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Sammendrag og anbefalinger 
Livsvitenskap er en hovedaktivitet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og involverer i 
varierende grad syv av fakultetets ni institutter. MN har sterke forskningsmiljø, disiplinært og tverrfaglig, 
innen grunnleggende livsvitenskap og en særlig styrke innen beregningsorientert og datadrevet 
naturvitenskap. Flere miljøer ved MN, som konkurrere særlig godt om ekstern forskningsfinansiering, 
kombinerer grunnleggende biologisk forskning med beregninger. Det er stort potensial for synergi med 
miljøer ved Det medisinske fakultet og Oslo Universitetssykehus.  

Mye eksperimentell forskning ved MN er teknologidrevet med behov for lokale basisinstrumenter til 
nasjonal og internasjonal forskningsinfrastruktur, herunder viktig eInfrastruktur. Drift, inkludert 
økonomiske forhold og tilgang på kompetanse i kjernefasiliteter (KF) er et felles ansvar på UiO og MN 
anbefaler: 

- At KF med særskilt behov for nærhet til brukermiljø organiseres i en hub-node-struktur, der hub 
kan være i LV-bygget eller andre bygg. 

- At andre KF samlokaliseres ved UiO i LV-bygget eller andre bygg. 
- At KF skal ligge i nær tilknytning til sterke fagmiljøer som videreutvikler denne. 
- At alle forskere ved UiO får lik tilgang til KF og service uavhengig av arbeidssted. 
- En rullerende prioritering av større forskningsinfrastrukturer UiO skal eie og drifte. 

Beregningsorientert naturvitenskap står sentralt i MNs utdanning og programmering er integrert i alle 
bachelorprogram. Det legges større vekt på innovasjon og entreprenørskap i utdanning gjennom valgbare 
emner og tilbud om internship for programstudenter, samt karriereutviklingstiltak for ph.d.-kandidater, 
postdoktorer og forskere. 

En tematisk profil på LV-bygget må utvikles gjennom en involverende og transparent prosess der 
grunnplanet deltar. Den tematiske profilen må bidra til at det skapes interne synergier ved UiO og 
samarbeid med andre aktører i regionen. MN anbefaler at UiO etablerer et SAB som vurderer og gir råd om 
tematisk profil. 

MN mener det bør være flere typer temporære satsinger i LV-bygget og at varigheten for disse kan være 
forskjellig avhengig av formålet med den temporære satsingen og hvem som deltar: 

- Temporære konvergensmiljøer i tråd med LV-byggets profil. 
- Innovasjonsprosjekt i samarbeid med eksterne aktører, inkludert kommersielle. 
- Nasjonale grunnforskningsprosjekt i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. 

Temporær plassering av UiO-forskere i LV-bygget må ikke utarme forskernes moderenheter, hverken faglig 
eller økonomisk. All aktivitet i LV-bygget må støtte opp om fellesmålene og bidra til konvergens innen 
livsvitenskap samtidig som de grunnenheter som flytter inn må levere på sine samfunnsoppdrag. LV-bygget 
må ha felles administrasjon og støttefunksjoner og enhetlig strategisk ledelse, samtidig som grunnenhetene 
i bygget må rapportere til sine fakulteter. MN anbefaler en daglig leder og et eget representativt LV-
byggstyre. 
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Innledende bemerkning 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er fordelt på ni institutter og Naturfagsenteret. Instituttene 
dekker bredden av de naturvitenskapelige disipliner, samt matematikk, informatikk og farmasi.  Det er 6000 
bachelor- og masterstudenter, 800 doktorgradsstudenter og ca. 2000 ansatte ved fakultetet (500 av disse 
ansatt som ph.d.-stipendiater og inngår i tallet 800). Fakultet har i 2018 arbeidet med en ny strategi 
«Realfag og teknologi mot 2030». Vi har derfor valgt å knytte dette notatet for faglig utvikling innen 
livsvitenskap opp mot strategien, og vil enkelte steder sitere fra strategien.  

En arbeidsgruppe bestående av instituttlederne fra de tre LV-instituttene (Henrik Schulz, Farmasøytisk 
institutt [FaI]; Jo Døhl, Kjemisk institutt [KI]; Rein Aasland, Institutt for biovitenskap [IBV]) samt nestleder 
ved Fysisk institutt (FI), Heidi Sandaker, en representant for informatiske og matematiske miljø ved Institutt 
for informatikk (IFI) og Matematisk institutt (MI), Knut Liestøl, og Forskningsdekan Finn-Eirik Johansen har 
arbeidet med innspillet. Medlemmene av arbeidsgruppen har konferert med nøkkelpersoner ved 
instituttene og fakultetet ved behov og vært støttet i arbeidet av Egil Bakken ved 
fakultetsadministrasjonen. Dekanatet har gjennomgått notatet. 

Fakultetets ambisjon er beskrevet i strategien: 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo skal drive forskning og 
utdanning på høyt internasjonalt nivå. Kvaliteten og bredden på grunnforskningen plasserer 
fakultetet i en nasjonal særstilling og danner grunnlaget som skal bringe fakultetet opp i det 
europeiske toppsjiktet av forskningsintensive universiteter.  

Fakultetet forvalter en lang kunnskapstradisjon bygget på kollegiale verdier og fri, uavhengig 
forskning. Samtidig er fakultetet i samspill med verden omkring, og skal til enhver tid svare 
for bruken av samfunnets felles ressurser.  Fakultetet skal bidra til at ny, og eksisterende 
kunnskap tas i bruk.  

Livsvitenskap er en hovedaktivitet ved fakultetet og involverer syv1 av fakultetets ni institutter (unntakene 
er Instituttene for Teknologisystemer og Teoretisk astrofysikk). FaI og KI er med ett unntak2  planlagt flyttet 
til LV-bygget i sin helhet. Vi ser det som sannsynlig at noe av fakultetets faglige aktivitet (ved andre 
institutter) også vil foregå i LV-bygget. Dette kan være aktivitet knyttet til kjernefasiliteter eller annen 
infrastruktur eller aktiviteter knyttet til temporære satsinger eller aktivitet som av andre strategiske 
grunner ønskes plassert i LV-bygget. Allikevel vil en stor del av fakultetets LV-aktivitet foregå i eksisterende 
bygg på Nedre Blindern, også etter at LV-bygget er i full drift. Det er en utfordring at tilstanden for 
laboratorier og kontorer i disse byggene (f.eks. Kristine Bonnevies hus, ZEB-bygningen, Geologibygningen 
og Fysikkbygningen) er av lav standard. Eksempelvis har fakultetet nylig opprettet et Senter for biogeokjemi 
i antropocen, som i hovedsak vil bli værende på Nedre Blindern selv om kjemikomponenten i dette senteret 
skulle flytte til LV-bygget. Likeledes mener vi at mesteparten av den viktige forskningen innen 
organismebiologi, herunder økologi, evolusjon, systematikk, marine og akvatiske fag, planteforskning samt 
utdanningen som henger sammen med dette bør forbli på Nedre Blindern. 

Å vurdere hvilke deler av virksomheten, som er relevant i forhold til LV-bygget er krevende når bygget 
mangler en detaljert faglig profil utover det overordnete «livsvitenskap». MN velger derfor å definere 
virksomhet relevant for LV-bygget etter følgende fire kriterier: 

1. All faglig virksomhet som foregår ved de MN-instituttene som skal flytte inn i bygget. 
                                                           
1 Institutt for geofag (IG) har aktivitet innen miljøvitenskap og er tungt representert i MN-senteret, Senter for 
biogeokjemi i antropocen. IG er ikke videre omtalt i dette notatet. 
2 KIs virksomhet og infrastruktur for kjernekjemi og radiofarmasøytisk kjemi, herunder PET, er planlagt opprettholdt i 
Kjemibygningen (frembygg vest).  
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2. Annen LV-faglig virksomhet der det er potensial for synergi med den virksomhet som skal inn i 
bygget.  

3. Annen LV-faglig virksomhet der det er potensial for synergi med tilstøtende virksomhet ved andre 
fakulteter, som også kunne tenkes innplassert i bygget.  

4. Faglig virksomhet i randsonen av LV, som støtter opp om LV-aktivitet og fremmer konvergens og 
som har potensial for synergi med virksomhet som kunne tenkes innplassert i bygget og annen LV-
aktivitet.  

Arbeidsgruppen som har jobbet med dette notatet reflekterer disse fire punktene på følgende måte: FaI og 
KI tilfredsstiller punkt 1, IBV tilfredsstiller punkt 2, FI og MI/IFI tilfredsstiller punkt 4 (og i noen tilfeller punkt 
2). Alle institutter har noe aktivitet som tilfredsstiller punkt 3. 

Del 1 – Grunnlag og videre utvikling 
Forskningsinfrastruktur (FIN) 
Fra MN-strategi: 

Store deler av fakultetets forskningsvirksomhet er basert på bruk av avansert vitenskapelig 
utstyr. Fakultetet skal investere i, herunder etablere tilgang til, infrastruktur som muliggjør 
grensesprengende forskning på prioriterte områder, både disiplinært og tverrfaglig. 
Fakultetet skal bidra i oppbyggingen av infrastrukturer for grunnleggende langsiktig forskning 
på nasjonalt nivå og delta aktivt i arbeidet med utvikling av utvalgte internasjonale 
infrastrukturer i Norge og i utlandet. Et viktig aspekt i utviklingen av infrastrukturer for 
forskning og utdanning blir håndtering av stadig større datamengder. Fakultetet skal være en 
pådriver for tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata. 

FIN må tilfredsstille mange hensyn for universitetets forskere. Forskere må ha tilgang på basisinstrumenter 
til forskning og utdanning lokalt. Slike basisinstrumenter, eller arbeidshester benyttes gjerne daglig av et 
stort antall forskere og studenter. I tillegg må mer avansert FIN gjøres tilgjengelig for et bredt spekter av 
forskere og der det er naturlig bør dette organiseres i kjernefasiliteter (KF). Men også innen livsvitenskap vil 
mange av de grensesprengende nye oppdagelsene i fremtiden være avhengig av store internasjonale 
anlegg, slik det allerede er innen fysikk og deler av kjemi. FIN ved UiO må derfor ses i en nasjonal og 
internasjonal sammenheng. Videre vil en stadig større andel av aktiviteten innen livsvitenskap være 
avhengig av lokal, nasjonal og internasjonal eInfrastruktur (beregningsressurser, ressurser for sikker lagring 
av data, programvareressurser og avansert brukerstøtte). Dette betyr bl.a. at de fleste investeringer i 
avansert vitenskapelig utstyr også har en eInfrastrukturkomponent, særlig knyttet til behov for lagring og 
behandling av data. Vi legger til grunn følgende nivåinndeling av FIN. Denne nivåinndelingen vil 
nødvendigvis gli litt inn i hverandre, men er likevel hensiktsmessig: 

1. Lokale arbeidshester og fellesfasiliteter for samlokaliserte forskningsmiljø. Dette anses som 
nødvendig basisutrustning for eksperimentelle aktivitet og inkluderer ordinære 
laboratorieinstrumenter og spesialrom der ph.d.-stipendiater/forskere benytter fasilitetene og 
forskningsgruppene har egne ingeniører etc. som ivaretar FIN.  

2. KF med behov for nærhet til brukermiljø og som derfor bør organiseres i en hub-node-struktur. 
Dette inkluderer avanserte FIN med behov for spesialisert personell der ph.d.- 
stipendiater/forskere selv benytter FIN etter å ha mottatt tilstrekkelig opplæring. Eksempel på 
fasilitet med behov for nærhet til brukermiljø kan være «live-imaging» der prøvene ikke enkelt kan 
transporteres til andre bygg for analyse. 

3. KF der ph.d.-stipendiater/forskere leverer prøver for analyse som utføres av spesialisert personell. 
Normalt vil brukermiljø ha behov for tilgang til eksperter fra KF for konsultasjon slik at 
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eksperimenter/prøveopparbeiding utført i egne fasiliteter blir optimal. Egne fasiliteter på nivå 1 kan 
være nødvendig for utnyttelse av FIN på nivå 3. Eksempel på slik fasilitet kan være EM eller 
proteomikk. KF på nivå 3 bør være én samlokalisert enhet ved UiO. 

4. (Inter)nasjonal KF eller «hjemme-laboratorium», som er nødvendig for å kunne utnytte 
internasjonale fasiliteter. Tilgang til internasjonale forskningsfasiliteter, som høyenergi røntgen- 
eller nøytronkilder er ofte søknadsbasert og krever at preliminære forsøk er utført. Våre forskere 
trenger derfor i noen tilfeller hjemme-laboratorier for dette. 

Strategisk viktig FIN ved MN er listet i vedlegg 1. Vi legger til grunn at FIN på nivå 1 må finnes alle steder det 
foregår eksperimentell aktivitet. Forslag til organisering av FIN på øvrige nivå er gitt under. 

Organisering av FIN LV-bygget  
LV-bygget skal bli et gode for hele UiO og mange fagmiljøer forventes å kunne bidra utover de 
grunnenheter som det er bestemt skal inn i bygget (KI, FaI og Norsk senter for molekylærmedisin [NCMM]). 
MN mener det er flere premisser som må avklares når det gjelder innretning på hub-node i 
kjernefasiliteter, resonansmiljøer utenfor LV-bygg og konsekvenser for grunnenheter utenfor LV-bygget 
koblet til temporære satsinger i LV-bygget. Synergi med andre miljøer i og utenfor LV-bygget må veies mot 
risiko for utarming av LV-miljø i andre bygg. Ikke minst er det viktig å avklare de økonomiske forhold rundt 
deltagelse i «LV-bygg-aktiviteter» både for grunnenheter som skal inn i bygget og for grunnenheter som 
ikke skal flytte inn i bygget.  

For FIN på nivå 2 (se over) foreslår vi følgende prinsipper: 

1. Når FIN organiseres som hub-node kan hub være i LV-bygget og noder i andre bygg eller motsatt. 
2. Hub må bidra med kompetanse opp mot nodene og hub-node driftes som én enhet. 
3. Faglig og finansielt ansvar for investeringer og drift av hele FIN (hub og noder) må bæres som et 

spleiselag mellom alle enheter og miljøer som skal bli brukere av hub eller noder. 

FIN på nivå 3 eller 4 bør kun finnes på ett sted ved UiO. I noen tilfeller bør samordning være enda mer 
utstrakt, som østlandsområdet eller nasjonalt. Der FIN på nivå 3 eller 4 ikke allerede er samlokalisert bør 
det være et sterkt ledelsestrykk fra UiO for å oppnå dette. En klar plan for samlokalisering for FIN på nivå 3 
eller 4 bør være en forutsetning i arbeidet med veikart for FIN ved UiO og et prinsipp for prioritering ved 
søknad til NFRs INFRASTRUKTUR eller tildeling av egne midler. Det er særlig viktig når slik FIN i dag eksiterer 
på tvers av organisatoriske enheter at et slikt ledelsestrykk kommer fra nivå 1 ved UiO.  

MN støtter opprettelsen av de KF på nivå 2, 3 og 4 som er planlagt inn i LV-bygget i dag. Det foregår en 
rivende instrumentutvikling som gjør at vi ikke kjenner morgendagens muligheter innen LV-forskning. MN 
mener derfor det er viktig at KF kategoriseres og organiseres etter anvendelsesområder (på et generisk 
nivå). Eksempler på dette kan være «proteomikk», «imaging» og «strukturbiologi» fremfor 
massespektrometri, lysmikroskopi og røntgenkrystallografi. Samtidig må det erkjennes at ulike 
anvendelsesområder i enkelte tilfeller konvergerer mot lignende teknologier (f.eks. benyttes 
elektronmikroskopi i strukturbiologi og i analyse av cellestrukturer) og teknologier divergerer mot ulike 
anvendelsesområder (f.eks. kromatografi og massespektrometri benyttes i proteomikk, lipidomikk og 
metabolomikk). En prosess for rullerende prioritering av hvilke FIN UiO skal eie og drifte må derfor 
etableres. 

