
Min optimaliseringshistorie – Algetoksiner 
som legemiddel 
Et optimaliseringsprosjekt kan bli karriereendrende dersom det viser seg at det har at stort 
potensial. Ralf Kellmann fra UiB forteller her om sin erfaring som prosjektleder så langt og kommer 
med noen gode tips om hva som skal til for å lykkes.  

Ralf Kellmann er forsker ved Universitetet i Bergen og har bakgrunn i marinbiologi og mikrobiologi 
Han har 20 år forskningserfaring på algetoksiner, som er grunnlaget for prosjektet "Production of 
Neosaxitoxin using Genetic Methods" der han er prosjektleder.   

Hva var hovedmålsettingen for 
optimaliseringsprosjektet?  
Neosaxitoxin er en ny type lokalbedøvelsesmiddel, 
som har en usedvanlig langvarig virkning (2-4 
dager) og samtidig er den mye tryggere enn 
eksisterende lokalbedøvelsesmidler. Ulempen med 
neosaxitoxin er at det ikke finnes en 
produksjonsmetode som lar seg skalere til et 
industrielt nivå. Målsettingen for dette 
optimaliseringsprosjekt er å utvikle en 
produksjonsmetode, som skal kunne dekke behovet 
for neosaxitoxin på verdensbasis. 

Hvorfor søkte dere om optimaliseringsmidler?  
Når vi søkte BIOTEK2021 midler så hadde vi en idé 

om hvordan man kunne få til en storskala 
neosaxitoxin produksjonsprosess som var basert på 
tidligere forskningsresultater. 
Optimaliseringsmidlene gjennom BIOTEK2021 programmet var midt i blinken for oss ettersom det 
nettopp bare var en idé om videre utvikling på eksisterende forskningsresultater som trengtes for å 
kunne søke om midler til å utvikle et produkt. 

Hvordan har det gått/går det med prosjektet?  
Prosjektet har vært som en berg- og dalbane, med en rekke tilbakeslag, men også med store 
oppturer. Vi har nådd de fleste og viktigste milepælene allerede nå, både på den vitenskapelige og 
den kommersielle siden. Vi har en helt konkret markedsstrategi, har søkt patent, har utført en 
grundig FTO analyse og er i ferd med å opprette et selskap (NeoCo). 

Hva er den største utfordringen dere har hatt og hvordan taklet dere den? 
Den største utfordringen som vi har hatt er uten tvil å tiltrekke forskere med spisskompetanse til 
Bergen, vi har mistet flere nøkkelpersoner til utlandet der de fikk fast stilling. 

Hva har dere lært underveis? 
Min bakgrunn er akademia og jeg hadde lite innsikt i den kommersielle verden fra før av. Det har 
vært en veldig spennende og en bratt læringskurve. Jeg har lært mye om prosessene rundt 
kommersialisering av forskningsresultater, og virkemekanismer som styrer den farmasøytiske 
industrien og dens økonomi. Optimaliseringsworkshopene som ble arrangert av NFR var også 
veldig nyttig. En viktig utfordring som vi har hatt er det store presset fra den akademiske siden om 
å publisere og samtidig den absolutte nødvendigheten for konfidensialitet før patentering. 

Er det noe du ville ha gjort annerledes? 
Som nevnt var den største utfordringen en stabil personalsituasjon. Det jeg ville ha gjort 
annerledes i etterkant er å legge enda større vekt på rekruttering og å budsjettere for flere 
teknikere. 

Hvordan har det vært å samarbeide med TTOen? 
Samarbeidet med BTO har vært avgjørende for prosjektet og er veldig bra. BTO har brukt mye 
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ressurser på prosjektet og vi var heldige med en utenom det vanlige flink BDM (Business 
Development Manager). 

