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Sakstittel: Tematiske områder innen livsvitenskap ved MN 
 
Bakgrunn:  
Livsvitenskap er UiOs største satsing. Fire av åtte fakulteter på UiO har livsvitenskap som sin 
kjernevirksomhet. Livsvitenskapsbygget blir fra 2024 Norges største forskningsbygg. 
 
Viserektor Per Morten Sandset har bestilt en rapport fra de tre fakultetene MN, MED og OD knyttet 
til faglig utvikling mot Livsvitenskapsbygget, med kartlegging og anbefaling av tematiske områder 
innen livsvitenskap, inkludert utvikling av aktiviteten som vil flytte inn i Livsvitenskapsbygget når 
det står klart i 2024. Målet er en omforent anbefaling ved UiO. 
 
De viktigste problemstillingene:  
For MN er det en viktig premiss at mesteparten av livsvitenskapsaktivitetene ved fakultetet vil 
foregå utenfor Livsvitenskapsbygget. Fakultetet har livsvitenskapsforskning- og utdanning ved syv 
av ni institutter og ved Naturfagsenteret. Derfor har det vært sentralt å inkludere hele 
livsvitenskapsfeltet ved fakultetet i prosessen. Målet har vært å utarbeide tematiske områder som 
viser bredden av fakultetets aktiviteter innen livsvitenskap og peker mot fremtidige prioriteringer. 
 
Basert på innspill fra instituttene har MN utarbeidet 14 strategiske tematiske områder innen 
livsvitenskap. Ut i fra overordnede føringer definert i bakgrunnsdokumenter, samt gevinster av å 
være plassert i bygget og en fremtidsrettet forskningsprofil, har MN foreslått 6 tematiske områder 
som kan vurderes i en videre prosess for plassering i de frie forskningsarealene i 
Livsvitenskapsbygget. 
 
Arbeidet ved MN har vært ledet av forskningsdekanen. Prosessen har involvert aktuelle institutter 
via instituttlederne. Fakultetet har samarbeidet tett med UiO:Livsvitenskap, MED og OD, og har 
også involvert forskningsdekaner ved HF, SV, JUS og UV og senterleder ved STK i prosessen. 
 
Rapporten ble levert til rektoratet den 18.desember 2019. 
 
 
Vedlegg: Tematiske områder innen livsvitenskap ved Det matematisk.naturvitenskapelige fakultet 
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FORORD 

UiO:Livsvitenskap er UiOs tyngste satsing, nært koblet til bygging av Norges største 

forskningsbygg. Det er et mål at Livsvitenskapsbygget skal bidra til å realisere UiOs strategiske 

ambisjoner på livsvitenskapsområdet, beskrevet i UiOs strategi for livsvitenskap. Tverrfaglig 

integrasjon mellom fagmiljøer er et hovedelement i satsingen, med en uttalt visjon om 

konvergens. 

 

Viserektor har ved Refereransegruppen for livsvitenskap bestilt en rapport fra de tre fakultetene 

MN, MED og OD knyttet til faglig utvikling mot Livsvitenskapsbygget, med kartlegging og 

anbefaling av tematiske områder innen livsvitenskap. Arbeidet skal inkludere utvikling av 

aktiviteten som vil flytte inn i Livsvitenskapsbygget når det står klart i 2024. Målet er en omforent 

anbefaling ved UiO. 

 

Fremtidig faglig aktivitet i bygget skal omfatte følgende eksisterende virksomhet: 

• Farmasøytisk institutt (MN) 

• Kjemisk institutt (MN)  

• NCMM (MED, i samarbeid med MN) 
 

Virksomhet som er under utvikling for innflytting i det frie arealet av bygget inkluderer: 

• Computational Life Science (inkl. Senter for Bioinformatikk (SBI) ved MN og Oslo 

senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) ved MED) 

• Kommende sentere for fremragende forskning og innovasjon  

• Teknologitunge spissmiljøer og interdisiplinære forskningsgrupper knyttet opp mot 
kjernefasiliteter i bygget 

 

