increasingly
multicultural society. 
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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 
benytte deg av denne muligheten.

Skal du arrangere et 
vitenskapelig møte?

Transdisciplinary training and education for the future of biotechnology.
Available to PhD students and postdoctoral fellows
- tomorrow's scientists and innovators.

We offer:
•   A national, transdisciplinary portfolio of PhD courses
•   Generic courses (scientific writing, innovation, communication)
•   Travel grants – attend our courses for free
•   An annual conference for our members
•   Networking opportunities
•   Career development
www.digitallifenorway.org/dlnrs
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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
Master- og phd-studenter som har vært medlem av NBS i minst én måned kan søke om støtte til deltakelse på vitenskapelige møter/kurser. Du
kan få støtte til én reise i løpet av masterstudiet og én reise i løpet av phd-studiet.
Søkere må delta aktivt, dvs. presentere poster eller holde foredrag. Det ytes ikke støtte til deltakelse på NBS Kontaktmøte. NBS dekker 100 %
opp til 10000 for reiser i Europa og opp til 15000 utenfor Europa. Det gis ikke støtte til kost. Vi oppfordrer også medlemmene til å søke rei-
sestipend fra FEBS og andre steder. Søknad må være levert og bidrag tildelt før reisens start. 

Søknaden skal inneholde:

•   Begrunnelse (hvorfor er dette møtet spesielt viktig for deg?)
•   Budsjett
•   Anbefaling skrevet av et NBS-medlem med godt kjennskap til prosjektet ditt, fortrinnsvis hovedveileder

Reisestøtten utbetales etter innsending av fullstendig reiseregning etter avsluttet reise. Her må du vedlegge originaldokumentasjon (ombord-
stigningskort for fly, buss/togbilletter, hotellregning, kvittering for betalt deltakeravgift). Dersom kvitteringer bare finnes i elektronisk form, må du
dokumentere dekning av utgiftene ved bankutskrifter. Du må i tillegg skrive en rapport som egner seg til trykking i NBS Nytt. Se for øvrig infor-
masjon om skriving av disse referatene på side 39 i NBS-Nytt nr. 2/2016.

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. Utlysnings-
teksten 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)