Hva har du personlig fått ut av å lede et optimaliseringsprosjekt? 
Jeg har personlig fått mye ut av prosjektet på flere nivåer. Først og fremst kan dette bli karriere-
endrende, fordi prosjektet har et såpass stort økonomisk potensial. I tillegg representerer det et 
presedenstilfelle i syntetisk biologi ved mitt institutt, som kan bli et nytt satsingsområde. Vi er også 
i ferd med å opprette et selskap, der jeg får mulighet til å gå inn både som eier og ansatt. Selv om 
prosjektet har hovedfokus på å utvikle et produkt, kommer det fram spennende nye vitenskapelige 
resultater, som vi skal publisere etter at vi har sikret patent. Prosjektet ga meg også mulighet til å 
utvide mitt nasjonale og internasjonale samarbeid. 

Har du noen råd til andre forskere som overveier å søke optimaliseringsmidler? 
Det er helt avgjørende å være klar over at et optimaliseringsprosjekt ikke har grunnleggende 
vitenskapelig forskning som hovedfokus, men å utvikle eller optimalisere et produkt. Den 
kommersielle siden er minst like viktig som den vitenskapelige siden. Min erfaring er at den 
vitenskapelige eller utviklingsdelen er så krevende at det er lite overskudd til også å jobbe med 
den kommersielle delen av prosjektet, selv om man skulle ha kompetansen til det (noe jeg ikke 
har). Her er en dyktig BDM, et tett samarbeid med TTOen og en klar kommersiell strategi 
avgjørende. 

Hva er planen videre for prosjektet, og for deg? 
Planen videre er å opprette et selskap, søke verifiseringsmidler og forhåpentligvis komme i mål 
med et salg i løpet av de neste 3 årene. Deretter så har jeg begynt å tenke på neste oppfinnelsen. 

  



 3 

Min optimaliseringshistorie – Målsøkende 
antistoffer 
"Å satse på optimaliseringsmidler er ikke et sidespor, det går som hånd i hanske med annen 
forskningsaktivitet." Sier Jan Terje Andersen fra Oslo Universitetssykehus. Her forteller han om sin 
erfaring som prosjektleder av et optimaliseringsprosjekt.  

Jan Terje Andersen er prosjektleder for optimaliseringsprosjektet "Engineering of novel antibodies 
for targeted anti-viral therapy" som startet i 2014 og skal avsluttes i 2017. Jan er 
forskningsgruppeleder ved Avdeling for immunologi, Oslo universitetssykehus, og førsteamanuensis 
ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Forskningsgruppen er assosiert med Senter for 
immunregulering (CIR).  http://ous-research.no/andersen/  

 Hva er hovedmålsettingen for 
optimaliseringsprosjektet?  
Vårt optimaliseringsprosjekt har som mål å utvikle 
teknologi som bygger på nye oppsiktsvekkende funn 
som har avslørt hvordan antistoffer kan bekjempe 
infeksjon på innsiden av kroppens celler. Med 
utgangspunkt i denne kunnskapen og ved bruk av 
avanserte molekylære verktøy designer vi nye 
varianter av antistoffer som kan ha terapeutisk 
nytteverdi. De konstruerte antistoffene vil binde seg 
til det fremmede patogenet og deretter målrettet bli 
styrt til en naturlig nedbrytningsmekanisme som 
effektivt kan nøytralisere og eliminere 
fremmedlegemet fra kroppen. Konseptet vil således 
kunne bane vei for en helt ny generasjon med 
antistoffterapi skreddersydd for 
infeksjonssykdommer. 

Hvorfor søkte dere om optimaliseringsmidler?  
Vi ble motiverte av våre grunnforskningsfunn som ga oss ideen til hvordan vi kunne skreddersy 
antistoffers evne til å bekjempe infeksjon mer effektivt. Derav så vi muligheten og et klart 
potensiale for omsetning av ny kunnskap til praktisk anvendelse hvis vi skulle lykkes. 
Optimaliseringsmidler ville sikre oss økonomiske rammer og et langsiktig fokus for å etterprøve 
våre lovende upubliserte data.   

