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Ny giv i nytt senter, kvinnelige rollemodeller og nytt initiativ til karrierestøtte



Kvantekjemi
• Kvantemekanikk anvendt på kjemi

– Schrödinger- og Dirac-ligningene for elektroner og kjerner i molekyler og materialer
– et komplisert mangepartikkelproblem

• Vitenskapelige beregninger og simuleringer er den tredje veien
– eksperimenter kan være kostbare, vanskelige eller farlige
– observasjoner kan være vanskelig å forstå eller tolke
– beregninger kan komplementere eller erstatte eksperimenter



Centre for Theoretical and Computational Chemistry
CTCC

• SFF II delt mellom UiT og UiO
• “The  CTCC will be a leading international contributor to computational chemistry

by carrying out cutting-edge research in the field of theoretical and computational
chemistry at the highest international level”

• Integrere teoretisk kjemi i eksperimentelle gruppers virksomhet
• Rundt 800 publikasjoner med 13000 siteringer i 150 ulike tidsskrifter 

• 3 (4) ERC prosjekter, 4 YRT prosjekter



Motivasjon for Hylleraas-senteret
• Nye eksperimentelle teknikker revolusjonerer kjemi, fysikk og biologi

– komplekse systemer studeres med en ekstrem oppløsning i rom og tid

• Revolusjon i beregninger nødvendig for å utnytte de nye muligheter fullt ut
– vi vil utvikle, anvende og distribuere de nødvendige beregningsverktøy



Utfordringer
• Tusenvis av atomer i korte laserpulser og sterke felt

– lokale og globale prosesser skjer samtidig over korte og lange tidsskalaer
• Modelleringer av slike prosesser gir mange utfordringer

– beregninger må gjøres på en ny måte — multiskalametoder



Forskningstemaer



Paramagnetisk binding
• Magnetiske krefter konkurrerer med Coulomb-krefter ved feltstyrke 100 kT
• Rotasjon av elektroner i molekylet genererer en ny binding: paramagnetisk binding
• Slike felt finnes i atmosfæren av hvite dverger: samarbeid med astrofysikere
• Lignende effekter er mulig i kvanteprikker
• Beregninger med egen kode LONDON

Science 2012



Synlig infrarødt lys
• Menneskets øyet oppfatter stråling mellom 400 (blått) og 720 (rødt) nm
• Mindre kjent: vi kan også oppfatte infrarødt lys (over 1000 nm) som synlig lys
• Multiskalamodellering har bidratt til oppklaring av fenomenet
• Samtidig absorpsjon av to fotoner gir samme energi og tverrsnitt
• Tofotonberegninger med egen kode DALTON

PNAS 2015



Biologisk relativitet
• Relativitet er viktig i kjemien — Dirac-ligningen må benyttes
• Gull er gyllent, kvikksølv er flytende
• Relativitet påvirker enzymatiske reaksjoner med tunge metaller
• Reaksjoner går i ett trinn istedenfor to trinn som følge av spinn-banekobling

Angewandte 2016



Enzymatisk kuldetilpasnning

• Visse enzymer viser stor kuldetilpasning
• Viktig for organismer som lever i kalde miljøer, noen få grader over frysepunktet
• Multiskalamodellering av trypsin i ku (varmetilpasset) og laks (kuldetilpasset)
• Bemerkelsesverdig små forskjeller
• Den kuldetilpassete varianten har en mykere overflate

Nature Rev Chem 2017



Kjemiske transformasjoner
• Metanol er et verdifullt kjemikalium — kostbart å produsere
• Netto reaksjonsligning: CO2 + 3H2 -> CH3OH + H2O
• I praksis går man frem på en annen måte, fra amid ved hjelp av katalysator
• Følgende katalytiske mekanisme med jernkatalysator er kartlagt

ACS Catalysis 2018



Fra CTCC til Hylleraas
• CTCC hadde en smalere teoretisk profil

• små molekylers elektronstruktur og spektroskopi
• deltagelse av eksperimentelle grupper

