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Faggruppens medlemmer 
Faggruppen har ved årsskiftet 2013/2014 592 aktive medlemmer, derav 439 betalende. Det er en 
nedgang på 35 for antall betalende medlemmer fra 2012/2013. Informasjon fra faggruppen og 
invitasjon til møter skjer elektronisk og gjennom annonser i Kjemi. I alt 81 av faggruppens 
medlemmer har ikke oppgitt e-postadresse. Arbeidet med å vedlikeholde listen over medlemmenes 
e-postadresser blir utført av NKS ved John Vedde. 
 
Aktiviteter i 2013 
25. februar  
Årsmøtet ble avholdt på GE Healthcare, Nycoveien 2, Oslo. Cathrine Thomsen, Torild Wickstrøm 
og Raymond Olsen ble gjenvalgt for to nye år. 
Steven Fairway og Torild Wickstrøm, GE Healthcare, holdt foredrag med tittelen “FASTlab – 
Automated synthesis of radiopharmaceuticals”. Møtet samlet 15 deltakere. Bevertningen var pizza 
og mineralvatn. Årsrapport er lagt ut på KJEMI sin nettside; http://www.kjemi.com. 
 
7. mars 
ble det arrangert 1 dags seminar i ”Dekomponeringsmetoder for analyse av sporelementer i ulike 
prøvetyper” ved Institutt for Geovitenskap, UiB. Seminaret samlet 58 deltagere fra Universitet og 
høyskoler, industri, forskningsinstitutter og analyselaboratorier fra hele Sør- og Midt-Norge. Valg 
av riktig dekomponeringsmetode er viktig for å oppnå god analysekvalitet. I alt 7 foredrag 
aktualiserte problemstillingen. Syv firmaer bidro med instrumentutstilling som ble godt besøkt.  
Omtale skrevet av professor Ragnar Bye kan leses i Kjemi 3 2013. 
 
16.-20. juni  
arrangerte Norsk Kjemisk Selskap i samarbeid med Universitetet i Tromsø XXXVIII Colloquium 
Spectroscopicum Internationale (CSI) i Tromsø. Konferansen samlet 208 deltagere fra 34 land.  
Programmet var satt sammen av 28 plenumsforedrag, 69 andre foredrag fordelt på flere parallelle 
sesjoner og 61 postere. CSI2013 var en god anledning for unge forskere å få presentert sine 
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arbeider for et internasjonalt publikum. Det ble også arrangert en instrument- og utstyrsutstilling 
hvor 14 firmaer viste nyeste instrumentering innen spektroskopi og tilstøtende fagområder. 
I løpet av konferansen ble det delt ut ærespriser til to nestorer innen spektroskopi og analytisk 
kjemi. Ramon Barnes, Professor Emeritus of Chemistry, University of Massachusetts, redaktør og 
utgiver av ICP Information Newsletter, fikk ærespris fra CSI for sitt lange virke med forskning og 
undervisning innen spektroskopi og analytisk kjemi.  Yngvar Thomassen ble tildelt NKS-FAKs 
ærespris, se nedenfor. NKS-FAK hadde også gleden av å dele ut posterpriser til 2 unge forskere 
innen analytisk kjemi (se nedenfor). Omtale kan leses i KJEMI 5 2013. 
 
Norsk Kjemisk Selskap - Faggruppe for Analytisk Kjemis Ærespris  
ble 18. juni 2013 tildelt professor Yngvar Thomassen på bakgrunn av forsking av høg 
internasjonal kvalitet, utdanning av studenter innen analytisk kjemi, og for hans mangeårige 
innsats som drivkraft for en rekke nasjonale, nordiske og internasjonale konferanser. 
Overrekkelsen av prisen, som utgjør NOK 20000, ble markert i Tromsø i forbindelse med XXXVIII 
Colloquium Spectroscopicum Internationale. Omtale kan leses i KJEMI 5 2013 
 
Reisestipend for studenter 
Det ble i 2013 tildelt 2 posterpriser og reisestøtte til i alt 6 studenter.   
Linn Katrin Nødland og Øyvind Enger fra Institutt for Plante- og Miljøvitenskap, UMB fikk begge 
tildelt reisestipend på inntil NOK 2500 for å delta på 1 dags seminar i ”Dekomponeringsmetoder 
for analyse av sporelementer i ulike prøvetyper” den 7. mars 2013 på Institutt for Geovitenskap, 
Universitetet i Bergen. 
Jon-Henning Aasum fra Institutt for Plante- og Miljøvitenskap, UMB fikk tildelt reisestipend på 
inntil NOK 4000 for å delta på XXXVIII Colloquium Spectroscopicum Internationale arrangert i 
Tromsø i perioden 17.-20. juni 2013. Han hadde sammen med medforfatterne Elin Gjengedal, 
UMB, og Sondre Meland, Statens Vegvesen, posterpresentasjon med tittelen «Size 
characterisation of metals in tunnel wash water as a function of time and detergent».  
 