Organisering og drift av KF vil ofte være et kompromiss mellom nærhet til brukerne og koordinering på 
tvers av flere enheter. MN mener det er en betydelig økonomisk gevinst å hente for UiO ved bedre 
koordinering av KF på tvers av enheter, og i noen tilfeller også i samarbeid med OUS (f.eks. EM, proteomikk, 
strukturbiologi). Sentrale KF må ha en «basis finansiering fra UiO» som gjør det interessant og attraktivt å 
drifte slike. Samtidig må KF driftes etter leiestedsprinsippet og belage seg på betydelig brukerbetaling. Slik 
brukerbetaling må også hentes fra det fagmiljø som drifter KF når forskere her benytter KF til egen 
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forskningsaktivitet. Prinsippet for drift av KF som er etablert ved Kreftforskningsinstituttet kan være et 
interessant eksempel å studere for UiO. 

Tematiske områder (TO) 
MN-fakultetet har definert fire overordnede tematisk områder for vår virksomhet: Livsvitenskap, 
Jord og rom, Energi og materialer, Digitalisering og beregningsorientert vitenskap. Aktivitet på Jord 
og rom vil i liten grad foregå i LV-bygget mens de andre tre områdene er alle aktuelle for LV-bygget. 
Fakultet har omfattende virksomhet innen Livsvitenskap og beskriver det slik i vår strategi: 

Livsvitenskap handler om å forstå levende organismers oppbygging, struktur og funksjon og 
hvordan levende organismer gjensidig påvirker hverandre og samspiller med sine 
omgivelser.  Livsvitenskap står sentralt i samfunnets møte med store utfordringer innen 
helse, mat, klima og miljø. Fakultetet har utstrakt og tverrfaglig samarbeid lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt knyttet til det å forstå og behandle sykdom. Koblet til forskning under 
overskriften jord og rom er også våre forskere inne livsvitenskap opptatt av å forstå 
prosesser og fenomener som påvirker miljø og klima. Våre forskere, på tvers av fakultetets 
enheter, deltar i store prosjekter sammen med andre helsefaglige miljøer på Universitetet i 
Oslo og ved universitetssykehusene. Disse prosjektene involverer forskere fra flertallet av 
fakultetets fagdisipliner, og i økende grad forskere fra humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag. Fakultets satsing på livsvitenskap utgjør en stor og viktig del av 
UiO:Livsvitenskap, som er en stor tverrfaglig satsing for å styrke kvalitet og samhandling i 
forskning, utdanning og innovasjon innen livsvitenskap på tvers av enheter ved Universitetet 
i Oslo. 

Fakultetet er organisert i hovedsakelig disiplinære institutter, en struktur som er hensiktsmessig for 
utdanning, men som ikke enkelt understøtter tverrfaglig forskning. Det er et strategisk mål at vår forskning 
skal ha impact og fakultetet anser tverrfaglighet som et virkemiddel for å nå dette målet.  Fakultetet 
opprettet i 2014 og 2015 femten endringsmiljøer for å fremme tverrfaglighet og utvikle nye sterke 
fagområder, syv av disse er innen livsvitenskap eller muliggjørende teknologier relatert til livsvitenskap:  

• Centre for Integrative Microbial Evolution (CIME, Leder: Michael Koomey, IBV) 
• Centre for Integrative Neuroplasticity (CINPLA, Leder: Marianne Fyhn, IBV) 
• Centre for Computational Inference in Evolutionary Life Sciences (CELS, Leder: Kjetill Jakobsen, IBV) 
• The PharmaTox Strategic Research Initiative (Leder: Hedvig Nordeng, FaI) 
• REALOMICS - Molecular Imaging of Cellular Stress (Leder: Patrick Riss, KI) 
• Diatech - Breaking barriers in medical diagnostics; emerging technologies (Leder: Elsa Lundanes, KI) 
• MEDIMA – Multimodal medical imaging and image analysis (Leder: Andreas Austeng, IFI) 

Endringsmiljøene har i 2018 blitt gitt anledning til å søke forlengelse og har i den sammenheng blitt 
evaluert av internasjonale fageksperter og fakultetets Scientific Advisory Committee (SAC), samt en 
administrativ vurdering av måloppnåelse for den tilbakelagte perioden. På bakgrunn av dette har 
PharmaTox, CELS og CINPLA blitt tildelt 2-3 nye stipendiatstillinger med oppstart 2019/2020.  

I 2016-2017 etablerte fakultetet en strategisk innovasjonssatsing med 30 stipendiat- og 
postdoktorstillinger. Stillinger ble tildelt for å styrke innovasjonsaktiviteten i noen endringsmiljø (inkludert 
CIME og PharmaTox) og ved å etablere innovasjonsklynger, tre av disse innen livsvitenskap: (I) Digitalt Liv, 
(II) Institutt for informatikk i samarbeid med Norway Health Tech/GE Vingmed Ultrasound – også koblet til 
endringsmiljøet MEDIMA (se over), (III) Farmasøytisk institutt i samarbeid med AstraZeneca.  

Fakultetets forskere har også engasjert seg aktivt i søknadsprosessen for konvergensmiljøer etablert av 
UiO:Livsvitenskap i 2016 og det forventes lignende deltagelse i den pågående prosessen.  

https://www.mn.uio.no/forskning/sentre-satsinger/endringsmiljoer/
https://www.mn.uio.no/ibv/forskning/grupper/cime/
https://www.mn.uio.no/ibv/english/research/sections/fyscell/cinpla/
https://www.mn.uio.no/math/forskning/grupper/cels/index.html
https://www.mn.uio.no/farmasi/english/research/groups/pharmatox/index.html
https://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/realomics/
https://www.mn.uio.no/kjemi/english/research/groups/diatech/index.html
https://www.mn.uio.no/ifi/forskning/grupper/medima/
https://www.mn.uio.no/forskning/sentre-satsinger/innovasjonssatsingen/
https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/forskning/konvergensmiljo/
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I tillegg til fagmiljø som har vunnet i disse MN- og UiO-interne bottom-up konkurransene har instituttene 
en rekke strategisk viktige forskningsområder. Disse er beskrevet under og mer detaljert i vedlegg 2. 

Kjemisk institutt 
I likhet med andre naturvitenskapelige disipliner utvikler kjemifaget seg raskt mot forståelse av komplekse 
systemer. Utviklingen mot systemkjemi er beskrivende for kjemiens utvikling innen livsvitenskap så vel som 
materialvitenskap, miljøvitenskap og teoretisk kjemi. Samtidig viskes grensene mellom kjemiens 
tradisjonelle underdisipliner gradvis ut. Dette betyr på sikt at samtlige av instituttets satsningsområder 
beskrevet nedenfor - i større eller mindre grad - vil ha relevans innen UiOs bredt definerte satsing innen 
livsvitenskap: 

• Kjemisk livsvitenskap: Biologisk strukturkjemi, myke materialer, bioanalytikk, livsvitenskapsorientert 
organisk kjemi og biologisk radiokjemi. 
o Tverrfaglig seksjonsdannelse: Biomolekyler, bioinspirerte materialer og bioanalytikk (Bio3) 
o Rekruttering: Myke materialer – karakterisering (Lund), myke materialer – syntese (pågående), 

livsvitenskapsorientert organisk kjemi (Sandtorv), biologisk radiokjemi (Riss) 
o Langsiktig rekruttering (KI/NCMM): Bionanoteknologi og membransystemer (Gözen), 

Strukturbiologi og kromatin (Sekulic) 

Instituttet vil opprettholde sin allokering av betydelige ressurser til utvikling av kjemisk 
livsvitenskap. Et ambisiøst samarbeid er etablert med NCMM. Videre utvikling av radiokjemi 
forventes å lede til økt translasjonelt samarbeid med OUS/AHUS/MED. Flere stillinger er 
rekruttert i senere tid og ytterligere én stilling innen syntese av myke materialer er pågående.   

• Materialvitenskap: Energimaterialer, funksjonelle materialer, elektrokjemi og katalyse  
o Tverrfaglig satsing (KI/FI): Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). 
o SFI (NTNU/UiO): Industrial Catalysis Science and Innovation (iCSI). 

Feltet vil de nærmeste årene tilføres 3 faste vitenskapelige stillinger. Instituttets satsing i feltet 
forventes å få økende betydning for livsvitenskap innen grenseflaten uorganiske/myke 
materialer, bionanoteknologi og biokatalyse.  

• Miljøvitenskap: Biogeokjemi, atmosfærekjemi, kjemiske elementsykluser 
o Tverrfaglig satsning (KI/IBV/GEO): Center of BioGeoChemistry of the Anthropocene (CBA). 

KI har vært en pådriver for etableringen av CBA og deltar aktivt i oppbyggingen av senteret og 
det tverrfaglige samarbeidet med IBV og GEO med vekt på bærekraft, klimaendringer og globale 
kretsløp. En vellykket oppbygging av CBA forventes etterfulgt av en eller flere faste stillinger ved 
KI i feltet.  

• Teoretisk kjemi: Kvantekjemisk metodeutvikling, simulering og modellering 
o SFF Hylleraas, et verdensledende forskningsmiljø (SFF, 1 ERC AdG og 1 ERC StG). 

Kjemisk modellering og simuleringer er uunnværlige verktøy i moderne livsvitenskap. 
Betydningen forventes å øke i takt med tilgjengeligheten av effektive metoder og tung 
beregningskapasitet. Hylleraas har sine hovedaktiviteter innen utvikling av denne type metoder. 
Forskere ved senteret bidrar i dag med kvantekjemisk ekspertise og modellering innen et bredt 
spekter av problemstillinger inkludert, men ikke begrenset til livsvitenskap.    

Farmasøytisk institutt 
Farmasi er et bredt institutt med fokus på legemidler; deres bruk, fremstilling, effekt, analytiske forhold, 
bivirkning og sosiale forhold omkring bruken. Som helseprofesjon er det også naturlig å se aktiviteten i 
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forhold til de øvrige helseprofesjoner på UiO og med ikke utviklede muligheter mot juss, teologi og 
økonomi. Således er all aktivitet ved instituttet av relevans i forhold til LV-bygget. 

Forskning og utdanning ved FaI er tett knyttet sammen og av hensyn til profesjonsutdanningen er derfor 
forskningen til dels spredt på mange fagområder. Disse er beskrevet i vedlegg 3. TO der FaI er særlig sterke 
som kan danne et godt utgangspunkt for større UiO-satsinger er: 

• Farmakoepidemiologi og legemiddelsikkerhet: PharmaTox, Klinisk farmasi, Nevrobiologi 
o Farmakoepidemiologi (Nordeng) bør/kan utvides mot klinisk farmasi (Granås, Martinsen). 

Gruppen har et ERC StG og starter et Europeisk IMI grant mars 2019. Tilgang til nasjonale 
helseregistre (som Reseptregisteret, Medisinsk fødselsregister, Kreftregisteret, 
Pasientregisteret) og befolkningsundersøkelser (den norske mor og barn kohorten) i 
kombinasjon med biobanker (DNA, miRNA) gir forskningsgruppen et internasjonalt fortrinn som 
brukes til å studere bruk og sikkerhet av legemidler og sikkerhetsovervåking av legemidler. 
Endringsmiljøet PharmaTox er svært tverrfaglig og har ekspertise innen farmakoepidemiologi, 
farmakoterapi, bioinformatikk, epigenetikk, medisinsk statistikk, helseøkonomi, kvalitative 
forskningsmetoder og utviklingspsykologi.  Gruppen samarbeider med USIT om utvikling av 
MobilApper til innsamling av data («Pasientgenererte data»). 

o Et satsingsområde er nevrologisk utvikling (Paulsen, Moland) som del av PharmaTox i samarbeid 
med flere andre institutter på fakultet (IFI, IBV og MI). Gruppen er faglig sterk, en av få som har 
humantoksikologi på UiO og vil ha en meget naturlig plass i LV-bygget i forhold til både medisin 
og odontologi.  

• Legemiddel- og bioanalyse (Bioanalytics) sammen med Kjemisk institutt og endringsmiljøet Diatech. 
Arbeider med: «new approaches to extraction and sample preparation».  
o Konseptuelt fokus på utvikling av mikroekstraksjon basert på kunstige væskemembraner - mot 

anvendelser for ekstraksjon og oppkonsentrering av legemidler og endogene substanser fra 
biologiske væsker (blod) i forbindelse med analyse basert på massespektrometri, kromatografi, 
elektroforese og smarttelefoner. Her vil det søkes en ERC AdG fra Pedersen-Bjergård (fikk 
FRINATEK 2018). 

o Konseptuelt fokus på utvikling av papir- og antistoffbasert prøveopparbeidelse - mot 
anvendelser innen massespektrometrisk og kromatografisk analyse av proteiner i svært lave 
konsentrasjoner i biologiske væsker (blod) (Reubseat, Halvorsen) 

• Farmakologi: 2-Diabetes, muskelforskning og sykelig overvekt, farmakokinetikk, legemiddelsyntese. 
o Livsstilsykdommer er et område med fremtidige store samfunnsmessige utfordringer. FaI har en 

stor satsing med en forskningsgruppe innen Diabetes og sykeligovervekt (Thoresen, Rustan, 
Tranheim) i et tett innovasjon samarbeid med AstraZeneca og p.t. i utredning i forhold til en SFI-
søknad.  

o Sykelig overvekt (Robertsen, Christensen, Solberg, Åsberg,) har også et samarbeid med 
AstraZeneca og inngår i SFI-søknaden. Åsberg er Prof-2 med arbeidsted OUS. 

o Legemiddelsyntese med fettsyrer som påvirker de nevnte områder (Hansen, Vik). 

• Mikrobiologi og resistensproblematikk under «One Health»-definisjonen. Både humant og veterinært 
(fisk)  
o Farmasi har flere forskergrupper som samarbeider innen resistensutvikling i tillegg til samarbeid 

med IBV, og flere initiativer som også omfatter OD, MED og veterinærmiljøer i UoH-sektor og 
industri (utgangspunkt i CIME; se over. Rongved, Økstad, Winther-Larsen Gjøen). Denne 
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satsingen ser på resistensutfordringene i et «One Health»-perspektiv (både human og dyrehelse 
samt miljøutfordringer). Det arbeides med SFI-IV søknad mulig i samarbeid med UiTø/UNN.  

• Persontilpasset medisin. Galenisk farmasi, farmakokinetikk, klinisk farmasi 
o Et område i sterk vekst hvor flere grupper på FaI er involvert (Hiorth, Hjort Tønnesen, Tho, 

Sande, Smestad, Christensen, Robertsen). Forskningsgruppen PersDrug er den som har kommet 
lengst gjennom sin deltagelse i det store NordForsk-finansierte nettverket kalt Nordic POP, som 
ledes fra Københavns universitet med totalt 10 universiteter i Norden involvert i prosjektet 
(startet i 2018). Dette nettverket fokuserer på utvikling av farmasøytiske produkter. I tillegg til 
de teknologiske utfordringene ved persontilpasset medisin er persontilpasset dosering et viktig 
aspekt, og her har FaI kompetanse innen kliniske studier som et ledd i å implementere bedre 
styringssystemer for individuell legemiddeldosering til pasienter. Klinisk bruk er en naturlig 
forlengelse (Granås, Martinsen). 

Institutt for biovitenskap. 
Faglig aktivitet ved IBV omfatter et bredt spektrum av fag og forskning hvor biologiske prosesser og 
grunnleggende mekanismer studeres på mange nivå, fra biokjemisk, molekylært og cellulært, vev og 
organer til individer, populasjoner og økosystem. Evolusjonære spørsmål og perspektiver står sentralt i mye 
av instituttets forskning. De strategiske satsningene er i stor grad transdisiplinære og omfatter for eksempel 
beregningsorienterte vitenskaper (statistikk, modellering og bioinformatikk), medisin og hum-sam forskning 
(RRI) integrert med evolusjonær genomikk, komparativ immunologi, økotoksikologi og mikrobiologi.  

Den tette koblingen mellom UiO og universitetssykehusene blir løftet frem som en av hovedstyrkene 
ilivsvitenskapi regionen. IBV gir UiOs eneste utdanning mot disse fagområdene utenom profesjonsstudiene 
og vil fortsette å gi forskningsnær og forskningsbasert undervisning av høy kvalitet i basale fag som ligger til 
grunn for medisinske disipliner. En sterk bro mellom KB-hus og LV-bygget er derfor en forutsetning for at 
livsvitenskapssatsingen ved UiO skal nå sine mål. 

Et vesentlig element i «kabalen» med flytting av utvalgte IBV-miljø til LV-bygg er at det legges opp til 
samarbeid og synergier mellom miljøet i LV-bygget og KB-hus samt at de gjenværende fagmiljø må 
innrettes slik at det også blir mer synergi innen KB-hus. En åpenbar strategi er at man optimaliserer for 
synergier med LV-bygg innen human-orientert biologi og med KB-hus på organisme-orientert biologi 
(herunder forskning på dyr og planters funksjon), genomikk-økologi og evolusjonær forskning.  