• Teorigruppene styrket i annen CTCC-periode
• strategisk valg mot kjemisk og biologisk modellering
• multiskalamodellering av komplekse systemer

• Stor bredde og komplementær ekspertise i Hylleraas-senteret
• komplekse systemer i vekselvirkning med felt og stråling
• friskt blod styrker norsk teoretisk kjemi på internasjonalt svake punkter

2012 2014 20172012 20172007 2007



Søknad SFF IV
• Forarbeid:

• mange muligheter for en slagferdig søknad ble vurdert
• lokale sonderinger for lokale søknader førte ikke frem
• fortsatt deltagelse av eksperimentelle grupper?

• Konklusjon:
• ren teorisøknad mulig, men kun i samarbeid UiO–UiT
• et utstrakt samarbeid og fellesskap var bygget opp
• langsiktig videreføring kun mulig gjennom nytt SFF

• Søknad:
• større konkurranse og mer profesjonalitet enn i SFF II
• vi var meget omhyggelige i søknadsskriving
• aktiv deltagelse av alle PI, men likevel toppstyrt

• Ingen plan B:
• et delt SFF mer avhengig av videreføring enn et samlokalisert SFF
• avslag ville gitt forvitring av oppbygget miljø —mindre internasjonal tyngde
• vi hadde ingen plan B — topp konsentrasjon
• vi visste hva som stod på spill



Kvinnelige rollemodeller

• Mannsdominert felt:
– 25–30% kvinnerekruttering
– svak nasjonal kvinnerekruttering

• CTCC:
– fire kvinnelige professor II
– dyktige kvinnelige postdoktorer
– møteserie FemEX

• Hylleraas-senteret:
– 2 av 6 PIs er kvinner
– kvinnelige sabbaticals ved senteret
– utviklet mentorprogram
– sikter mot 40%–60% balanse

Prof. II
CTCC

Young 
Research 
Talents
CTCC

Principal
Investigators
Hylleraas



Konferanseserie: FemEX
• FemEX: Female Excellence in Theoretical and Computational Chemistry

• Tromsø (2010), Oslo (2014), Putten (2017), København (2020)

• To store kongresser med mer enn 30% kvinnelige foredragsholdere



Karriereutvikling
• Bakgrunn:

– eksplosiv økning doktorgradsstudenter, postdoktorer, midlertidige forskere
– vi er avhengige av dem, men kan ikke absorbere alle — unge mennesker på lån
– i et SFF ser vi dette problemet i større grad enn i mange andre miljøer

• Viktige spørsmål:
– hvordan får vi det beste ut av yngre forskere og de det beste ut av oss?
– hvordan forbereder vi dem best for karrierer i og utenfor akademia?
– hvordan kan vi motivere yngre forskere?



KUPP
• Hylleraas Career Development Program

– mentor program, career development plan, transferable skills, conference participation
– doktorgradsstudenter, postdoktorer, forskere

• Karriereutviklingspilotprogram KUPP 
– problemstilling felles for all SFFer — diskutert i SFF-ledermøte på UiO
– ledet av Olaug Kristine Bringager ved UiO, med erfaring fra ledelseskurs
– to heldagssamlinger på Lysebu høsten 2018 med hjemmelekser
– deltagere fra all SFFer, Akademiet for Yngre Forskere, UiO-ledelse, NFR, Katrien Maes (LERU)
– Formål: øke selvforståelse, stimulere til eget arbeid, identifisere sentersamarbeid, utvikle god praksis

• Karriereutvikling (Guro E. Lind, AYF)
– realitetsorientering, karriereveiledning, 
– karriereutviklingsprogram ved SFF og institusjon
– inkludering i styre og stell



Hylleraas Centre
theory and computation

to understand, interpret, and predict 
new chemistry, physics, and biology 