For MN er det en viktig premiss at mesteparten av livsvitenskapsaktivitetene ved fakultetet vil 

foregå utenfor Livsvitenskapsbygget. Institutt for biovitenskap skal ikke flytte inn i det nye bygget, 

og MN har også livsvitenskapsforskning- og utdanning ved Institutt for informatikk, Matematisk 

institutt og Fysisk institutt. I tillegg deltar Institutt for geofag i en sentersatsing innen klima og 

miljø. For MN har det derfor vært sentralt å inkludere hele livsvitenskapsfeltet ved fakultetet i 

prosessen. Målet har vært å utarbeide tematiske områder som viser bredden av fakultetets 

aktiviteter innen livsvitenskap og peker mot fremtidige fakultære prioriteringer. 

 

Arbeidet ved MN har vært ledet av forskningsdekanen, i en prosess som har involvert instituttene 

via instituttlederne. Fakultetet har samarbeidet tett med UiO:Livsvitenskap, MED og OD, og har 

også involvert forskningsdekaner ved  HF, SV, JUS og UV og senterleder ved STK i prosessen. 

Dette notatet beskriver de strategiske tematiske områdene som er utarbeidet ved MN med 

tilhørende operative områder. Basert på dette kartet og innspill fra øvrige enheter ved UiO har 

MN anbefalt tematiske satsingsområder inn i en videre prosess for det frie arealet av 

Livsvitenskapsbygget. 

 

Blindern, 18. desember 2019 
Solveig Kristensen, forskningsdekan MN, leder 

Henrik Schultz, instituttleder FaI 

Rein Aasland, instituttleder IBV 
Jo Døhl, instituttleder KI (til 31. oktober 2019) 

Einar Uggerud, instituttleder KI (fra 1. november 2019) 

Odd Stokke Gabrielsen, professor IBV 

Nataša Nikolić, rådgiver, sekretær  
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BAKGRUNN 
 

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet bygger sin virksomhet på 
grunnleggende, fri, uavhengig forskning innen matematiske fag, naturvitenskap 
og teknologi.  

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN) er Norges største innen bredden av realfag og 
teknologi. Fakultetet består av ni institutter og Naturfagsenteret. Livsvitenskap er ett av fire 
satsingsområder, sammen med Jord og rom, Energi og materialer og Digitalisering og 
beregningsorientert vitenskap (Fig. 1).  

 

 

Figur 1. Satsingsområder og institutter ved MN. De ni instituttene og Naturfagsenteret 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. Livsvitenskap er en hovedaktivitet ved MN og involverer 

i varierende grad syv1 av fakultetets ni institutter (unntakene er Instituttene for Teknologisystemer og Teoretisk 

astrofysikk). En stor del av forskningen skjer i sentre og satsinger: MN-fakultetet er vertskap for tre sentre for 

fremragende forskning (SFF), ett senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og ett senter for fremragende utdanning 

(SFU), og har etablert egne satsinger i fem forskningssentre og ett kompetansesenter for undervisning. 

Fakultetet lanserte i januar 2019 sin strategi Kunnskapsutvikling for en verden i endring som 
sier følgende om livsvitenskap: 

«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. Fakultetets 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.» 

To av fakultetets institutter har livsvitenskap som hovedvirksomhet: Institutt for biovitenskap 

(IBV), som er et fagdisiplinært institutt, og Farmasøytisk institutt (FaI), som er et 

helseprofesjonsinstitutt.  Forskning ved alle andre institutter ved MN, med unntak av Institutt for 

teoretisk astrofysikk (ITA) og Institutt for teknologisystemer (ITS), favner også i mindre eller 

større grad livsvitenskap. 

                                                           
1Institutt for geofag har aktivitet innen miljøvitenskap og er tungt representert i MN-senteret, Senter for 
biogeokjemi i antropocen (CBA).  
 

file:///C:/Users/natasan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EK8FGGWO/MN%20strategi.pdf
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Forskningen ved MN er med på å utvikle det internasjonale kunnskapsgrunnlaget som er helt 

nødvendig for å nå mange av FNs bærekraftsmål (Fig. 2). Realfagskandidater utdannet ved MN 

er en avgjørende ressurs samfunnet trenger for å styre utviklingen i en bærekraftig retning. Innen 

livsvitenskapsfeltet bidrar MN med forskning og utdanning som direkte omfatter bærekraftsmål 

3 God helse, 6 Rent vann og gode sanitærforhold, 13 Stoppe klimaendringene, 14 Livet under 

vann, 15 Livet på land, med videre innflytelse på de fleste av de andre målene. Denne betydningen 

bør tydeliggjøres nå som livsvitenskapsfeltet ved UiO løftes strategisk ved utarbeidelse av 

tematiske områder og satsinger. 