IBV har spesielt gode forutsetninger for å kunne bidra til komplementering, synergi og konvergens både i 
forhold til LV-bygg og LV-satsingen generelt basert på styrker innen forskning på:  

1. Grunnleggende molekylære og cellulære mekanismer  
2. Funksjonell (eksperimentell) forskning på organ og organismenivå hos dyr og planter 
3. Cellers og organismers respons og tilpasninger til ytre påvirkninger som variasjoner i fysisk miljø, 

miljøgifter og klimaendringer 
4. Evolusjonære mekanismer, betydning av genom-arkitektur og genetisk variasjon i seleksjon og 

adapsjon 
5. Komparativ-, evolusjonær- og populasjonsgenomikk  
6. Gjensidig samspill mellom økologi og evolusjon 

Disse fagområdene kan styrkes ved å skape synergier innad i KB-hus, mellom LV-bygg og KB-hus eller ved 
flytting av fagmiljøer til LV-bygg. Synergier knyttet til human biologi som kan styrkes ved flytting av miljøer 
til LV-bygg, er mest åpenbare for deler av IBVs forskning med fokus på punkt 1. og 2. og til en viss grad 
punkt 3. IBV bidrar gjerne med konkretisering av hvilke fagområder dette kan være aktuelt for. 

https://www.mn.uio.no/farmasi/forskning/grupper/persdrug/
https://www.nordforsk.org/en/programmes-and-projects/projects/nordic-pop
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Det må også nevnes at IBV har meget sterk kompetanse innen bioinformatikk og beregningsorientert 
biologi, særlig knyttet til punktene 4., 5. og 6. IBV har sterke koblinger til beregningsorienterte miljøer for 
eksempel på FI som omfatter punktene 1 -3. Ved utvikling av denne kompetansen ved IBV kan denne 
aktiviteten bli tettere integrert mellom enheter ved MN og LV-bygg. Vi ser for oss at det opprettholdes et 
sterk bioinformatikk-miljø i KB-hus som blir en node i Senter for bioinformatikk, og at også 
beregningsorienterte miljøer i LV-bygg og KB-hus vil ha stor grad av samarbeid. 

Fysisk institutt 
Livsvitenskap er et av satsningsområdene på Fysisk Institutt. Innen livsvitenskap er fokus på medisinsk 
fysikk, medisinsk instrumentering og teknologi, biofysikk, biomaterialer og beregningsmetoder for biologi 
og medisinsk fysikk. Essensielt for fysikk og livsvitenskap er at det arbeides tverrfaglig.  

Medisinsk fysikk 
Sentralt for medisinsk fysikk er forskning på ioniserende stråling, bildebehandling og fysikkbasert 
diagnostikk og terapisystemer, spesielt i forbindelse med bl.a. kreft og strålingsterapi.  I hovedsak er denne 
aktiviteten knyttet opp mot OUS og det nye Protonterapisenteret og ligger ved FI Nedre Blindern og 
Radiumhospitalet. Denne aktiviteten er beskrevet i mer detalj i vedlegg 2:  

Medisinsk instrumentering og teknologi 
Dette et område som favner bredt, fra medisinsk utstyr, bioteknologi, biomedisin og helsetjenester 
inkludert instrumentering, sensorteknologi, detektorer, bildebehandling og i framtiden også 
akseleratorteknologi. For diagnose-relatert instrumentering og teknologi deltar FI blant annet i 
endringsmiljøet Diatech, som ledes av KI, der målet er å forbedre medisinsk diagnostikk ved å forske på 
deteksjon av sykdomsmarkører. Innen relevant instrumentering og teknologi for terapi er utvikling av 
sensorer og intelligente systemer for blant annet klinisk automatisering (SISCA) et område som vokser 
sterkt. Et annet fokusområde for FI er utvikling av organer på chip (Konvergensmiljøet Organ-on-a-chip), 
cellebasert regenerativ medisin og instrumentering for kirurgi. I framtiden er det ønsker om å forske mer på 
akseleratorteknologi i forbindelse med partikkelterapi. Når det gjelder analytiske instrumenter er 
bioimpedans et satsningsområde, med målinger basert på elektriske egenskaper i biologisk vev. Ikke-
invasive målinger med sensorer som kan bæres på kroppen er viktig forskningsområde (f.eks. måling av 
blodsukker).  FI har også ekspertise på forskning og utvikling av detektorteknologi for dosimetri og 
detektorer for stråleterapi. I framtiden kommer aktivitet også til å inkludere sensorteknologi og psykisk 
helse. 

Biologisk fysikk / biofysikk 
Innen biologisk fysikk/biofysikk ser vi at fysikere og matematikere i økende grad samarbeider med biologer 
og medisinere om grunnleggende forskning i biologi, bl.a. av nye målemetoder, teoretisk forståelse av 
grunnleggende prosesser og matematisk modellering og simulering av disse prosessene. Eksempler på 
forskning er elektriske signaler mellom nerveceller; og cellulær respons på ytre fysiske påvirkninger, som 
stråling og hydroakustikk (relevant for forskning på fisk). Tidligere studier inkluderer turbulens og plankton 
og ozon og UV stråling. 

Biomaterialer 
To sentrale aktiviteter er utvikling av nye biomaterialer og forskning på cellebevegelse. For utvikling av nye 
biomaterialer forskes det blant annet på hvordan bakterier kan lage betong (BioZEment og BioZEment2) og 
magnetiske nanopartikler (NANOP, ledet av institutt for Biovitenskap). Denne aktiviteten er del av det 
nasjonale Senter for Digitalt Liv. En annen del av forskningsaktiviteten på biomaterialer handler om 
cellebevegelse av bl.a. leukocytter. 
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Beregningsmetoder og statistikk for biologi og medisinsk fysikk 
Sentralt for FI står avanserte beregningsmetoder og statistikk for utforske, støtte og fremme forskning 
innen livsvitenskap. Dette er aktuelt for mange områder innen livsvitenskap, også utover det som i dag er 
FIs satsningsområder. Sentralt i dagens forskning er samarbeidet innen nevrovitenskap (CINPLA) ledet av 
IBV, i tillegg til beregninger av hjernesignaler (COBRA). Centre for Computing in Science Education (CCSE) 
har også et nært samarbeide med IBV og FaI om utvikling av undervisnings- og læringsmateriale for 
livsvitenskap. Senteret gir også ut sommerstipender for tverrfaglig beregningsorientert nevrovitenskap i 
samarbeid med IBV og andre.  

Informatikk og matematikk, 
Bioinformatikk er et helt sentralt verktøy for moderne livsvitenskap. MN-fakultetet har derfor etablert et 
Senter for bioinformatikk (SBI) gjennom en fellessatsing fra instituttene for informatikk, biovitenskap, 
farmasi og kjemi3. Senteret planlegges i tillegg å dekke Det medisinske fakultet (MED), og aktiviteten er 
allerede godt integrert med HSØ kjernefasilitet innen bioinformatikk og med det nasjonale ELIXIR-
nettverket. Senteret skal dekke både forskning, undervisning og ulike støttefunksjoner, inklusive HelpDesk. 
Senterets hub er innplassert i LV-bygget sammen med biostatistikk og biomodellering med sikte på å 
etablere en sterk og bred kjerne innen beregningsorientert livsvitenskap. En av senterets større noder vil 
være ved IBV i KB-hus, og det vil også være noder ved enheter utenfor MN. 

Innen biomodellering har det over lang tid vært stor aktivitet med utspring i et miljø innen partielle 
differensiallikninger tilknyttet både MI, IFI og SIMULA-senteret. En SFF i biomodellering (CBC) ble etablert 
ved Simulasenteret, og sentralt her var modellering av hjerte-kar systemet. Denne aktivisten er oppretthold 
blant annet gjennom et meget aktivt miljø innen kardiovaskulær modellering med basis i fluidmekanikk ved 
Matematisk institutt (MI). I tillegg er det nå stor aktivitet rundt modellering av nevrale systemer, blant 
annet gjennom et endringsmiljø (CINPLA) hvor IBV, FI og IFI deltar, og et Digitalt liv-prosjekt (DigiBrain) hvor 
miljøet ved IBV samarbeider tett med Fysisk institutt og Simula senteret. 

Miljøet innen biostatistikk ved UiO omfatter både aktivitet ved Seksjon for statistikk og biostatistikk ved MI 
og aktivitet ved Oslo Center for Biostatistics and Epidemiology. Sistnevnte er en fellessatsing mellom MED 
og OUS, og vil ha ansatte innplassert i LV-bygget. Aktiviteten ved de ulike enheter ved UiO er i dag godt 
integrert, blant annet gjennom deltagelse i SFIen BigInsight. MI har også ansvar for statistikkundervisning 
for biologer og for farmasøyter. 

Ved IFI er det en bred aktivitet knyttet til medisinsk teknologi. En større aktivitet er knyttet til 
konvergensmiljøet Organ-on-a-chip, her deltar elektronikkmiljø ved både FI og IFI og analyseseksjonen ved 
KI. Mikroelektronikkmiljøet er også sentralt i utvikling av kortholdsradar med medisinske anvendelser, 
dette arbeidet foregår i tett samarbeid med Novelda. Det er videre en bred aktivitet innen medisinske 
ultralyd; her i nært samarbeid med GE. Videre arbeides det ved IFI med medisinske anvendelser av 
robotteknologi, inklusive robotkirurgi. Annen aktivitet omfatter systemer for deteksjon av søvn-apnea i 
samarbeid med OUS. 

Det har videre vokst fram en betydelig aktivitet rundt bruk av kunstig intelligens, blant annet knyttet til 
SFIen SIRIUS og Forskningsrådets fyrtårnsprojekter BigMed og DoMore! Alle disse prosjekter gjennomføres i 
et tett samarbeid mellom OUS og IFI. IFI er også vertskap for Norwegian Artificial Intelligence Laboratories 
(NORA), en fellessatsing av seks norske universiteter innen kunstig intelligens.  

                                                           
3 Se vedlegg 2 for mer detaljert beskrivelse av SBI 
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Endelig er det ved IFI stor aktivitet mot nasjonale og internasjonale helseinformasjonssystemer samt 
brukeraspekter ved velferdsteknologiske systemer; disse aktiviteter anses imidlertid å ha begrenset 
relevans for aktiviteten i LV-bygget.  

Transdisiplinær forskning og konvergens 
Transdisiplinær forskning er tuftet på faglig dybde i disiplinene. Fakultetet har med etablering av 
endringsmiljøene og andre tiltak systematisk arbeidet for tverrfaglig forskning. I vår strategi heter det at 
«Fakultetet har et særlig ansvar for å fremme tverrfaglig forskning.»  Konvergens er spesielt omtalt i vår 
strategi: 

Konvergens er når flere ulike forhold – fag, metoder eller ideer – som har forskjellig 
utgangspunkt nærmer seg hverandre og skaper én helhet. Konvergens fører til nye 
arbeidsformer oppstår og at nye fagområder skapes. Konvergens skaper nye ideer og gir 
opphav til nye problemstillinger som gir næring til fagdisiplinene og videreutvikler disse. 
Konvergens speiler et dynamisk tverrgående tankesett og står stadig mer sentralt i moderne 
kunnskapsutvikling. Konvergens og tverrfaglig tilnærming er nødvendig for å løse 
utfordringene formulert i bærekraftmålene. 

Ved etablering av endringsmiljøene gjorde fakultetet et strategisk grep for å fremme større tverrfaglighet. 
Mange av fakultets forskere har grepet muligheten og kulturen for å jobbe tverrfaglig er økende. Fakultetet 
er vertskap for to store nasjonale forskningsprosjekt innen Digitalt Liv-satsingen til Forskningsrådet. 
BioZEment 2.0 ledes av Anja Røyne ved FI og inkluderer SINTEF og NTNU som sentrale partnere mens 
DigiBrain ledes av Marianne Fyhn ved IBV og inkluderer MED/OUS og Simula som de mest sentrale 
samarbeidspartnerne. I 2018 fikk fakultetet et nytt DLN-prosjekt, «Bio-engineered palladium nanoparticles 
- NANOP», ledet av Dirk Linke ved IBV. Fakultetet har også hatt/deltatt i flere SFF innen livsvitenskap. 
Senter for økologi og evolusjonær syntese, CEES var et SFF fra 2007-2017 og er videreført som et senter ved 
IBV. Senteret var ledet av Nils Chr. Stenseth i SFF-perioden og ledes i dag av Kjetill Jakobsen. Senter for 
immunregulering, CIR var et SFF i samme periode ledet av Ludvig Sollid ved MED med deltagelse av to 
grupper fra IBV. Forskere fra fakultetet deltok også i Senter for kreftbiomedisin (CCB) og Senter for 
biomedisinske beregninger (CBC).  

Tverrfaglighet kan være en vitamininnsprøytning for faglig fornyelse hos mange av fakultets sterke 
forskningsmiljøer. Allikevel er det flere utfordringer ved arbeidsformen som må tas alvorlig dersom UiO skal 
stimulere til økt tverrfaglighet og transdisiplinær forskning: 

• Samlokalisering er klart å foretrekke men kan ofte være vanskelig å realisere. Mange forskere, som er 
sentrale i tverrfaglige prosjekter har også annen aktivitet og behov for nærhet til andre 
samarbeidspartnere. Å være samlokalisert med alle er ikke mulig. I tillegg viser det seg ofte 
tidkrevende, ikke minst pga. bygningsmessige utfordringer, å samlokalisere ulike forskere.  

• Det kan ta lang tid å bli produktiv i en ny tverrfaglig setting. Erfaringsmessig tar det tid å etablere tillit 
og det felles «språk» som er nødvendig for tverrfaglighet, også for nært beslektede disipliner. For 
disipliner som står lengre fra hverandre kan dette være et såpass stort hinder at effektivt samarbeid 
om f.eks. ph.d.-veiledning er vanskelig i praksis. Tverrfaglig samarbeid krever derfor mer enn at man 
har felles ansvar for stipendiater. FVA må selv engasjere seg i det tverrfaglige prosjektet. 

• Tverrfaglig forskning og tverrfaglige forskere får ofte mindre annerkjennelse i en vitenskapelig verden 
dominert av ulike spesialister. Dette kan gjøre det vanskeligere å finansiere tverrfaglig forskning, å 
publisere tverrfaglig forskning og gi svakere karriereprogresjon for forskere som jobber tverrfaglig. 
Dette kan særlig være en utfordring for unge forskere med behov for å bygge CV for å søke fast 
stilling. 

https://digitallifenorway.org/prosjekter/biozement-2-0
https://digitallifenorway.org/prosjekter/digibrain
https://digitallifenorway.org/gb/blog/new-research-projects-to-join-centre-for-digital-life-norway
https://www.mn.uio.no/cees/english/
https://www.mn.uio.no/ibv/forskning/grupper/cir/
https://www.med.uio.no/ccb/
http://cbc.simula.no/pub/
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Tverrfaglig utdanning og generisk kompetanse 
En gjennomgripende utdanningssatsing og innføring av en ny og helhetlig studieprogramportefølje har gjort 
fakultetet til en førende, nasjonal aktør innen utdanning og utdanningsutvikling. Fakultetet har over de 
siste årene markert seg sterkt internasjonalt, bl.a. gjennom en omfattende satsing på bruk av beregninger i 
utdanning - ”Computing in Science Education”. Innen dette området har fakultetet også et senter for 
fremragende undervisning (SFU), CCSE.   

Fakultet har også etablert seg som en premissleverandør for myndighetenes satsing på utdanning, noe som 
bl.a. er gjengitt i Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning og Stortingsmelding 
4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028. I fakultetets strategi heter det: 

Fakultetets arbeid med utdanning skal kjennetegnes ved at det kontinuerlig utvikles et 
framtidsrettet faglig innhold med god balanse mellom faglige og generiske ferdigheter, som 
også ivaretar faglige og akademiske tradisjoner. Fakultetet skal være preget av en kultur for 
læring som stimulerer og forplikter både ansatte og studenter til å yte sitt beste. 