Hvordan går det med prosjektet?  
Optimaliseringsmidler fra BIOTEK2021 har vært helt instrumentelt for å sikre et målrettet fokus. Vi 
har generert et panel med antistoffer med unike egenskaper som har evnen til å bekjempe 
virusinfeksjon mer effektivt enn naturlige antistoffer. I prosessen så har vi også avdekket helt nye 
funn som har gitt oss en uventet dominoeffekt. De konstruerte antistoffene har også gitt oss 
tilgang til nye forskningsverktøy som gjør oss i stand til å besvare helt sentrale biologiske 
spørsmål. Flere av de nye funnene ble nylig presentert på Gordon Research Conference on 
Antibody Biology and Engineering i Galveston, Texas. Funnene har så langt resultert i innsending 
av to patentsøknader.         

Hva er den største utfordringen dere har hatt og hvordan taklet dere den?  
Vi har i grunn ikke hatt de helt store utfordringene underveis utenom rent tekniske problemer 
knyttet til etablering av nye metoder. Det er som alltid og løser seg over tid.      

Hva har dere lært underveis? 
Det har vært en svært spennende prosess hvor vi har avdekket helt nye sider ved antistoffers 
struktur og funksjon, og som har gitt oss en bedre forståelse av deres evne til å bekjempe 
virusinfeksjoner. Vi har også fått på plass nye metoder som kommer både forskningsgruppen og 
miljøet til gode.   
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Er det noe du ville ha gjort annerledes? 
Med utgangspunkt i hvor vi står i dag så vil jeg si nei. Jeg tror nøkkelen har vært at vi hadde en 
gjennomtenkt plan med ambisiøse men realistiske målsetninger uten at rammene som ble lagt var 
for strenge.    

Hvordan har det vært å samarbeide med TTOen? 
Vi har over flere år samarbeidet tett med vår TTO, Inven2. De har vært involverte helt fra starten 
av når vi la de første skissene til prosjektet. Inven2 tar seg av alle de kommersielle sidene i tett i 
dialog med oss. Vi deler hurtig nye data og diskuterer muligheter. De sikrer våre rettigheter ved at 
vi sammen utformer patentsøknader. Det gode samarbeidet er nøkkelen til en god prosess frem 
mot mulig produkt. 

Hva har du personlig fått ut av å lede et optimaliseringsprosjekt? 
Jeg elsker å jobbe i team hvor vi brenner for de samme målsetningene. Optimaliseringsmidlene har 
gjort det mulig å holde på helt unik ekspertise som ikke bare gagner selve prosjektet men også 
forskningsgruppen som helhet. Det er fantastisk som prosjektleder å legge til rette for samarbeid 
og se at andre lykkes.     

Har du noen råd til andre forskere som overveier å søke optimaliseringsmidler? 
Prøv å se det store i de små funnene. Mulighetene. Vær ambisiøs men realistisk i forhold til 
målsetningene som settes. Vær strategisk og samarbeid tett med TTO. Å satse på 
optimaliseringsmidler er ikke et sidespor, det går som hånd i hanske med annen 
forskningsaktivitet.         

Hva er planen videre for prosjektet, og for deg? 
Vi er ivrige på å ta våre hovedfunn videre mot praktisk anvendelse, og har som mål å søke om 
utvidelse og i neste omgang FORNY. Det ville være veldig artig om vi kunne lykkes hele veien frem 
til pasient og ny og bedre behandling.         
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My optimization story – biomarkers from 
microvesicles 
"You will see your research from a different perspective. You will have the possibility to test your 
idea and build on it!" says Alicia Llorente from Oslo University Hospital as she tells us about her 
experience from leading an optimization project.  

Alicia Llorente is the project leader for the project "Microvesicles as a Source of Prostate Cancer 
Biomarkers". Alicia works as a project group leader at the Department of Molecular Cell Biology, 
Institute for Cancer Research at Oslo University Hospital.  Her general research interest is 
Biomedicine.In particular she studies the biology 
and clinical applications of exosomes, 
nanovesicles released by cells to the extracellular 
environment, in cancer. 
  
What was the main aim of your project? 
The primary objective of the project was to 
validate the use of specific exosomal proteins as 
non-invasive biomarkers for prostate cancer. 
 