 

Figur 2. FNs bærekraftsmål (norad.no). 

UiO representerer et nasjonalt tyngdepunkt for både den humane og den biologiske forståelsen 

av livet. MN har en særlig styrke innen basal eksperimentell, beregningsorientert og datadrevet 

naturvitenskap. Samlet utgjør dette selve drivkraften for en tverrfaglig tilnærming til komplekse 

problemstillinger innen bredden av livsvitenskapsfeltet. Flere miljøer ved MN kombinerer 

grunnleggende biologisk/mekanistisk forskning med beregninger, og det er etablert tett 

samarbeid mellom forskere innen ulike fagmiljøer ved MN. Videre er det omfattende etablerte 

samarbeid mellom forskere ved MN og Det medisinske fakultet (MED), Det Odontologiske 

fakultet (OD) og Oslo Universitetssykehus (OUS). Imidlertid er det potensiale for ytterligere 

synergier med miljøer ved MED, OD og OUS, men også med andre fagmiljøer ved UiO, inkludert 

forskere ved Det humanistiske fakultet (HF), Det juridiske fakultet (JUS), Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), og til en viss grad også Det utdanningsvitenskapelige 

fakultet (UV), Det teologiske fakultet (TF) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). 

Enkelte av mulighetene som foreligger berøres videre i dokumentet. 

Livsvitenskapsbygget skal bidra til å realisere UiOs ambisjoner på livsvitenskapsområdet som 
beskrevet i UiO-strategi for livsvitenskap, hvor tverrfaglighet med mål om konvergens er et 
hovedelement. I 2024 skal FaI og Kjemisk Institutt (KI) i sin helhet flytte inn i det nye bygget, noe 
som vil sette premisser for aktiviteten i hele bygget. Selv om Livsvitenskapsstrategien er utviklet 

mailto:https://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/dokumenter/2016/uio_strategi_livsvitenskap_2014_160704.pdf
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i tilknytning til planleggingen av det nye bygget, favner den all livsvitenskap ved UiO. Det er et 
mål at mange fagmiljøer ved UiO vil bidra og dra nytte av fasiliteter og tilbud i bygget, langt utover 
de fagmiljøene som skal flytte inn. Det er et faktum at mesteparten av livsvitenskapsaktivitetene 
ved UiO og MN vil foregå utenfor Livsvitenskapsbygget, med hovedtyngde i miljøene ved UiOs to 
helsefakultet MED og OD, Institutt for biovitenskap (IBV) ved MN og Naturhistorisk museum 
(NHM). For å lykkes med Livsvitenskapsstrategien er det en forutsetning at Livsvitenskapsbygget 
utvikles til et gode for livsvitenskapsaktivitetene ved hele UiO. Dette innebærer blant annet å 
utnytte det store potensialet som ligger i å skape synergier; mellom aktiviteter innen det nye 
bygget så vel som innen andre bygg med omfattende aktivitet innen livsvitenskap, som Kristine 
Bonnevies hus på MN-fakultetet, og ved andre fakulteter. Og det innebærer - ikke minst - å skape 
synergier mellom miljøene ved de ulike lokalitetene. 

Det er forventet store regionale og nasjonale ringvirkninger av Livsvitenskapsbygget. I den 
sammenheng står koblingen til innovasjonsdistriktet Oslo Science City sentralt, med en ambisjon 
om at «forskningsmiljøer, næringsliv, det offentlige, studenter og sykehus skal gjøre hverandre 
bedre og jobbe mer målrettet for å ta i bruk kunnskap og skape fremtidens bærekraftige 
løsninger». UiO er partner og Livsvitenskapsbygget er plassert i hjertet av dette 
innovasjonsdistriktet, i tett nærhet til Rikshospitalet/OUS. Det gir unike muligheter fremover. 