Fakultetet innførte nye studieprogrammer på bachelornivå i tillegg til reviderte femårige 
masterprogrammer i farmasi og lektorprogrammet i realfag høsten 2017 og på masternivå høsten 2018. 
Bærende elementer i alle bachelorprogrammene og de femårige masterprogrammene er trening av 
generiske ferdigheter med systematisk progresjon i studieløpene, og innføring av et fritt, obligatorisk 
utviklingssemester med mulighet for utreise til samarbeidende universitet eller Universitetssenteret på 
Svalbard, «internship» i bedrift, emner i entreprenørskap og kommunikasjon, eller bacheloroppgave. Unikt 
i nasjonal og internasjonal sammenheng er fakultetets bachelorprogram i biovitenskap der studentene 
lærer programmering i en «biologisk kontekst» i første semester, med oppfølging videre i 
studieprogrammet. Ph.d.-stipendiater og forskere ved fakultetet har laget en ny lærebok for dette emnet, 
som nå blir utgitt på Springer forlag.  

Den 5-årig profesjonsutdanningen i farmasi har over lang tid hatt 68 studieplasser. Søkergrunnlaget 
er godt, gjennomstrømningen er god, frafallet er lite og ferdigutdannede kandidater kommer 
umiddelbart i arbeid. I tillegg til apotek og sykehusapotek er farmasøytiske kandidater etterspurte i 
statlig forvaltning (inkl. Legemiddelverket, Giftinformasjonen, RELIS [regionale 
legemiddelinformasjonssentre], Folkehelseinstituttet, HOD, Helsedirektoratet), på sykehus, i 
primærhelsetjenesten, og i legemiddelindustrien. Farmasøytiske kandidater har videre en 
naturvitenskapelig breddekompetanse med mye ferdighetstrening innen laboratoriearbeid og en 
masteroppgave på 45 studiepoeng (som er unikt for de lange helseprofesjonsutdanningene ved 
UiO). Dette gjør dem attraktive innen forskning ved universitetene, sykehusene, farmasøytisk 
industri og bioteknologibedrifter og svært ettertraktet som ph.d.-kandidater innen bredden av LV-
feltet ved UiO. 

Alt tyder på at den store etterspørselen etter farmasøytiske kandidater vil holde seg eller øke. På 
denne bakgrunn bør det vurderes å søke KD om finansiering til et økt antall studieplasser ved 
flytting til nybygget, anslagsvis en økning til 100 plasser. En slik vurdering må ta hensyn til 
muligheter for videre utvikling av utdanningen, inkludert myndighetenes krav til 
helseprofesjonsutdanninger (nasjonale og EU). Økt vektlegging av digital metoder og bygging av 
digital kompetanse, utvidet samarbeid med øvrige fagmiljø innen livsvitenskapssatsingen, og økt 
samarbeid med nærings- og arbeidslivet om utdanningen vil øke relevansen av farmasiutdanningen 
ytterligere. Dette er også viktige momenter i diskusjon om livslang læring og EVU. 

I tråd med ønskene i «Samhandlingsreformen» har FaI tatt initiativ til et tverrfaglige samarbeid 
mellom helseprofesjonsutdanningene ved UiO (Sampraks). De involverte profesjonsutdanningene 

https://www.mn.uio.no/ccse/english/
https://www.mn.uio.no/studier/programmer/
https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/realfag/
https://www.uio.no/studier/program/farmasi/index.html
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er medisin, farmasi, odontologi, psykologi, avansert geriatrisk sykepleie og klinisk ernæring. Målet 
er å øke studentenes kompetanse, erfaring og selvtillit i samhandling med andre 
profesjonsutdanninger i et tverrfaglig samarbeid i form av teamarbeid ved direkte 
pasientbehandling.  

I LV-bygget vil miljøer innen biostatistikk fra MED/OUS og bioinformatikk og biomodellering fra MN 
samlokaliseres. Disse miljøene besitter sentral kompetanse for miljøene både ved MN, MED og OD. 
Per i dag er imidlertid miljøenes ansvarsområder hva gjelder undervisning og 
veiledning/brukerstøtte i hovedsak begrenset til enkeltfakulteter. En prosess bør allerede nå 
initieres for styrke og samordne aktivitetene, slik at det samlede LV-miljø får tilgang til 
utdanningstilbud/kurs og veiledning fra et sterkt og velintegrert kompetansemiljø innenfor anvendt 
statistikk, matematikk og informatikk. 

Fremtidig samarbeid på utdanningsområdet, spesielt i beregningsorienterte fag, 
kommunikasjon og kunnskapsformidling, samt innovasjon og entreprenørskap. 
Digitalisering og beregningsorientert naturvitenskap står sentralt i fakultetets forskning og 
utdanning.  

Fakultetet skal være internasjonalt ledende på integrering av digital kompetanse i alle 
utdanninger. Dette inkluderer beregninger i alle bachelorprogrammer fra første semester, og 
beregningsaspekter skal gjenfinnes videre i alle studieprogrammer. Fakultetet skal 
kjennetegnes ved fremragende læringsmiljøer, og tilrettelegge for at ansatte kan utvikle sin 
kompetanse innen undervisning og utdanning. Fakultetet skal legge til rette for 
læringssentrerte arbeidsformer og utvikling av digital kompetanse ved kontinuerlig utvikling 
av studentenes fysiske og digitale læringsmiljø. 

Et mål for alle våre bachelorprogram er at de skal være faglig brede, men samtidig gi god 
dybdekunnskap. Utpregede tverrfaglige utdanninger kommer derfor ikke før på mastergradsnivå. 
Spesielt bør nevnes våre nyetablerte masterutdanninger i Data Science og i Computational Science 
(CS). Master i CS har flere retninger som er særlig relevant for livsvitenskap: Bioinformatics, 
Bioscience, Chemistry, Imaging and Biomedical Computing, Materials Science, Physics. 

Fakultetets visjon for utdanningen er: «Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt». Dette 
betyr at profesjonell og generisk kompetanse vektlegges og er integrert i alle våre studieprogram, 
primært i ordinære faglige emner. Ferdigheter det legges vekt på er evnene til å kommunisere, 
presentere og samarbeide.  

Betydningen av innovasjon og entreprenørskap er tydeliggjort i vår nye bachelorportefølje og det 
arbeides nå med å etablere mulighet for internships i relevant industri/offentlig virksomhet i alle 
våre studieprogram. Dette blir introdusert fra høsten 2019. Fakultetet underviser et emne i 
entreprenørskap på bachelornivå (ENT1000) og noen av fakultetets kandidater tar også et emne i 
innovasjon ved TIK-senteret. Videre har fakultetet et eget masterprogram i entreprenørskap lagt til 
IFI. 

Fakultetets viktigste bidrag til innovasjon og samfunnsutvikling er utdanning av gode 
kandidater som går ut i jobber i næringslivet og offentlig sektor, og som deltar aktivt i 
samfunnsdebatten. Skolering i entreprenørskap skal stå sentralt i utdanningene ved 
fakultetet. 

Fakultetet har emner på 10 studiepoeng i Formidling og vitenskapsjournalistikk for både bachelor- 
(MNKOM3000) og master-studenter (MNKOM4000) lagt til IBV. Det arbeides nå også med opprettelse av 
MNKOM9000 for ph.d.-kandidater, og med ph.d.-emner i entreprenørskap og pedagogikk/didaktikk. Alle 

https://www.uio.no/studier/program/datascience-master/index.html
https://www.uio.no/studier/program/computational-science-master/index.html
https://www.uio.no/english/studies/programmes/entrepreneurship-master/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/MNKOM3000/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/MNKOM4000/
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ph.d.-kandidater tar et obligatorisk emne i forskningsetikk. Vi gjennomgår for tiden forskeropplæringen for 
ph.d.-kandidater, postdoktorer og forskere og etablerer både studiepoenggivende kurs i generiske 
ferdigheter (som nevnt over) og frivillige kurs i karrierefremmende tiltak. 

Del 2 – Fremtidige muligheter  
Prosesser for utvikling av TO som inkluderer hele forskningsøkosystemet - UiO, 
eksterne aktører som OUS/AHUS, og andre utdannings- og forskningsinstitusjoner  
For at UiO skal kunne utvikle TO, som inkluderer også eksterne aktører må prosessene være samordnet 
med disse aktørene. En Stor-Oslo strategi for livsvitenskap bør derfor utvikles som et første ledd i en slik 
prosess, eventuelt parallelt med en prosess for utvikling av faglig profil på LV-bygget. Ved å samarbeide 
med enheter utenfor UiO i utvikling av LV-strategi for regionen vil UiO styrke forankringen av bygget hos 
andre aktører. Dette vil være essensielt for at samfunnsmålene knyttet til byggprosjektet skal oppfylles. 
Disse aktørene bør minst inkludere, OUS, Ahus, NMBU, de relevante forskningsinstituttene (FHI, STAMI, 
andre?), livsvitenskapsklyngene (OCC, TLSC, Norway HealthTech og andre?), bedrifter og Oslo kommunene.  

OUS er universitetets største samarbeidspartner og det er spesielt viktig at det etableres en viss grad av 
arbeidsdeling mellom ulike lokalisasjoner ved UiO og OUS. Samtidig må det være aktiviteter på tvers som 
øyner mulighetene for synergi og er i stand til å ta ut disse når de dukker opp. MN har en sterk portefølje av 
grunnforskning med høy relevans for ulike retninger innen livsvitenskap, og forholdene må legges til rette 
for at disse kan samarbeide med f.eks. medisinske miljøer på ulike lokalisasjoner. Et eksempel på 
arbeidsdeling kan være at Radiumhospitalet blir hovedlokalisasjon for kreftforskning med betydelig 
potensiale for synergi med aktivitet i LV-bygget og instituttene utenfor. Med en fremtidig satsing på 
protonterapi og PET på Montebello vil det også være naturlig at de relevante miljø innen fysikk, kjemi og 
farmasi inviteres inn til å bidra her. 

Utvikling av sterke forskningsområder krever tydelig faglig ledelse og bruk av både bottom-up og top-down 
tilnærming. Utvikling av tematisk profil på LV-bygget må være en involverende og transparent trinnvis 
prosess der grunnplanet deltar. Tema bør velges slik at det legger til grunn for synergi med andre aktører i 
regionen, f.eks. medisinske miljø på OUS. MN anbefaler at UiO etablerer et SAB som vurderer og gir råd om 
mulige tema. I første runde bør det legges opp til noen flere tema, enn det som vil være hensiktsmessig å 
ha for bygget gitt «ledig plass» når de aktiviteter, som det er bestemt skal inn i bygget har flyttet inn. Disse 
temaene bør så videreutvikles og revurderes av SAB før en endelig beslutning gjøres av UiO-styret. 
Utlysninger av forskningsmidler og plass i bygget i tråd med tema for bygget vil bidra til å utvikle sterke TO. 
Konvergensmiljøvirkemiddelet, som er etablert av UiO:Livsvitenskap, bør dreies mot slike utlysninger. Det 
er allikevel viktig at utlysningene er såpass åpne at det realistisk sett er mange miljøer som konkurrerer. 
Dette er beste måten UiO kan sikre at det er sterke forskningsmiljø som kommer inn i den åpne LV-delen av 
LV-bygget. 

I hvilken grad profil på LV-bygg skal være politisk styrt og rettet mot f.eks. bærekraftsmålene mener vi 
ligger utenfor vårt mandat å svare på i dette notatet. Vi synes allikevel det er betimelig å nevne noen 
områder der vi anser at UiO, i samarbeid med omkringliggende aktører, har et uutnyttet potensiale.  Ved å 
styrke konvergens i forskning og å stimulere til innovasjon i LV-bygget innen ett eller flere av disse tema 
mener vi UiO kan sikre og styrke internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap: 

• One-Health: Begrepet sikter til et samarbeid mellom ulike disipliner for å oppnå optimal helse for 
mennesker, dyr og miljø. Innsnevring eller fokus på underområder er mulig. 

• Antibiotikaresistensutvikling i bred forstand, inkludert generell infeksjonsbiologi, mikrobiologi og 
vaksinologi (hovedsakelig humant perspektiv, men også mot veterinærmedisin). 
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• Medisinsk teknologi for anvendelse av pasienten selv og/eller av helsepersonell i klinikk. 
• Systembiologi (system-medisin) og persontilpasset medisin. 
• Nevrovitenskap med eksperimentelle og beregningsorienterte aspekter. 
• Immunologi med eksperimentelle, komparative og beregningsorienterte aspekter. 
• (Kreft) – vi anser dette som mindre relevant for LV-bygg for ikke å konkurrere med Montebello-

miljøet. 

Koordinering mellom fagmiljø som er permanent i LV-bygget og temporære satsinger 
Det er vedtatt at KI, FaI og NCMM skal flytte inn i LV-bygget og detaljplanlegging for dette er pågående. I 
tillegg er det planlagt for FIN i LV-bygget, som vil ha mange brukere som ikke er planlagt flyttet til LV-
bygget. For enkelte FIN vil hovedbrukerne ved UiO være forskningsgrupper som ikke er planlagt flyttet til 
bygget og det kan stilles spørsmål om de vi vet skal inn i bygget er best egnet til å drifte slik FIN til glede for 
alle LV-miljø ved UiO. Prinsipper for hvordan FIN i LV-bygget skal driftes bør vedtas i løpet av kort tid (se 
under, «Rammer for organisering og drift av FIN»). Dette er særlig viktig der hovedbrukere p.t. ikke er 
planlagt flyttet inn i LV-bygget fordi det kan avstedkomme behov for å flytte fagmiljø fra andre deler av UiO 
inn i bygget. MN tar for gitt at enkelte forskningsgrupper flyttes inn i bygget for å drifte FIN, som er KF for 
hele UiO. Dette behøver ikke å være permanent, men må være for en viss varighet, f.eks. fem år.  

Vi ser det som uhensiktsmessig å sette begrensninger på TO for LV-bygget som gjør at grunnenheter som 
skal inn (FaI, KI, NCMM) eller fagmiljø som drifter KF i bygget «ikke passer» i bygget. Det er to muligheter 
for hvordan UiO håndterer dette dilemmaet; (I) TO for LV-bygget gjøres så vidt at alle som skal/må inn 
passer inn, (II) TO for LV-bygget gjøres ikke til en tvangstrøye som må gjelde alle LV-byggets forskere 
(spesielt de som skal/må inn). Begge disse opsjonene har ulemper, som kan svekke UiOs LV-satsing og LV-
byggets rolle som en motor for denne satsingen og håndtering av denne problematikken krever god 
balansegang. Det er viktig at grunnenheter som skal være i LV-bygget gis mulighet til å opprettholde alle 
aktiviteter som er nødvendig for å ivareta samfunnsoppdraget. Vi ønsker å presisere at det ikke er MNs 
posisjon at KI og FaI skal flytte til nybygget og fortsette sin virksomhet slik den er innrettet i dag. MN støtter 
at flytting av FaI og KI skal sterkt påvirke virksomheten, føre til økt interaksjon med andre enheter ved UiO 
og eksterne og mener det er vesentlig at faglig aktivitet dreies mot et felles større mål for UiO innen LV. 

In vivo arealer 
LV-bygget har siden konseptvalgsutredningen (KVU-en) i 2009-2011 vært planlagt med in vivo arealer. I LV-
byggets detaljprosjektering inngår planer for akvariumsavdeling (sebrafisk og andre modellfisk) og 
gnageravdeling (mus og rotte). Forskning ved MN, som ikke er planlagt flyttet til LV-bygget vil være 
avhengig av slike fasiliteter også i fremtiden. Dersom UiO skulle komme frem til en organisering av in vivo 
fasiliteter, som fører til at slike fasiliteter helt eller delvis opphører på Nedre Blindern, må det være en 
forutsetning at de forskningsmiljø som benytter disse fasilitetene får adekvat tilgang i LV-bygget. En 
pragmatisk holdning til dette faktum vil være påkrevd når det arbeides med prosesser for TO for LV-bygget, 
selv om man på det tidspunkt ikke ennå har avgjort hva som skal skje med in vivo fasilitetene i KB-hus. 

