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Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.: 
UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing, med egen strategi og bygging av Norges største forskningsbygg som ferdigstilles 2024. 

Det foreligger omfattende dokumentasjon knyttet til satsingen og bygget. 

 

Det er via Refereransegruppen for livsvitenskap gitt en bestilling om at fakultetet i løpet av desember skal levere en rapport knyttet til 

faglig utvikling mot livsvitenskapsbygget, med kartlegging og anbefaling av tematiske områder innen livsvitenskap. 

 

De viktigste problemstillingene:  

UiO har et mål om at Livsvitenskapsbygget skal realisere UiOs strategiske ambisjoner på livsvitenskapsområdet beskrevet i UiO-

strategi for Livsvitenskap. Tverrfaglig integrasjon er et hovedelement. Fremtidig faglig aktivitet i bygget skal omfatte: 

 

Eksisterende virksomhet: 

• Farmasøytisk institutt (MN) 

• Kjemisk institutt (MN)  

• NCMM Biotech & Translational (MED, i samarbeid med MN) 

Virksomhet under utvikling: 

• Konvergensmiljø (utvalgte grupperinger innenfor UiO:Livsvitenskap) 

• Tematiske områder 

• Teknologitunge spissmiljø (knyttet opp mot kjernefasiliteter i bygget) 

• Computational Life Science (inkl. Senter for bioinformatikk ved MN, Oslo senter for biostatistikk ved MED) 

 

Fakultetene er bedt om å iverksette prosesser for å utrede tematiske områder. Målet er at UiO skal komme frem til en omforent 

anbefaling. Arbeidet skal inkludere utvikling av aktiviteten som vil flytte inn i Livsvitenskapsbygget når bygget står klart i 2024. 

 

For MN er det en viktig premiss at mesteparten av livsvitenskapsaktivitetene vil foregår utenfor Livsvitenskapsbygget. Institutt for 

biovitenskap skal ikke flytte inn i det nye bygget, og MN har også livsvitenskapsforskning ved Institutt for informatikk, Matematisk 

institutt og Fysisk institutt, i tillegg til at Institutt for geofag deltar i en sentersatsing inn klima og miljø. For MN har det derfor vært 

viktig å inkludere hele livsvitenskapsfeltet ved fakultetet i prosessen. Målet er å utarbeide tematiske områder som viser bredden av 

fakultetets aktiviteter innen livsvitenskap og peker mot fremtidige fakultære prioriteringer og satsinger.Basert på dette kartet vil 

fakultetet velge ut tematiske områder som satsing i Livsvitenskapsbygget. 

 

Arebeidet ved MN ledes av forskningsdekanen, i en prosess som involverer instituttene via instituttlederne. Fakultetet samarbeider 

tett med UiO:Livsvitenskap, Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet, og har også involvert øvrige fakultet i prosessen. 

 

Forskningsdekanen vil legge frem en beskrivelse av prosessen og de tematiske områder som er utarbeidet, med ønske om innspill fra 

styret. 
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