Reisestipend på inntil NOK 10000 ble i 2013 tildelt PhD studentene Siri Hildonen og Siri Valen 
Egeland, Farmasøytisk institutt, UiO. De deltok på The 12th Human Proteome Organisation 
World Congress (HUPO), som fant sted i Japan, i perioden 14.-18. september 2013. Siri Hildonen 
hadde sammen med medforfatterne Trine Grønhaug Halvorsen og Leon Reubsaet, Farmasøytisk 
institutt, UiO, poster presentasjon med tittelen «Why less is more in generation of tryptic peptides 
for botoom-up shotgun proteomics». Siri Hildonen skrev artikkel som kom på trykk i KJEMI 2 
2014 med tittelen: «Eksomer – Fra avfallsposer til signalpakker».  
Siri Valen Egeland hadde sammen med medforfatterne Leon Reubsaet og Trine Grønhaug 
Halvorsen, Farmasøytisk institutt, UiO, poster presentasjon med tittelen «Variability of signature 
peptide production in bottom-up proteomics». 
 
Reisestipend på inntil NOK 10000 øremerket organiske miljøgifter ble tildelt Laura Röhler, 
Institutt for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap, UMB. Laura deltok på 14th EuCheMS 
International Conference on Chemistry and the Environment (ICCE) i Barcelona 23.-28. juni 
2013. Laura Röhler hadde sammen med Roland Kallenborn, UMB, og Martin Schlabach, NILU, 
muntlig presentasjon med tittelen «Application of Visual Basic (VB) scripting and comprehensive 
GC/TOF for the identification of new halogenated contaminants in Norwegian ambiant air». 
 
NKS-FAK delte ut to posterpriser ved XXXVIII Colloquium Spectroscopicum Internationale. 



 
 

De gikk til to PhD studenter, henholdsvis Esperanza Garcia Ruiz, Department of Analytical 
Chemistry, University of Zaragoza, Spain, og Laura Trapiella-Alfonso, Department of Physical 
and Analytical Chemistry, University of Ovideo, Spain. Tittelen på Ruizs poster var “Direct 
determination of bromine in plastic materials by means of solid sampling high-resolution 
continuum source graphite furnace molecular absorption spectrometry”. Tittelen på Trapiella-
Alfonsos poster var “Development of a quantum dot-based immunoassay for screening of 
tetracyclines in bovine muscle”. 
 
Styremøter 
Det ble avholdt 3 styremøter.  
 
NKS sentralt 
Siv Hjorth Dundas og Elin Gjengedal deltok på NKS's Rådsmøte 12. april, ved Det Norske 
Vitenskapsakademi, Oslo. 
 
Roland Kallenborn representerte NKS på 14th EuCheMS International Conference on Chemistry 
and the Environment (ICCE), Barcelona, 25.-28. juni 2013. EuCheMS-DCE sitt årlige møte ble 
arrangert samtidig med konferansen. Omtale kan leses i KJEMI 4 2013. 
Elin Gjengedal representerte NKS på 17th European Conference on Analytical Chemistry, 
Warsaw, 25.-29. august 2013. EuCheMS-DAC sitt årlige møte ble arrangert samtidig med 
konferansen. Omtale kan leses i KJEMI 4 2013. 
 
Roland Kallenborn og Ragnar Bye representerer FAK i NKS sitt panel «Spør en kjemiker». Dette 
tilbudet ansees som et viktig kommunikasjonsverktøy og blir hyppig brukt for å formidle 
detaljinformasjon om kjemi i hverdagen. 
 
Annet 
Faggruppen tegnet støttemedlemskap for 2003 og har siden videreført medlemskapet på NOK 
5000 i Forskerfabrikken (www.forskerfabrikken.no). Forskerfabrikken jobber med å stimulere 
barn til å ”forske”.  
 
Faggruppen har tegnet medlemskap i Eurachem (http://www.eurachem.org/), et nettverk av 
organisasjoner i Europa som fokuserer på analytisk kjemi og kvalitetsrelaterte saker. Elin deltok på 
møte i Eurachem 21.-24. mai 2013 i Espoo, Finland. General Assembly ble arrangert 23. og 24. 
mai. Den 21. og 22. mai deltok hun i to arbeidsgrupper, «Method validation» og «Education and 
training». 
 
Informasjon om vår aktivitet finnes på faggruppens hjemmeside; www.nks-analytisk.no. Web 
master er John Vedde. 
 
Ås, 13. mars 2014. 
 
Elin Gjengedal            
NKS-FAK leder 
 
 
Vedlegg:  Regnskap 

http://www.forskerfabrikken.no/
http://www.eurachem.org/
http://www.nks-analytisk.no/

	Norsk Kjemisk Selskap
	Faggruppe for Analytisk Kjemi

	Reisestipend for studenter
	Styremøter
	NKS sentralt
	Annet