En mulig strategisk rolle for NCMM 
I tillegg til MN-instituttene KI og FaI skal, som nevnt over, NCMM inn i LV-bygget. Som et resultat av 
sammenslåingen med Bioteknologisenteret har NCMM to avdelinger, «translational» og «biotechnology». 
NCMM er del av et Nordisk EMBL-partnerskap og et strategisk redskap med to hovedfunksjoner; (I) å 
fremme translasjonsforskning, dvs. brobygging fra basalforskning til klinisk praksis, (II) å rekruttere unge 
internasjonalt ledende forskere til UiO og være et «drivhus» for disse. Siden gruppelederstillinger i NCMM 
ikke er permanente stillinger er det en uttalt strategi at de beste gruppelederne etter endt periode i NCMM 
(5+5 år) skal rekrutteres til faste stillinger, primært ved UiO, men alternativt til OUS/Ahus eller andre 
nasjonale universitet eller forskningssykehus. NCMM er et nasjonal prosjekt, som ved slutten av andre fem-
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årsperiode har basisfinansiering fra UiO (ca. 67%), Forskningsrådet (ca. 22%) og HSØ (ca. 11%). Senteret har 
nylig vært igjennom en evaluering og finansieringen fra Forskningsrådet videreføres for en ny, og absolutt 
siste, femårsperiode (2020-2024). NCMMs nåværende strategi er å videreutvikle sin nasjonale rolle og det 
arbeides nå for å etablere formell deltagelse (og finansiering) fra de andre tre helseregionene og deres 
samhandlende universiteter med medisinerutdanning (Helse Vest/UiB, Helse Midt-Norge/NTNU og Helse 
Nord/UiT- Norges arktiske universitet). Uavhengig av utfall av det pågående arbeidet med å sikre NCMM 
nasjonal finansiering gjennom RHFer og andre universiteter vil Forskningsrådet avslutte sin 
basisfinansiering av senteret etter 2024. Dette sammenfaller omtrent med flytting til LV-bygget, og 
representerer derfor en viktig strategisk mulighet for UiO. MN anbefaler at NCMM får som uttalt mål å 
bygge bro mellom basalmiljø ved UiO (inkludert FaI og KI i LV-bygget, Institutt for medisinske basalfag (IMB) 
og IBV i andre bygg) og sykehusmiljø ved OUS (+ Ahus)/ Institutt for klinisk medisin (IKM). Organiseringen i 
to avdelinger vil være ideell for dette da «translational» naturlig henvender seg mot klinikk og 
«biotechnology» naturlig henvender seg mot basalfagene, spesielt de teknologitunge MN-fagene. En slik 
lokal forankret satsing og rolle for NCMM kan styrke samarbeidet mellom OUS (og Ahus) og UiO. OUS er 
allerede i symbiose med IKM. OUS er også MNs største samarbeidspartner og videreutvikling av 
samarbeidet mellom OUS og hele UiO vil fremme translasjon både mot klinikk og mot innovasjon inkludert 
helseinnovasjon og plattformløsninger. 

Frie LV-arealer  
En stor del av LV-bygget er fortsatt «åpen», dvs. at hvilke fagmiljø, som skal være der ikke er bestemt. Som 
beskrevet ovenfor tar MN det for gitt at noen av disse arealene må avses til forskningsmiljø som kommer 
inn i bygget for å drifte felles FIN. Slike forskningsmiljø kan komme fra MN, MED eller andre enheter. Et 
særtilfelle av en slik ordning kan være et behov for tilgang til LV-bygget pga. in vivo arealer (beskrevet 
over), både akvariumsdelen (ulike enheter ved UiO dersom dette blir eneste slik avdeling) og gnagerdelen 
(for andre enheter enn MED, som har egne slike avdelinger). Øvrig frie arealer bør benyttes til temporære 
satsinger.  

MN mener det bør være flere typer temporære satsinger og at varigheten ved disse kan variere avhengig av 
formålet med den temporære satsingen og hvem som deltar: 

1. Temporære konvergensmiljøer i tråd med LV-byggets profil. Disse bør primært være UiO-interne, 
men kan ha noen eksterne deltagere, kan være rettet mot grunnforskning eller innovasjon. Prosess 
og kriterier for disse bør utarbeides og drives frem av UiO:Livsvitenskap. 

2. Innovasjonsprosjekt (se under, «Mulighetsrom for samfunns- og næringslivskontakt») i samarbeid 
med eksterne aktører inkludert kommersielle. 

3. Nasjonale grunnforskningsprosjekt i samarbeid med andre UoH-institusjoner, forskningsinstitutter 
eller helseforetak. 

Mulighetsrom for samfunns- og næringslivskontakt  
Laboratoriumsareal og kontorplasser bør avsettes for prosjektbasert temporær virksomhet i bygget som 
tildeles plass og ressurser (f.eks. fra UiO:Livsvitenskap) etter klare og transparente søknadsprosedyrer. 
Muligheter for prinsipper: 

• Prosjekt må koble UiO-forskere med eksterne aktører (akademiske inkludert helseforetak eller 
kommersielle) 

• Prosjekt må nyttiggjøre seg FIN i bygget  
• Prosjekt må ha egenandeler fra søkerne 
• Prosjekt skal ha klare milepæler og tidsskjema 
• Prosjekt må ha høyt innovasjonspotensial 
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• Prosjekt må støtte øvrige prinsipper for lokalisering til bygget 

Bygget må ha muligheter for gjesteopphold for akademiske og kommersielle enheter inkludert laboratorier, 
kontorer og møtelokaler. Det er viktig at eksterne som kommer inn i LV-bygget temporært blir en integrert 
aktivitet i bygget og ikke avsondret fra annen aktivitet. UiO bør ha administrativt ansatte som drifter dette 
kontaktsenteret (se under, «Administrasjon»). UiO bør også drive et program med aktiviteter slik som f.eks. 
TLSC og andre arrangerer i Forskningsparken (FP) i dag. Det er viktig å ikke bli en konkurrent, men en 
samarbeidspartner til FP. Det er et voksende «økosystem for innovasjon» i randsonen av UiO. For å ta ut 
potensialet i dette økosystemet må UiO klare å få til møteplasser med en innebygget langsiktighet, som er 
nødvendig for å få til innovasjon fra forskning. 

MN mener det er essensielt at UiO får på plass en policy og prosedyrer, f.eks. standardkontrakter med 
industri og en pragmatisk holdning til IPR, som gjør UiO til en attraktiv partner for industrien. Det må legges 
opp til at forskningssamarbeid med industri kan foregå i de samme arealer der UiO-forskningen foregår. 
Tilsvarende må det også gis rom for akademiske partnere og enkeltforskere fra fagmiljø ved UiO som ikke 
flyttes til LV-bygget. 

Struktur og organisasjonsmessige forhold 
Administrasjon, IT og Logistikk 
LV-bygget vil huse ansatte som tilhører flere forskjellige institutter og fakulteter. Det må derfor være en 
fleksibel administrasjon som håndtere dette, men noen prinsipper må ligge til grunn og mange 
støttefunksjoner må være felles for alle som arbeider eller studerer i bygget. Eksempelvis bør IT-støtte og 
logistikk-funksjoner som varelevering, mottak av gjester og annet være felles for alle som har sin 
hovedaktivitet i bygget. Det bør søkes å unngå overdreven internfakturering og noen utgifter må derfor tas 
på et høyere nivå etter avtalte satser mellom de berørte fakulteter og UiO sentralt. Like viktig som en 
fleksibel administrasjon er en enhetlig klar, transparent og rettferdig ledelse av faglig aktivitet i bygget. En 
slik ledelse kan utgjøres av en daglig leder, som rapporterer til et eget styret. Sammensetning av LV-
byggstyret bør minst inkludere instituttlederne for FaI og KI samt direktørene for NCMM og 
UiO:Livsvitenskap, i tillegg til ansatte- og studentrepresentanter. LV-byggstyret må ha ansvar for strategisk 
utvikling og felles drift av LV-bygget samtidig som ansvar for grunnenhetenes faglig aktivitet inkludert 
forskning og utdanning må ligge i den eksisterende linjen. Det er viktig at LV-byggstyret/daglig leder har god 
dialog med eiendomsavdelingen. For arealer avsatt til undervisning bør KI og FaI samlokaliseres og ha 
ansvar for alle undervisningsfasiliteter for å sikre optimal ressursbruk og etablere et sted for å henvende 
seg for lån, bruk, hjelp, fordeling mm. 

Husleie 
Husleieordningen for temporære satsinger i LV-bygget må være slik at moderenheter ikke taper midler på å 
flytte enkeltpersoner eller forskningsgrupper inn i bygget dersom detter er hensiktsmessig. Arbeidet med å 
finne gode fleksible systemer for husleie-ordninger i LV-bygget bør påbegynnes snarlig og være klart i god 
tid før utlysning av konvergensmiljø og andre temporære satsinger som er planlagt inn i bygget. Det er også 
nødvendig å avklare hvordan flytting til LV-bygget vil påvirke de grunnenheter som skal inn i bygget sin 
økonomi. 

Rammer for organisering og drift av FIN 
UiO bør vedta et prinsipp om at FIN skal ligge i nær tilknytning til sterke fagmiljøer som videreutvikler 
denne FIN. Med et slikt prinsipp og de planer som foreligger for FIN i bygget er det naturlig å anta at det 
også vil være nødvendig å flytte andre fagmiljøer til bygget enn de som inngår i grunnenhetene FaI og KI, 
samt NCMM. FIN, som skal etableres og driftes i LV-bygget bør vedtas på UiO nivå (f.eks. FIU) og det bør 
være søknadsbasert klare og transparente prosedyrer for å vinne rett til å drifte disse i en tidsavgrenset 
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periode og dermed også få være i bygget i denne perioden. Kriterier og forhold må i tillegg også styrke 
moderenhet til det fagmiljø som temporært flytter inn i bygget. Fagmiljøer som allerede er i bygget kan 
også søke å drifte FIN. Fagmiljø som drifter FIN må ha en viss økonomisk fordel av dette slik at det blir 
tilstrekkelig attraktivt, men driftsmodell må belage seg på prinsippene for leiested. 

Rammer for temporære satsinger 
MN mener det må være rom for temporære satsinger som ikke er direkte knyttet til særskilt FIN i LV-bygget 
(beskrevet over). Slike satsinger må støtte opp om TO som er valgt for LV-bygget (se over) og 
konvergensprinsippet må ligge til grunn. Rammer og premisser for slike temporære satsinger bør 
utarbeides tidlig, slik at fagmiljø ved institutter/enheter som ikke flytter til LV-bygget er forberedt på hva en 
slik deltakelse vil innebære. Det er viktig at administrative hindre ryddes av veien og livsvitenskapssatsingen 
må være så raus at også moderenhet (f.eks. institutt) ser en verdi i å avse et fagmiljø til LV-bygget 
temporært. Dersom en grunnenhet skal betale for å få lov til å avse forskningsgrupper til LV-bygget vil dette 
ikke skape entusiasme fra enhetsledere utenfor bygget og store muligheter for UiO vil gå tapt.  

Muligheter for enkeltforskere og mindre grupper 
Det bør være mulig for enkeltforskere, eller små grupper fra enheter som ikke flytter inn i LV-bygget å få 
innpass der dette er faglig hensiktsmessig og bidrar til å skape et mer robust fagmiljø sammen med grupper 
som allerede er innplassert i LV-bygget.  

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 – FIN  

Vedlegg 2 – TO ved instituttene på MN 
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Vedlegg 2 - Arbeidsnotat faglig utvikling, 15.12.2018 


Innledning 


Dette vedlegget gir en summarisk oversikt over instituttenes aktivitet knyttet til livsvitenskap. For 


kjemisk institutt er også annen aktivitet inkludert i beskrivelsen siden instituttet som helhet skal 


flytte inn i LV-bygget. 


 


Kjemisk institutt  


Kjemisk instituttet er organisert i 8 seksjoner med betydelig variasjon i størrelse og sammensetning.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Materialer og energi 


Dette feltet dekkes ved Kjemisk institutt av tre seksjoner: 


 Elektrokjemi (Haugsrud, Norby) 


 Uorganisk materialkjemi (Fjellvåg, Karen, Nilsen, Sjåstad) 


 Katalyse (Amedjkouh, Lillerud, Olsbye, Svelle, Tilset) 


 


Seksjonene utgjør et tyngdepunkt i SMN med høy ekstern finansieringsgrad og vitenskapelig 


produktivitet. Seksjonene er alle godt posisjonert innen fagfelter med stor samfunnsrelevans og 


betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling.  
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Området har god tilgang på moderne infrastruktur, men trenger i likhet med flere fagfelter ved UiO 


å bygge kapasitet og kompetanse for bedre utnyttelse muligheter som åpner seg med utbyggingen 


av stor internasjonal infrastruktur (synkrotron XR, nøytronspredning, fri elektronlaser). 


 


Moderne materialforskning krever avansert kapasitet innen syntese, karakterisering og modellering. 


Utviklingen mot rasjonell design er tydelig og nødvendig. Simulering og modellering står sterkt i 


området, men samarbeid med vårt eget verdensledende miljø (Hylleraas) er en uutnyttet ressurs. 


 


Seksjonene har alle demonstrert et betydelig innovativt potensial med flere registrerte 


oppstartselskaper (Protia/CoorsTek, Baldur Coatings, ProfMOF). 


 


Det er komplementær forskning ved samtlige seksjoner (energikonvertering, katalyse) med 


åpenbare muligheter for synergier. To av seksjonene (UMK, Katalyse) inngår i SFI iCSI i 


samarbeid med NTNU. Størrelse alene er imidlertid et argument mot videre konsolidering. Det vil 


likevel være naturlig med en helhelhetlig vurdering av videre rekruttering innen de tre nevnte 


seksjonene, også mot tilstøtende fagområder ved instituttet for øvrig (analytisk kjemi, organisk 


kjemi, bionanomaterialer, miljøkjemi). Ikke minst vil oppbyggingen av et verdensledende 


forskningsmiljø innen solenergi (SOLARIS) få betydning for videre rekruttering.  


 


Livsvitenskap 


Instituttets aktiviteter innen livsvitenskap er hovedsakelig lokalisert til følgende seksjoner og 


forskningsgrupper: 


 


 Seksjon for organisk kjemi (ORG) (Bonge-Hansen, Gundersen, Rise, Sandtorv) 


 Seksjon for kjemisk livsvitenskap (Bio3) (Görbitz, Krengel, Lund, Lundanes, Nyström, 


Wilson) 


 Riss’ forskningsgruppe innen radiofarmasøytisk kjemi 


 Gözens forskningsgruppe innen biologiske myke materialer ved NCMM 


 Sekulic’ forskningsgruppe innen DNA/protein-interaksjoner ved NCMM 


 Uorganisk materialkjemi har en uttalt ambisjon om å gå inn i feltet bionanoteknologi og 


myke materialer i interaksjon med Seksjon for Kjemisk livsvitenskap. 


 


Seksjon for organisk kjemi har nettopp blitt tilført en viktig stilling rettet mot livsvitenskapsorientert 


syntetisk organisk kjemi (Sandtorv). Det er en underliggende forutsetning at denne stillingen skal 


bidra til økt samarbeid med andre relevante miljøer ved UiO, herunder Farmasøytisk institutt (FAI).  


 


Seksjon for kjemisk livsvitenskap (Bio3) samlet i 2016 instituttets ressurser innen biologisk 


strukturkjemi (Krengel), bioanalyse (Lundanes, Wilson) og bioinspirerte myke materialer (Lund og 


ny stilling) til en potensielt slagkraftig enhet med antatt god finansierbarhet. 
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Seksjonens deltakere besitter bred og komplementær metodisk og instrumentell kompetanse som nå 


rettes mot samlende problemstillinger knyttet til bioaktive molekyler, levende celler og komplekse 


biokjemiske systemer.  


 


Bio3 og UMK (Lundanes, Wilson, Nilsen) har sentrale medlemmer i det produktive Endringsmiljøet 


DIATECH (KI, FI, FAI) rettet mot innovative teknikker og markører for presis, tidlig diagnose av 


utvalgte sykdommer.  


  


Tilknytningen til NCMM gjennom to gruppelederstillinger (Gözen, Sekulic) i samfinansiering 


mellom KI, MN-fakultetet og NCMM, øker dette potensialet ytterligere og legger til rette for mulig 


rekruttering på sikt. Gözen bringer inn forskning innen manipulering og mobilitet av kunstige 


cellestrukturer og interaksjon med overflater. Sekulic’ forskning er konsentrert om interaksjon 


mellom DNA og kontrollerende proteiner. 