Why did you apply to the call for 
optimization projects from BIOTEK2021?  
We found our preliminary results very exciting 
and wanted to validate them. We thought this 
call was perfect for that. It would have been 
difficult to get funding from more general calls 
such as FRIPRO. 
 
What have you achieved so far?  
We are very satisfied with the results of the 
project. The project has definitely moved closer 
to commercialization. We have demonstrated 
proof-of-principle for the diagnostic potential of 
several exosomal proteins in urine, as well as demonstrated feasibility of transferring the markers 
to an immune-based platform. 
 
What was the biggest challenge and how did you handle it?  
The main challenge was a delay in hiring a scientist to work on the project. This caused a delay in 
the spending of the budget. We solved the challenge by asking NFR to transfer the funding to the 
following year. 
 
What have you learned during the project?  
We have definitely learnt a lot during the project. We have more experience in handling patient 
samples and about collaboration with medical doctors. We have also seen that mass spectrometry 
is a method that is rapidly been developed, and that several actors are working to introduce this 
technique in clinical practice. The project has also increased Inven2’s experience with pre-
commercial development of diagnostic projects and requirements of industry players. 
 
Is there anything you would have done differently? 
There are always things that could have been done differently but, as I said above, I am satisfied 
with the results. Based on this project we have written a follow-up project using our previous 
experience from the optimaliserings-program. 
 
Tell us about the collaboration with the TTO? 
The collaboration with our partner Inven2 has worked very well. We have had several meeting to 
discuss the project, and they have followed the project very closely. 
 
What have you gained personally from managing an optimization project? 
This was my first experience with this type of project, and I have learnt a lot from managing the 
project. It was interesting to see the differences between this commercially-oriented project 
compared to other more research-oriented project that I have had. I liked the seminars organized 
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by NFR where other projects were presented. 
 
Do you have any advice to other researchers who are considering applying for 
optimisation funding?  
Just do it!  You will see your research from a different perspective. You will have the possibility to 
test your idea and built on it! But be aware that this type of programs may be more rigid than 
other programs such as FRIPRO. 
 
What is coming up next? 
The project has led to a successful application for follow-up proof-of-concept studies for definition 
of a prototype product and definition/verification of primary clinical utility. 
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Min optimaliseringshistorie - nye 
kreftlegemidler fra havet 
Et godt samarbeid med TTO og tydelig prioritering av aktiviteter er viktige ingredienser i et 
optimaliseringsprosjekt. Espen Hansen fra UiT forteller her om sin erfaring som prosjektleder så 
langt og kommer med noen gode tips om hva som skal til for å lykkes.  

Espen Hansen er prosjektleder for optimaliseringsprosjektet "Potent and selective protein kinase 
inhibitors from the sea" som startet i 2015 og skal avsluttes i 2017. Espen jobber som forsker ved 
Marbio, som er en analyseplattfrom for bioaktive naturstoffer ved UiT Norges Arktiske Universitet. 
Hans ansvarsområde i Marbio er å isolere og karakterisere bioaktive forbindelser fra planter, dyr og 
mikroorganismer. Her forteller han om sin erfaring så langt. 
  
Hva er hovedmålsettingen for 
optimaliseringsprosjektet?  
Vi har isolert en rekke forbindelser fra marine 
organismer som selektivt hemmer aktiviteten til 
kinaser som er relevante i behandlingen av 
enkelte kreftformer. Hovedmålsettingen med 
optimaliseringsprosjektet vårt er å forbedre 
aktiviteten til et utvalg av disse forbindelsene mot 
bestemte kinaser ved hjelp av kjemisk syntese. 
Ved slutten av prosjektperioden håper vi på å sitte 
tilbake med en potent legemiddelkandidat som vi 
kan patentere. 
 
Hvorfor søkte dere om 
optimaliseringsmidler?  
Vi ønsket å se om vi var i stand til å utvikle noen 
av de bioaktive forbindelsene våre til å bli 
kommersielle kinasehemmere. Et 
optimaliseringsprosjekt passet bra til dette 
formålet siden kommersialiserings- og 
markedsaspektene står sentralt i denne typen prosjekt. 
 