 


KI har satset betydelige ressurser på en stilling innen radiokjemi og tracere for positron 


emisjonstomografi (PET) (Riss). Forskningsgruppen ved KI er svært produktiv, men har et uforløst 


potensial som kun kan realiseres gjennom økt tverrfaglig samarbeid og samordning av 


forskningsprogrammer og infrastruktur. PET er i sin natur kompleks translasjonsforskning som 


spenner fra molekyl til menneske, fra kjemisk syntese til klinisk utprøving. Dette innebærer at 


forskningen for å lykkes må involvere flere institutter (KI, FAI), fakulteter (Med, MN), tilknyttede 


kliniske miljøer (OUS) og bedrifter (NMS). Ikke minst vil det være kritisk å etablere bedre 


utnyttelse, finansiering og bærekraftig drift av kostbar instrumentering og infrastruktur. 


 


Jord og rom 


De av KIs aktiviteter som best lar seg beskrive under denne tittelen, er: 


 Seksjon for miljøvitenskap (SMV) (Hansen, Nielsen, Omtvedt, Riss, Vogt, Walderhaug. 


Wisthaler) 


 Uggeruds forskning innen kjemisk reaktivitet og molekyldynamikk. Hans forskning har 


relevans innen flere problemområder. Forskningen rettet mot aktivering og fiksering av CO2, 


er av særlig miljøvitenskapelig betydning. 


 


Uggerud er for tiden tilknyttet Seksjon for teoretisk kjemi. Riss’ og Omtvedts radio- og 


kjernekjemiske forskning er tidligere omtalt under Livsvitenskap. 


 


Miljøvitenskap er en tverrvitenskapelig disiplin der fokus er økosystemer og forståelsen av de 


prosessene som ligger til grunn for fordeling av kjemiske forbindelser mellom luft, jord, vann og 


biota. En av dagens miljørelaterte hovedutfordringer er forståelsen av samspillet mellom disse 


prosessene i relasjon til endring i klima og ressursutnyttelse. 


Seksjon for miljøvitenskap (SMV) ble dannet i 2015 og samlet ansatte fra Miljøanalyse (Vogt, 


Wibetoe), Fysikalsk kjemi (Nielsen, Hansen, Wisthaler, Walderhaug) og Kjernekjemi (Omtvedt, 
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Riss). Sammen dekker SMV sentrale deler av kjemiske prosesser i jord, vann og luft, samt 


ekstraksjon og gjenvinning av verdifulle metaller fra mineraler og teknologiavfall. 


 


Seksjonen har tilgang til avansert relevant vitenskapelig instrumentering, og den er slik godt rustet 


til å utdanne kandidater med den fundamentale miljøvitenskapelige viten som er nødvendig for 


utvikling av et kunnskapsbasert samfunn. Seksjonens mastergradsprosjekter er etterspurt av våre 


studenter og kandidatene finner raskt relevante jobber. 


 


Seksjonens tverrfaglige innretning ligger godt til rette for samarbeid ut over instituttets grenser. Ett 


eksempel er deltakelsen i det nydannede senteret «BioGeoChemistry in the Anthropocene» med 


deltakere fra Institutt for biovitenskap (IBV), Institutt for geofag (GEO) og Kjemisk institutt (KI). 


 


Beregningsbasert kjemi («Muliggjørende teknologier») 


Seksjon for teoretisk kjemi (Cascella, Helgaker, Pedersen) har utvikling av ny teori og 


beregningsmetoder for studier av komplekse molekylæres systemer og faste stoffer som sin sentrale 


aktivitet. Disse metodene anvendes til avansert modellering og simulering og vil i denne forstand 


representere «muliggjørende teknologi» («Enabling technology»). 


 


Seksjonen er vertskap for SFF Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences (Hylleraas), ett 


av kun tre forskningsmiljøer i Norge som har blitt tildelt to på hverandre følgende SFFer.  


 


Senterets verdensledende kvaliteter kan kort oppsummeres gjennom SFF-evalueringens 


formulering: «… a truly outstanding research project capable to lead to groundbreaking discoveries 


and to a significant advancement of the research potential of computational chemistry.” Og videre 


om senterets potensial: “…Norway could become the leading country for quantum chemistry.”  


 


I det nåværende senteret Hylleraas har miljøet valgt å rendyrke sin vellykkede profil mot 


metodeutvikling og simulering av molekyler i komplekse og ekstreme omgivelser.  


 


Felles ressurser 


Seksjon for kjemididaktikk (Fægri, Tveit) bygger på instituttets velkjente «Skolelaboratorium», en 


svært nyttig ressurs og bindeledd mellom skoleverket og UiO. Etter pensjonsavgang av sentrale 


medarbeidere ble seksjonen ble i 2016 tilført to faste vitenskapelige stillinger og er nå i en 


oppbyggingsfase. 


 


Seksjonen har fått utvidet sitt ansvarsområde til å omfatte: 


 


 Forsknings- og utviklingsarbeid innen kjemididaktikk, inkludert vår egen undervisning 


 Faglig bistand til skoleverket, herunder etter- og videreutdanning av lærere  


 Formidling 
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Instituttets langsiktige mål er å utvikle Seksjon for kjemididaktikk til en etterspurt ressurs også for 


våre egne undervisere. 


 


God undervisning og formidling er sterkt beslektede kvaliteter. Det vil derfor vært naturlig for 


instituttet å knytte vår videre satsing på formidling tett opp til utviklingen av Seksjon for 


kjemididaktikk. 


 


 


 


Farmasøytisk institutt 


Farmasi er et meget bredt institutt som spre seg fra kjemiske problemstillinger til klinisk 


farmakologiske alt sammen på bakgrunn av legemidler, deres bruk, fremstilling, effekt, analytiske 


forhold, bivirkning og sosiale forhold omkring bruken. Med bakgrunn i samspillet mellom alle disse 


faktorer kan farmasi sies å være et sant konvergent studie med tilsvarende forskningsmiljø. Som 


helseprofesjon er det også naturlig å se all aktiviteten i forhold til de øvrige helseprofesjoner på UiO 


og med ikke utviklede muligheter mot juss, teologi og økonomi. Således er all aktivitet ved 


instituttet av relevans i forhold til LV-bygget. Instituttet har god rekruttering av masterstudenter og 


utdanner rundt 55 kandidater årlig (opptaksrammen er 68 med 80% gjennomføring). Kandidatene er 


ettertraktet på arbeidsmarkedet og over 90% går rett ut i faste ansettelses forhold etter endt studium. 


Studenter fra instituttet er ønsket som stipendiater på Farmasi, men de er også ettertraktet andre 


steder, og vi ser hvert år mastere i farmasi som påbegynner en doktorgrad på bl.a medisin. 


 


Farmasøytisk institutt er delt i tre seksjoner av tilsvarende størrelser. Disse er Seksjon for galenisk 


farmasi og samfunnsfarmasi med forskningsgrupper i nevnte områder; Seksjon for farmasøytisk 


kjemi med forskningsgrupper i legemiddelkjemi (syntese), analytisk kjemi og farmakognosi; 


Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap med forskningsgrupper i farmakologi (3 


grupper, som forventes redusert til to), klinikks farmasi, human toksikologi, mikrobiologi og 


virologi. De to siste områder også innenfor veterinær området.  


 


 


Per dd er farmasi især sterk innenfor samfunnsfarmasien, mikrobiologi med resistensproblematikk, 


herunder syntese av nye legemiddelkandidater; farmakologi innenfor livsstilssykdommer (sykelig 


overvekt; diabetes2) her også med legemiddelsyntese, innenfor dette område har instituttet meget 


gode relasjoner til internasjonal legemiddelindustri; analyse av biomarkører i meget små 


prøvevolumer med mulighet for fjern-diagnostikk; fiskeoppdrett og sykdomsbehandling (virologi; 


bakteriell; vaksiner i samarbeid med ledende internasjonal industri). Personlig medisinering er 


under sterk utvikling på det galeniske område ikke minst med deltakelse i et stort nordisk prosjekt 


på området. Dette vil også innbefatte legemidler til oral legemiddel levering lokalt eller systemisk 


(nanopartikler). 
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Et relativt nytt område under oppbygging er klinisk farmasi, som har tette bånd mot tilsvarende 


miljøer på især medisinsk fakultet og Sykehusapotekene (OUS), men også odontologi og psykologi.  


Dette har også en klar oppgang mot deler av samfunnsfarmasien vedr. pasienter/brukere og deres 


forhold til sykdomsbehandling, bivirkninger og livskvalitet. 


  


Farmasi har også en forskningsgruppe for toksikologi/bivirkninger. Denne ble styrket etter siste 


revisjon fra NOKUT. Gruppen er faglig sterk, en av få som har humantoksikologi på UiO og vil ha 


en meget naturlig plass i LV:bygget i forhold til både medisin og odontologi. 


  


Farmasi arbeider med SFI søknader innenfor det mikrobiologiske område, kanskje i samarbeid med 


UiT/UNN og en innenfor livsstilssykdommen. Det arbeides også med to (tre) nye ERC søknader. 


 


Instituttet kan med fordel få en vis spissing ved flytting til LV-bygget. Ikke minst gjelder dette den 


svakeste gruppe: Farmakognosi, som bør ses i sammenheng med NHM. Dette er et arbeid som 


pågår via en SAB, hvis sluttrapport forventes å foreligge før jul 2018. I LV-bygg sammenheng er 


muligheten for å utvikle bioinformatikken (big data) viktig for instituttets utvikling fremover. 


 


Farmasi har lite egen infrastruktur og er en typisk bruker av fellesfasiliteter. Vi kjøper allerede 


mange tjenester fra andre som har utstyr på UiO eller utenfor (nasjonalt og internasjonalt). Typisk 


utstyr på FAI er spesialutstyr til en verdi under kr 1 mill. Eller analyseutstyr til serieanalyser.  


 


 


 


 


 


 


 


Institutt for biovitenskap 


29. November 2018 


 


APPENDIKS til innspill for MNs innspill til tekst om faglig utvikling (LV-bygget) 


Denne appendiks gir en summarisk oversikt over de tematiske forskningsområder i seksjonene ved 


IBV. Dette kan være nyttig for fagmiljø utenfor IBV og MN for å identifisere mulige 


synergimuligheter med IBV og som vi selv ikke ser.  


 


AQUA: Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi med en hovedvekt på forskning i akvatiske 


økosystem: 


 - Toksikologi – mekanismer for effekter av naturlige gifter, fremmedstoffer og mikroplast. 


 - Økotoksikologi - fordeling av fremmedstoffer i miljøet samt opptak, interaksjoner og effekter i 


både akvatiske og terrestre organismer (Konvergensmiljø: AnthroTOX).  


 - Marine ressurser (zooplankton og fisk, næringskjede og trofiske interaksjoner). 







 7 


 


 - Molekylær mikrobiell økologi og modellering av prosesser fra individ til samfunn i akvatiske 


økosystem. 


 - Effekter av miljøendringer på bentiske økosystem 


 - Biodiversitet i relasjon til økologiske prosesser, bioprospektering. 


 - Forskere ved AQUA er sentrale i det nye Senter for BioGeoKjemi med mål om å skaffe ny 


kunnskap om sammenhenger og tilbakekoblinger mellom klima, biogeokjemiske kretsløp og 


effekter på økosystemer, - med spesiell fokus på endringer som skyldes menneskeskapt 


aktivitet. 


 


BMB: Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi med forskning på grunnleggende biokjemiske og 


molekylærbiologiske mekanismer som underligger ulike biologiske prosesser og sykdomstilstander 


Viktig forskningsaktivitet omfatter: 


  - Proteinbiokjemi, enzymologi og strukturbiologi; Identifikasjon av nye enzymer og deres 


substrater, post-translasjonelle modifikasjoner 


  - Kromatin og genregulering, relasjon til celledifferensiering, reprogrammering og utvikling av 


kreft 


  - Molekylære mekanismer for regulering av kroppsfett og kuldetoleranse 


  - Molekylær kreftforskning, cellulær signaloverføring og virkning av kjønnshormoner   


  - Molekylær immunologi og immunteknologi; - denne aktiviteten har vært del av SFF:CIR fra 


2007-2017 med fremragende resultater. og har også resultert i omfattende innovasjon og 


kommersialisering. 


   


CEES: Center for Ecological and Evolutionary Synthesis, var SFF fra 2007-2017, og er IBVs 


største seksjon med omfattende prosjektportefølje. I CEES kombineres et bredt spektrum av 


disipliner som bl.a. populasjonsbiologi, statistisk og matematisk modellering og genomikk til å 


utforske hvordan økologi kan være en drivkraft for evolusjon og - vice versa - hvordan 


evolusjonære forandringer influerer økologi. CEES jobber med organismebiologi, fra det 


genetiske/molekylære, via det cellulære til populasjonsnivå. Organismebiologien settes i et 


økologisk og evolusjonært perspektiv i ulike miljøer (terrestrisk og akvatisk). CEES innfases 


som seksjon med senterbetegnelse med en ambisjon om å konkurrere om nye, større eksternt 


finansierte prosjekter. Her nevnes bare noen av de strategisk viktige forskningsområdene ved 


CEES:  


- Evolusjonær genetikk og genomikk og relasjon til økologiske prosesser med bl.a. fokus på 


evolusjonære mekanismer for seleksjon, adapsjon, hybridisering, artsdannelse m.m.  


-  Komparativ immunologi hos fisk og menneske (Konvergensmiljø: COMPARE). Her gir studier 


av immunsystemet hos torsk og menneske en interessant mulighet til å overføre kunnskap fra et 


system til et annet. 


-  Endringsmiljøet CELS addresser basale evolusjonære biologiske spørsmål assosiert med 


febotype-genontype paradigment ved å benytte beregningsorienterte metoder.  


- Forhistorisk DNA (aDNA) og analyse av «skjørt» DNA; CEES jobber med prøver fra 


middelalderen og tidligere.  


 -  Økologisk og evolusjonær dynamikk, bl.a. med fokus på infeksjonssykdommer - relasjoner 


mellom vert(er) og patogener/parasitter.  


 -  Økologien og evolusjonen til smittsomme sykdommer med et reservoar i naturen. CEES’ 


innfallsvinkel er komplementær til den medisinske som fokuserer mest på individet og mellom-


individsinteraksjoner. Med den økologiske bakgrunnen kan forskningen kaste lys over 


patogenenes syklus og faktorer med betydning for nye utbrudd. 







 8 


 


-  Mekanismer for evolusjon og artsdannelse både hos dyr og planter. 


 -  Demografiske, økologiske og evolusjonære prosesser som drivere for utbredelse av arter og 


populasjoner i tid og rom. 


 - Interaksjoner mellom fisk og plankton i arktiske farvann, betydning av livshistorier, fangst, 


miljø og klima. 


 


Både CEES og AQUA er betydelige deltakere i den nye store og viktige nasjonale, tverrfaglige 


satsingen Arven etter Nansen, som har som mål å kartlegge endringene som skjer i de arktiske 


havområdene. CEES og Evogene er begge deltagere i Toppforsk-prosjektet REPEAT som ledes av 


Kjetill S Jakobsen, 


 


EVOGENE: Seksjon for genetikk og evolusjonær biologi. Seksjonens fokus er på grunnleggende 


biologiske spørsmål knyttet til relasjoner mellom genotype og fenotype og utforskes i både 


modellorganismer og naturlige populasjoner. Seksjonen kombinerer både genetikk og 


molekylærbiologi, evolusjon og økologi i lab og feltstudier. Blant de strategisk viktige 


forskningsområdene er: 


 - Utviklingsgenetikk og epigenetikk; differensiering av germline og somatiske celler, 


signaloverføring og genregulering i reproduksjon, utvikling- og fysiologiske prosesser.  


 - Det molekylære grunnlaget for evolusjonære innovasjoner og artsdannelse. 


 - Mikrobiologi og bakteriell patogenese; molekylære interaksjoner mellom bakterier og 


vertsceller.  


 -  Evolusjon og økologiske interaksjoner og effekter av klimaendringer. 


 


FYSCELL: Seksjon for fysiologi og cellebiologi driver forskning knyttet til spørsmål hvordan dyr 


(inkludert mennesker) fungerer og tilpasser seg miljøet på molekylært, cellulært, organ- og 


individnivå. Seksjonen har i dag forskning og undervisning innen tre hovedområder: cellebiologi, 


nevrobiologi og fysiologi. 


  -  Cellebiologi: regulering av membrantrafikk i levende celler; glykobiologi og celleoverflater  


 -  Komparativ fysiologi: adapsjon til ekstreme forhold, f.eks. anoksi og reoksygenering; 


fysiologiske effekter av klimaendringer. 


 - Muskelfysiologi: kobling mellom nervesystem og muskler, muskelminne, og musklenes 


adapsjon til fysisk aktivitet. 


 - Nevrobiologi: hvordan sensoriske erfaringer reflekteres i læring; nevral plastisitet, endringer i 


synapser og respons i grupper og populasjoner av nevroner (EM: CINPLA) 


 - Infeksjonsbiologi: Nye metoder for administrasjon av medikamenter for bruk i behandling av 


tuberkulose. 


 


 


 


 


Livsvitenskap på Fysisk Institutt 


Livsvitenskap er et av satsningsområdene på fysikk. Fysikk bidrar innen livsvitenskap hovedsakelig 


på fire forskjellige områder: gjennom forståelse av de grunnleggende fysiske prosessene i livsformer, 


gjennom diagnostiske og terapeutiske anvendelser innen medisin, gjennom forståelse og utvikling av 
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biomaterialer og medisinsk instrumentering og teknologi inkludert beregningsmetoder for biologi og 


medisinsk fysikk. Essensielt for fysikk og livsvitenskap er at det arbeides tverrfaglig.  


 


Medisinsk fysikk 


Ett viktig område for fysikk er medisinsk fysikk. Sentralt er forskning på ioniserende stråling, spesielt 


i forbindelse med bl.a. kreft og strålingsterapi. Med det nye planlagte protonsenteret er det også 


betydelig økt aktivitet når det gjelder protonterapi, bl.a. cellebestråling, cellestudier, modellering, 


stråleterapisiulering (PROGRID, Protonics), men også annen forskning på stråleterapi med 


akselererte gammastråler, eller tyngre atomkjerner. Ved OCL lages også radioaktive nuklider (isotop 


produksjon) i forbindelse med stråleterapi og proton-bestråling av celler for forskning på protonterapi. 


Fysikere er sentrale i design av detektorer, akselerasjonsprinsipper, signal-prosessering, digital 


bildebehandling og beregningsalgoritmer for strålingstransport. 


Et annet sentralt område for fysikk innen medisinsk fysikk er bildebehandling (CT, MR, PET) alt fra 


selve bildeteknologien til emisjon, deteksjon og diagnostikk. En rekke kreftyper blir studert, bl.a. 


hodehalskreft, lungekreft, livmorhalskreft etc. Imaging-studier inkluderer bl.a. pasientstudier og 


imaging, bildeanalyse, overlevelsesanalyse, modellering, dyrestudier (mus), forskjellige PET-tracere 


og  farmakokinetisk modellering samt studier av mitigator mot stråleskader (TGFbeta3). Fysikk er 


også viktig for livsvitenskap for å sikre at bruk av fysikkbaserte diagnostikk- og terapisystemer i 


klinisk drift gir optimale bilder og at strålebehandlingen er så presis som mulig mhp. stråledoser.  


Relevant forskningsinfrastruktur er EPR-laboratoriet og Cellelaboratoriet ved fysisk institutt og OCL. 


 


Medisinsk instrumentering og teknologi 


Medisinsk teknologi brukes til å diagnostisere, overvåke og/eller behandle sykdommer eller 


medisinske tilstander. Målet med slike teknologier er blant annet tidligere diagnose, mindre invasive 


behandlinger og reduksjoner i sykehusopphold. Ved Fysisk Institutt omfatter medisinsk teknologi 


medisinsk utstyr, informasjonsteknologi, bioteknologi og helsetjenester. I dag er Fysisk institutt 


involvert i prosjekter innen instrumentering og sensorteknologi innen biomedisin, bl.a. bioimpedans, 


sensorer og intelligente systemer bl.a. for klinisk automatisering (SISCA), organer på chip (Organ on 


a chip), medisinsk diagnostikk (Diatech), dosimetri, ikke-invasive målinger (f.eks. blodsukker for 


diabetes, sensorer som bæres på kroppen).), Cellebasert regenerative medisin (CRM), medisinsk 


instrumentering innenfor thoraxkirurgi og trådløs kommunikasjon og interferens,  fysiologiske 


målinger. I framtiden kommer aktivitet også til å inkludere sensorteknologi og psykisk helse, samt 


det er interesser for å forske på akseleratorteknologi i forbindelse med protonterapisenteret samt nye 


detektorer. Tidligere aktiviteter har inkludert bl.a. 3D silisium sensorer for dosimetri, utvikling av en 


kompakt PET (COMPET).  


 


Biologisk fysikk / biofysikk 


Biofysikk spenner videre fra molekylstudier til studier av levende organismer. Fysikere har over 


lengre tid bidratt til målinger og teori for problemstillinger som «hvordan folder proteiner seg?», 


«hvordan er kreftene mellom celler?», «hvordan beveger celler seg?», og «hvordan kontrolleres 


transport gjennom cellemembraner?». Slike grunnleggende spørsmål om biologisk liv og funksjon 
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studeres innen fagfelt som kalles både biofysikk og kondenserte fasers fysikk. Andre eksempler er 


elektriske signaler mellom nerveceller og cellulær respons på ytre fysiske påvirkninger slik som 


stråling. Fysisk institutt har også aktiviteter innen hydroakustikk relevant for forskning på fisk. Det 


har de siste årene vært et sterkt økende samarbeid mellom fysikere, matematikere og biologer og 


medisinere om grunnleggende forskning i biologi. Slikt samarbeid gjelder både utvikling av nye 


målemetoder, teoretisk forståelse av grunnleggende prosesser og matematisk modellering og 


simulering av disse prosessene. 


 


Biomaterialer 


Fysikere arbeider med å forstå hvordan organismenes egne materialer fungerer, bl.a. hvilke krefter 


de tåler, hvordan de binder til celler, effekten av porøsitet og ladningsforhold på overflaten. Dernest 


arbeider de med å utvikle materialer med de samme eller lignende egenskaper som kan erstatte 


defekte deler. Vi er her involvert det nasjonale senteret for Digitalt Liv gjennom prosjektet 


BioZEment og BioZEment2. Annen sentral forskningsaktivitet handler om cellebevegelse, hvor flere 


prosjekter er i opptrapping.  


 


Beregningsmetoder for biologi og medisinsk fysikk 


Sentralt for fysisk institutt står avanserte beregningsmetoder og statistikk for utforske, støtte og 


fremme forskning innen livsvitenskap. Dette er et område hvor fysisk institutt har stor tyngde og 


erfaring og hvor kompetanse på andre fysikkområder viser seg å ha nytte for livsvitenskap. Et av 


prosjektene hvor dette har hatt stor suksess er i CINPLA sammen med (og ledet av) Institutt for 


Biovitenskap.  CINPLA har vokst seg til et stort forskningssamarbeid finansiert av en rekke kilder 


nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er fysikk involvert i prosjektet “Computing brain signals 


(COBRA)”. Centre for Computing in Science Education (CCSE) har også et nært samarbeide med 


IBV og FAI om utvikling av LV undervisnings og læringsmateriale.   


 


Kompetanseområdene til de tverrvitenskapelige gruppene ved FI innen LV er 


 3D-avbildning basert på MR, røngtentomografi og positronemisjonstomografi 


 Optiske metoder: avanserte mikroskopimetoder og billedbehandling 


 Effekten av stråling på organiske materialer og levende organismer 


 Instrumentering (inkludert detektorutvikling) og måleteknikk 


 Celledyrkning og in vitro teknikker 


 Elektriske målinger, spesielt gjennom hud 


 Kontroll av eksperimentelle systemer: optisk pinsett, mikrofluidikk, avansert temperatur, 


trykk og kraftkontroll 


 Matematisk modellering av eksperimenter 


 Beregningsmetoder for simulering på molekyl- til organisme-skala 


 Spektroskopi – optisk og magnetisk resonans 


 Akseleratorteknologi 


 Stråleterapeutiske teknikker slik som protonterapi 







 11 


 


 


Livsvitenskap på FI fordelt på seksjoner og sentre (stikkord): 


Biofysikk og Medisinsk fysikk –  Protonterapi bl.a. cellebestråling, cellestudier, modellering, 


stråleterapisimulering (PROGRID, Protonics). Imaging-studier, bla. a. Pasientstudier og 


imaging (MR, PET), bildeanalyse, overlevelsesanalyse, modellering, hodehalskreft, 


lungekreft, livmorhalskreft etc. Dyrestudier (mus), forskjellige PET-tracere, farmakokinetisk 


modellering. Mitigtor mot stråleskader (TGFbeta3). Forskninigsinfrastruktur: EPR-


laboratoriet og Cellelaboratoriet. Forskninigssamarbeid:  OUS, Odontologi, IBV, Kjemi,  


Oralbiologi, Insitutt for Kliniskmedisin, Bergen, Aarhus, Maastrict, Turku, NMBU, 


Slovak Academy of Science  


Elektronikk – Instrumentering og sensorteknologi innen biomedisin, bl.a. bioimpedans, Organ på en 


chip (Organ on a chip), medisinsk diagnostikk (Diatech), sensorer og intelligente systemer i 


klinisk automatisering (SISCA), sensorer for ikke-invasiv blodsukkermåling (diabetes), 


sensorteknologi og psykisk helse, Cellebasert regenerative medisin (CRM), medisinsk 


instrumentering innenfor thoraxkirurgi og trådløs kommunikasjon og interferens,  


fysiologiske malinger, hydroakustikk etc. Samarbeid: OUS, IFI, Medisin, Farmasi, 


Odontologi, Biologi, SINTEF 


Fysikkdidaktikk – Ingen aktivitet. 


Halvlederfysikk – Ingen stor aktivitet i LV. Forskningsinfrastruktur: NorFAB 


Centre for Computing in Science Education – Nært samarbeid med IBV og FAI om utvikling av 


undervisning og læringsmateriale. Søknad Diku sammen med IBV om Learning assisants som 


sendes 10/12.  Samarbeid: IBV, FAI 


Høyenergifysikk  - Detektorteknologi for dosimetri (3DMiMic), PET teknologi (COMPET), 


framtidige muligheter i økt aktivitet på detektorutvikling samt protonterapi og 


akseleratorerteknologi. Forskningsinfrastruktur: Detektorlab, Samarbeid: CERN  


Kjerne og Energy-fysikk – Nukleærmedisin, isotop-produksjon, protonterapi, proton bestråling av 


celler på OCL i forbindelse med protonterapi (ledet av biofysikk). SFI søknad på vei relatert 


til medisinske isotoper (Biofysikk, NMS, Stellenbosch, iThemba LABS, UC Berkely, IFE, 


m.m.). Forskningsinfrastruktur: OCL. Samarbeid: NMS, OUS, iThemba LABS, UC 


Berkeley, CERN (MEDICI) m.m. 


Kondenserte fasers fysikk – Biologiske materialer (BioZEment), cellebevegelse, beregningsorientert 


fysikk , statistisk fysikk.  


Computational physics: neurovitenskap (CINPLA, Toppforsk, FriPro, Digitalt Liv, EU 


Human Brain Project, US DARPA), Computing brain signals (COBRA). Samarbeid: IBV, 



https://www.mn.uio.no/ccse

https://www.mn.uio.no/ccse

https://www.mn.uio.no/ccse

https://www.mn.uio.no/ccse
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IMB (medisin), Simula, Norment (SFF ved OuS ledet av Ole Andreassen) og 


industripartnere  


Plasma og Romfysikk – Ingen nye prosjekter. For litt siden en viktig aktivitet i forhold til turbulens 


og plankton (Feeding of plankton in turbulent oceans and lakes) og ozon og UV stråling og 


Helse. Samarbeid: NILU 


Porelab - Biologiske materialer,  3D optisk scanner,  beregningsorientert fysikk , statistisk fysikk 


Strukturfysikk – Forskningsinfrasturktur: NORTEM  


Teoretisk fysikk – Ingen aktitivet 


 


Større prosjekter ved FI innen Livsvitenskap 


BioZEment, BioZement2 (Digitalt Liv) (Anja Røyne) 


CINPLA (Marianne Fyhn, Anders Malthe-Sørensen), inkludert NFR ToppForsk + NFR FriPro + 


NFR Digitalt Liv + EU Human Brain Project + US DARPA 


DIATECH@UiO (Elsa Lundanes, Ørjan Grøttem Martinsen) 


Organ on a chip (Stefan Krauss, Ørjan Grøttem Martinsen) 


Training4CRM (ITN, Ørjan Grøttem Martinsen) 


SISCA (Ørjan Grøttem Martinsen) 


Diabetesprosjekt (Ørjan Grøttem Martinsen) 


Cobra (Einevoll) 


PROGRID (Malinen og Edin) 


BIORADIANCE + IMAGE BASED TARGETING OF CANCER (Kreftforeningen) (Erik Malinen) 
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Bioinformatikk 


 


Bioinformatikk er i dag et sentralt og uunnværlig hjelpemiddel innen store deler av livsvitenskapen. 


På denne bakgrunn, og med utgangspunkt i eksisterende miljøer ved instituttene for informatikk, 


biovitenskap, kjemi og farmasi skal Senter for bioinformatikk via en hub-node struktur utvikle 


aktivitet som: 


 


• skaper et kompetansesenter/hub basert på aktiv forskning med vekt på anvendelsesinspirert 


metodeutvikling innen bioinformatikk 


• i samarbeid med moderinstituttene og andre fagmiljø ved UiO/OUS sørger for et bredt 


utdanningstilbud i bioinformatikk tilpasset brukermiljøene 


• gir forskningsstøttet veiledning og service, inklusive Help-desk-funksjon, bl.a. gjennom 


deltagelse i det forskningsrådsprosjektet ELIXIR.no som også gir tilgang på kompetanse via 


EUs infrastruktur for bioinformatikk (ELIXIR). 


• utgjør et hub-node system med fagmiljøene i partnerinstituttene knyttet sammen via 


kombinerte stillinger, fellesprosjekter, felles veiledning og møteplassfunksjoner 


• styrker «translasjonell bioinformatikk» i aksen UiO/OUS/HSØ 


• er godt samordnet med biostatistikk og biomodellering – med samlokalisering når nytt 


Livsvitenskapsbygg er klart. 


 


Bioinformatikk skal dekkes i bred forstand, herunder sekvensanalyser, strukturanalyser og   


statistisk genomikk. Utvikling av grenseflate mot ulike kompetansemiljøer, eksemplifisert ved 


sekvenseringsplattformer, evolusjonsgenomikk og biostatistikk vil være viktig. Intensjonen er også 


å dekke grenseflater mot systembiologi og koplingen mot registerforskning, blant annet innen 


legemiddelepidemiologi. Senteret må videre tilpasse seg den hurtige infrastrukturutviklingen innen 


livsvitenskapene. Siden service- og opplæringsbehov typisk vil oppstå rundt ny teknologi, skal 


senteret nøye følge utviklingen, med sikte på tidlig å dekke brukernes behov rundt ny teknologi. 