Hvordan har det går det med prosjektet? 
Vi har syntetisert en rekke analoger basert på de naturstoffene vi opprinnelig hadde isolert. Ved å 
studere aktiviteten til disse analogene har vi begynt å forstå hvordan interaksjonene mellom våre 
forbindelser og kinasene foregår. Resultatene fra disse struktur-aktivitetsstudiene gjør oss i stand 
til å konstruere nye analoger med forbedret aktivitet. Vi har også fått etablert assays i Marbio for 
de kinasene vi studerer slik at vi raskt kan sjekke aktiviteten til de nye forbindelsene som 
kjemikerne syntetiserer. 
 
Hva er den største utfordringen dere har hatt og hvordan taklet dere den? 
Det å utvikle nye legemidler er en kompleks prosess som ikke bare krever sammensatt 
fagkunnskap fra ulike forskningsgrupper (slik som biologi, kjemi, farmakologi og bioinformatikk), 
men også en forståelse av hvordan markedet fungerer og hvordan den farmasøytiske industrien 
prioriterer. Dette er ting som jeg som forsker vanligvis ikke forholder meg til, men ved hjelp av vår 
TTO (Norinnova Technology Transfer) og et godt samarbeide med Lead Discovery Center GmbH i 
Tyskland, har vi klart å forene både faglige og mer markedsmessige aspekter ved prosjektet på en 
god måte. 
 
Hva har dere lært underveis? 
Det å drive et prosjekt der målet er å få et produkt på markedet krever at man holder fokus på en 
litt annen måte enn i tradisjonelle akademiske forskningsprosjekter. Man må velge bort en del 
interessante problemstillinger som dukker opp underveis, men som faller utenfor de definerte 
målene for prosjektet. De aktivitetene som gir de svarene man må ha for å komme videre i 
utviklingsløpet må prioriteres, så får man heller komme tilbake til de faglig interessante 
sidesporene som dukket opp på et senere tidspunkt. 
 
Er det noe du ville ha gjort annerledes? 
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Det å utforme og å få på plass samarbeidsavtaler som ivaretar f.eks. konfidensialitet på en god 
måte tok mer tid en jeg på forhånd trodde det ville ta. Jeg ville nok gitt høyere prioritet til å få 
dette gjort på et tidligere stadium dersom jeg hadde startet på nytt. 
 
Hvordan har det vært å samarbeide med TTOen? 
Samarbeidet med vår TTO har vært helt avgjørende både for utformingen og gjennomføringen 
prosjektet. Det er helt avgjørende å legge de markedsmessige aspektene til grunn for å kunne lage 
et godt optimaliseringsprosjekt, og det å ha Norinnova Technology Transfer som prosjektpartner 
har gitt meg tilgang til kompetanse og et kontaktnett som jeg som forsker ellers ikke har. 
 
Hva har du personlig fått ut av å lede et optimaliseringsprosjekt? 
Som prosjektleder for et optimaliseringsprosjekt har jeg lært mye om hvordan markedsmessige 
forhold påvirker de faglige prioriteringene en er nødt til å gjøre når en planlegger 
laboratoriearbeidet.  
 
Har du et råd til andre forskere som overveier å søke optimaliseringsmidler? 
Dersom du har en god prosjektidé, så ta kontakt med TTO'en din på et tidlig stadium. De kan 
komme med råd og veiledning som er viktig for den faglige utformingen av et prosjekt. 
 
Hva er planen videre for prosjektet, og for deg? 
Nå har vi ca. ett år igjen av prosjektet, og vi har god framdrift på alle aktivitetene våre. Vi håper at 
vi neste sommer har kommet fram til en god legemiddelkandidat som vi kan videreutvikle gjennom 
videre prekliniske studier. Det er en lang og ofte kronglete vei til markedet for et legemiddel, men 
foreløpig er vi optimister på vegne av kinasehemmerene våre! 

 