 


Personell ved Senter for bioinformatikk: 


Fast tilsatte (MVA i deres forskningsgrupper er ikke inkludert): 


 Senterleder Eivind Hovig (70%) 


 Undervisningsleder Lex Nederbragt (35%*) 


        (Nedebragt har 65% stilling som førstelektor ved IBV) 


 Professor Torbjørn Rognes 


 Professor Knut Liestøl 


 Professor Ole Christian Lingjærde 


 Førsteamanuensis Geir Kjetil Sandve 
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Elixir-personale (service): 


 Ståle Nygård 


 Sveinung Gundersen 


 Morten Johansen 


 Dmytro Titov 


 Amgad Hanafy 


 Radmila Kompova 
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Vedlegg 1- Arbeidsnotat faglig utvikling, dato 15.12.2018 


Tabell over viktig forskningsinfrastruktur med relevans for livsvitenskap ved MN (inkludert FIN ved SMN, som skal innplasseres i LV-bygget) 


Søkt nasjonal forskningsinfrastruktur 2018 markert i gult 


Etablert nasjonal forskningsinfrastruktur markert i grønt 


 


Navn og organisatorisk 
tilknytning 
FIN nivå (se 
hoveddokument for 
definisjon) 


 Tilgjengelig infrastruktur/instrumnter/kompetanse Nåværende hovedbrukere Kommentar 


Infrastruktur som skal inn i LV-bygg og som er LV-relevant 


Seksjonsleiesteder 
nivå 1 
FaI 


Generelle laboratorier med spesialutstyr: 
Kalorimeter (ITC/DSC)  
Væskekromatografi og LS-MS/MS  
Celleanalysator  
Beta-teller 
Mikroskop: konfokal og AFM 


Interne og eksterne prosjekter: 
FaI, industri, NMBU, UiT 


 


Kromatografi 
nivå 1 
Seksjon for kjemisk 
livsvitenskap, KI 


Fellesfasilitet for bioanalyse og bioanalytisk teknologi- og metode-utvikling 
LC-Orbitrap MS (Q-Exactive)  
LC-Triple-Q MS (Vantage) 
LC-Triple-Q MS (Quantiva)  


Seksjon for kjemisk livsvitenskap, 
Endringsmiljøet 
DIATECH@UiO 


 


Miljølab og 
Miljøanalyse 
nivå 1 
Seksjon for 
miljøvitenskap, KI 


Laboratorium og instrumentering for analyse av miljøprøver (luft, jord vann) 
Spesialbygget PTR-TOF-MS  
Varian Vista ICP-OES   
NexION 300D ICP/MS  


Seksjon for miljøvitenskap  


Organisk syntese 
nivå 1 
Seksjon for organisk 
kjemi,  KI 


Standard laboratorieutstyr for organisk syntese Seksjon for organisk kjemi  
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BioSoft 
nivå 1 
Seksjon for kjemisk 
livsvitenskap, KI  


Laboratorium for karakterisering av biologiske makromolekyler og polymere 
Lysspredning   
AFFF (Asymmetric Flow Field Fractionation)  
GPC – Kromatograf  
NanoPhox Photon cross-correlation sensor  
Densiometer  
Rheometer  


Seksjonens egne ansatt 
Samarbeidende prosjektansatte 


 


BMX – Røntgen 
nivå 2 
Seksjon for kjemisk 
livsvitenskap, KI 


Fellesfasilitet for krystallisasjon og strukturbestemmelse av proteiner og 
biologiske makromolekyler 
Røntgen diffraktometer  
Krystallisasjonsenhet («Krystallhotell») 


 KI, IBV  


Massespektrometrisk 
laboratorium 
nivå 3 
Seksjon for teoretisk 
kjemi, KI 


Service- og forskningslaboratorium fro massespektrometrisk bestemmelse av 
organiske forbindelser 
Bruker Apex 47e FT-ICR-MS  
Waters/Micromass QTOF 2 W MS  
Bruker maXis II, QTOF-MS & 
Bruker SCION-trippel kvadrupol MS  


KI, FAI  


RAMAN 
& Vibrasjons-
spektroskopi 
nivå 3 
Seksjon for 
miljøvitenskap, KI 


RAMAN spektroskopi og karakterisering av uorganiske så vel som organiske og 
biologiske materialer og makromolekyler  
RAMAN Spektrometer: Horiba Jobin-Yvon T64000, 
Millennia Pro CW Laser/WaveTrain Frequency Doubler: Spectra Physics, 
Sirah Pulsed Dye Laser: Sirah 


KI, IBV, SMN, FYS, GEO, IAKH, 
Sintef, Kulturhistorisk Museum 
samt forskjellige eksterne kunder 


 


Norwegian NMR 
Platform (NNP) 
 
Nasjonal infrastruktur 
(UiO/UiB/NTNU) 
nivå 2, 3 og 4 
 
KI 


Strukturbestemmelse ved kjernemagnetisk resonans (Høyoppløsning 800 MHz 
NMR) 
Tilbud og tilgjengelighet strekker seg fra kvalifiserte brukere til assistert og full 
service 
Fjerntilgang for prosessering og data. 
AVIII HD 800 MHz  
2 x AVII 600 MHz 
Flere mindre NMR enheter 


KI, FaI, IBV, Veterinærinstituttet, 
Industrioppdrag 
Nasjonale brukere 


 


Norwegian Centre for 
X-ray Diffraction, 
Scattering and Imaging 
(RECX) 


Avansert forsknings- og servicelaboratorium for røntgendiffraksjon og 
spredning. 8 moderne XR-instrumenter, inkludert et SAXS (lavvinkel) 
instrument for biomolekyler og –materialer. 
Nanostar WAXS / GISAXS 
Small angle XR scattering (*) 


SMN og prosjektansatte 
Eksterne brukere fra akademia og 
industri 
Nasjonale brukere 
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Nasjonal infrastruktur 
(UiO/NTNU) 
nivå 2, 3 og 4 
SMN, KI 


D8 Advance A25 High resolution powder XR diffractometer 
D8 Advance A25 High resolution powder XR diffractometer – in operando 
D8 Venture  XR diffractometer, Single Crystal (*) 
Powder XR diffractometer, Routine  - High throughput 
Empyrion Thin film XR diffraction & reflectometry (*)  
High/Low temperature diffractometer – Huber / Guinier  
(*) LV-relevant.  


Infrastruktur som skal inn i LV-bygg, men som ikke er LV relevant 


KATALYSE 
nivå 1 
SMN, KI 


Avansert forskningslaboratorium med en bredt sammensatt instrumentpark 
for syntese, karakterisering og testing av katalysatorer 
Hitachi Ultra Synthesis, Characterization and spectroscopy, Scanning Electron 
Microscope (SEM) , Catalytic Testing ,  Computational Resources, 
Materialsyntese, organisk syntese. 


Senterets prosjektansatte  Ikke LV relevant 


NAnostructures and 
FUnctional MAterials 
(NAFUMA) 
nivå 1 
SMN, KI 
 


Avansert forskningslaboratorium med en bredt sammensatt instrumentpark 
for syntese, modifisering, karakterisering og strukturbestemmelse av 
uorganiske materialer og nanostrukturer  
High sensitivity  VSM (7404-S LAKE SHORE CRYOTRONICS), Thermogravimetry, 
ALD reactor, 
Magnetic measurement system, 
Physical property system, Cooling system, Atomic force microscope AFM. 


Senterets prosjektansatte  Ikke LV relevant 


Functional Energy 
Related Materials in 
Oslo (FERMiO) 
nivå 1  
SMN, KI 


Avansert forskningslaboratorium for karakterisering av energirelaterte 
materialer med vekt på elektrokjemi og elektrisk ledende materialer og 
strukturer. 
 
Transmission Electron Microscope (TEM), Scanning Electron Microscope 
(SEM), Scanning Probe Microscope (SPM), Thermogravimetry (TG), 
Spectrophotometer, Preparation / Thin Films, Pulsed Laser Deposition (PLD), 
Dilatometer, Solid-state electrochemistry lab, Thermoelectric characterization 


Senterets prosjektansatte  Ikke LV relevant 


High Resolution SEM 
nivå 2 
SMN, KI 


Høyoppløsning Scanning Elektronmikrosopi 
Hitachi Ultra High Resolution Cold FE SEM 


Senterets prosjektansatte  Ikke LV relevant 
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TAP-reaktor 
nivå 2 
SMN, KI 


TAP( Temporal Analysis of Products) er et avansert og høyt spesialisert 
instrument for kinetisk karakterisering av gass-faststoff reaksjoner i katalyse, 
adsorpsjon og andre applikasjoner. 


Senterets prosjektansatte  Ikke LV relevant 


Reaktor STM 
nivå 2 og 4 
SMN, KI 


Reaktor Scanning Tunneling Microscopy (STM) er et av totalt 5 instrumenter 
globalt for avansert avbildning og karakterisering av overflater under reelle (in 
operando) reaksjonsbetingelser  


Senterets prosjektansatte   
Ikke LV relevant 


Infrastruktur som bør organiseres som hub node eller én samlokalisert KF ved UiO 


 
Proteomikk 
 
nivå 3 
 
IBV 


MALDI-TOF/TOF-MS  
UHPLC-Q Exactive  
UHPLC-Orbitrap XL-ETD  
UHPLC-Orbitrap XL  
Protein identification, protein quantification, phosphoproteomics, 
glycoproteomics 


 
 
 
UiO (IBV, Kjemi, Farmasi, Fysikk, 
NCMM, Medicine, Odontologi), 
OUH 


 
 
 
 
Har søkt Nasjonal 
INFRA:NAPI 


EM-lab 
nivå 3 
IBV 
  


Elektronmikroskopi, opparbeiding av prøver for EM, primært for biologisk 
materiale 
Transmisjons-EM: 
- JEOL TEM 1400  
- JEOL TEM 1400 plus, 
Hitachi Scanning-EM SEM S-4800 
tre kryo-ultramikrotomer,  
tre ultramikrotomer, automatic freeze-substitusion,  
fordamper, sputter coater  
og kritisk-punkt-tørker. 


 Brukere både på IBV (ca 50%) og 
en rekke andre enheter ved UiO 
(20%) andre akademiske (10%) og 
industrielle (10%).  
Totalt ca 80 brukere de siste 5 
år). 


Koordinator for Nasjonal 
INFRA-søknad: LSEMC, 
omfatter også søknad 
om single particle 
cryoEM, som vil gjøre 
dennne FIN relevant for 
strukturbiologi 
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NorMIC Oslo Advanced 
Light Microscopy 
Imaging platform 
Institutt/UiO/Nasjonal  
nivå 2, 3 og 4 
IBV 


Opplæring, kursvirksomhet, assistanse til brukere, tilgang til instrumenter. 
Olympus FV1000 x3  
Andor Revolution Spinning Disk 
 Leica TIRF  
 JPK Optical Tweezers  
 Zeiss LSM880 – Anskaffet  2017 
 Andor Dragonfly – Anskaffet  2017 


IBV, Rikshospitalet, FaI, NCMM, 
Radiumhospitalet  


Nasjonal INFRA = 
NALMIN 
og NALMIN er knyttet  til 
ESFRI:EuroBioimaging 
og kan ha hjemme-lab i 
noen sammenhenger 


Infrastruktur som er LV –relevant, men ikke skal inn i LV-bygg 


Generelle laboratorier 
nivå 1 
IBV 


Generelle laboratorier med spesialutstyr: 
Multiuser-facility for kvantiativ PCR for bestemmelse av RNA og DNA 


IBV enkeltbrukere etter 
opplæring 


 


ELAB 
nivå 2 
FI 


Gen elektronikk design / student support / Antistatiske montasjeområder / 
komponenter / Reflow -lodding. 
Generell " Research & Development " innen elektronikk / avanserte 
komponentbærere / avansert produksjon / medisinsk elektronikk / Satellitt 
elektronikk / Aquamarine elektronikk / Data Assistert Konstruksjon 


FI   


ELAB – RENTROM 
nivå 2 
FI 


Presisjonsmontasje robot / bondemaskin / mikroskop / plasma 
cleaner/climate chamber  
Bondemaskin  
Flexible Assembly Robot  
Mikro-elektronikk montasje / bonding av åpen silisium / bygging av detektorer 
og detektor systemer 


FI   







6 
 


BMF (Biofysikk og 
Medisinsk Fysikk) 
nivå 2 
FI 


Fullt utstyrte laboratorier for 2 typer hovedaktivitet. 
1) CELLE: Cellelaboratorium som er godkjent av Helsedirektoratet som 
klassifisert Nivå 2 lab for arbeid med genmodifiserte mikroorganismer (GMM).  
2) EPR: Elektron Paramagnetisk Resonans. Eneste 'state-of-art' EPR utstyr i 
Norge. Deteksjon av og kvalitativ/kvantitativ analyse av frie radikaler  
EPR spektrometer-1 (X-bånd), EPR spektrometer-2  (X- og Q-bånd) 


FI og samarbeidspartnere  
 
 Institutt/UiO/  


Bioimpedans-lab 
nivå 2 
FI 


Måling av impedans og vannabsorpsjon og generell elektronikkutvikling. 
Elektrofysiologi, bioimpedans, impedansmålinger, ikke-lineære elektriske 
målinger. 


FI   


Robin lab 
nivå 2 
IFI 


Metal X (3D) Robin og SFF RITMO   


Digital 
Signalbehandling og 
billedanalyse (DSB lab) 
nivå 2 
IFI 


Ultralydplattform Ansatte DSB   


Nano-laboratoriet 
IFI 


Nettverkasanalysator 
FIB (saman med FI) 


Ansatte NANO- gruppen  
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In Vivo avdeling 
nivå 2 
IBV 


Oppstalling og stell av forsøksdyr (mus, rotte, fisk) 
Avansert 2-fotonmikroskop 
Confocal laser scanning mikroskop  
Fluorescencsmikroskop. 
Myograf.  
Atferdsoppsett for gnagere. 
In vivo elektrofysiologi. 
IVC-bursystemer 
LAF-kabiner og operasjonsbenker  


Hovedvekten av brukere er fra 
IBV. 


En del utstyr og  
infrastruktur i denne 
fasiliteten må være 
innenfor dyreavdelingen 
pga adgangs-barriærer. 
Dette gjelder f.eks. en 
del imaging-utstyr. Det 
er likevel samhandling 
med NorMIC 


The Plant laboratory - 
climate controlled 
facility 
nivå 2 
IBV 


Plantelaboratorier 
Klimaskap, GMO inneslutningsnivå S3 
16 fytotronrom (160m2) (kostnad for å erstatte disse 45 millioner) 
6 dagslysrom (180m2) 


Hovedvekten av brukere er fra 
IBV og NHM 


 Er del av nasjonal 
INFRA-søknad:PheNO  
 
Nye topp moderne 
dyrkningskamre vil koste 
45 mill. I tillegg kommer 
all infrastrukturen rundt. 


Isotop-lab 
nivå 3 
IBV (IG) 


High precision analysis of light stable isotopes of carbon, nitrogen, oxygen and 
hydrogen in bulk and compound specific organic compounds. 
Thermofisher DeltaV stable isotope mass spectrometer with Flash Elemental 
Analyzer and LC-Isolink. Funded through UiO Research Infrastructure Program 


Researchers in CEED, Biology 
AQUA,  
Center for BioGeoKjemi, 
Meteorology 


Potensiale for flere 
"kunder" 


aDNA-lab 
 
nivå 3 
 
IBV 


aDNA-lab er essensielt en ren-lab bygget for å hindre kontaminering av 
prøvene.  
For isolering av ancient-DNA fra historiske/urgamle prøver. Isolert DNA blir 
sekvensert ved NSC 


IBV  aDNA-lab har potensiale 
for å betjene "kunder" 
også utenfor UiO 


Norwegian Sequencing 
Centre - IBV/CEES node 
nivå 3 
Nasjonal infrastruktur 
IBV 


DNA sekvensering - nasjonal tjeneste 
Instrumenter i drift nå: 
Illumina HiSeq2500 (NFR) 
Illumina HiSeq4000 (NFR) 
PacBio RSII (NFR) 
PacBio Sequel (NFR) 
Automatisering/Library prep: 


Nasjonalt og UiO:  
 
2017:  
UiO: 1421 analyser  
Eksternt: 1740 analyser 


IBV er en av to noder i 
NSC, - den anndre er ved 
OUS/Ullevål. De to 
nodene samarbeider tett 
og har en naturlig 
arbeidsdeling. IBV mener 
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Covaris E220 NFR 
Parkin Elmer Sciclone (AVIT, UiO) 
Mosquito robot TTP Labtech (NFR) 
High throughput sekvensering (både 2 og 3 generasjon): alle typer (DNA, RNA 
seq, amplicone, metagenomer, de novo genomer, pop sekvensering - både 
Illumina og PacBio. + bioinformatikk - først og fremst kvalitetskontroll men 
også noe genom assembly (PacBio) 


derfor at samlokalisering 
ikke er egnet.  


 


 


Store, etablerte infrastrukturer som ikke skal inn i LV-bygget, men som kan være relevant for LV-aktivitet: 


UiO NorFab (FI) 


 Infrastruktur for 
o avansert materialforskning – f. eks.: 
o karakterisering  
o prosessering 


 
NORTEM (FI) 


 Infrastruktur for TEM av uorganiske materialer 
 
Finse Alpine Research Centre (IBV) 


 Infrastruktur for 
o laboratoriearbeid 
o feltkurs 
o seminarer 


 
Forskningsfartøyer (IBV) 


 Infrastruktur for prøvetaking og målinger 
 


Marinbiologisk stasjon, Drøbak (IBV) 


 Infrastruktur for 
o akvatisk forskning med våtlaboratorier for hold av planter og dyr 
o prøvetaking med båter  
o undervisning i kurssaler  


 
UiO MiNa (FI) 


 Infrastruktur for  
o avansert materialforskning  
o bærekraftig energi  
o optoelektroniske komponenter  
o nanofysikk og kvanteteknologi 


 
OCL Syklotronen (FI) 


 Infrastruktur for 


o bestråling med protoner, deutroner,3He og alfa partikler  
o håndtering av radioktivitet (lab) 


 
 
 
 
 