 

TEMATISKE OMRÅDER INNEN LIVSVITENSKAP VED MN 
 

Basert på innspill fra instituttene har MN utarbeidet 14 tematiske områder innen livsvitenskap 

ved fakultetet (Figur 3). Tabell 1 viser de tematiske områdene på strategisk nivå. Disse vil danne 

grunnlag for fremtidige prioriteringer ved MN og UiO, og legger til rette for god kommunikasjon 

med omverdenen. For å forhindre en statisk situasjon knyttet til utviklingen av 

livsvitenskapsfeltet ved MN vil fakultetet foreta en årlig gjennomgang av de utvalgte tematiske 

områdene og dette dokumentet. 

 

Figur 3. Tematiske områder innen livsvitenskap ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

https://samfunnsviteren.no/2019/09/24/velkommen-til-fremtiden-og-oslo-science-city/
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Tabell 1. Tematiske områder innen livsvitenskap ved MN – strategisk nivå 

1. ANTIMIKROBIELL RESISTENS 
 
Tverrfaglige løsninger for en global 
helseutfordring 

8. NEVROVITENSKAP 
 
Fra synapse til hjerne 

2. LEGEMIDDELUTVIKLING 
 
Nye tilnærminger til diagnose, terapi og 
vaksine 

9. EVOLUSJONSBIOLOGI 
 
Grunnlaget for alt liv 

3. ET BÆREKRAFTIG LIVSLØP 
 
Forebygging og behandling fra vugge til grav 

10. MOLEKYLÆRE OG CELLULÆRE 
MEKANISMER 
 
Livets maskineri 

4. NYSKAPENDE 
HELSETEKNOLOGI 

 
For fremtidens helseutfordringer 

11. ORGANISMEBIOLOGI 
 
Fra molekyler til organismer 

5. PERSONTILPASSET MEDISIN 
 
Målrettet diagnostikk, behandling og 
oppfølging 

12. ØKOLOGI 
 
Organismenes samspill i naturen 

6. DIGITAL LIVSVITENSKAP 
 
For tverrfaglige løsninger på komplekse 
problemstillinger 

13. MILJØ OG KLIMA 
 
Tverrfaglige løsninger for forurensning og 
klimakrise 

7. FREMTIDENS MATERIALER 
 
For morgendagens livsvitenskap 
 

14. MARIN FORSKNING 
 
Kunnskapsutvikling for et friskt hav 

 

De 14 tematiske områdene omfatter hele livsvitenskapsfeltet ved MN og inkluderer forskningen 

som vil foregå i LV-bygget og i andre bygninger. Ved MN bygger livsvitenskapsfeltet på et sterkt 

samarbeid mellom realfagene biologi, molekylærbiologi, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk 

og geofag; helseprofesjonen farmasi, og et tett samarbeid med de andre helseprofesjonene 

medisin, odontologi, psykologi og ernæring. 
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Av de 14 tematiske områdene innen livsvitenskap ved MN, kommer følgende til å være helt eller 
delvis fysisk representert ved forskningsmiljøer som er planlagt flyttet inn i Livsvitenskapsbygget: 

 

 Antimikrobiell resistens 

 Legemiddelutvikling 

 Bærekraftig livsløp 

 Nyskapende helseteknologi 

 Persontilpasset medisin 

 Digital livsvitenskap 

 Fremtidens materialer 

 

Under den videre omtalen av de tematiske områdene inkluderer vi kjernefasiliteter som er 
planlagt inn i bygget. I denne sammenhengen viser vi også til utarbeidelsen av UiOs Veikart for 
infrastruktur i livsvitenskap, som blir et viktig grunnlag for prioritering av investeringer og 
søknader om infrastruktur i årene fremover. 

Beskrivelsen som følger videre inkluderer operativt nivå for hvert tematiske område, som 
hovedsakelig representerer underliggende fagområder. Disse er imidlertid ikke begrenset til de 
spesifikke tematiske områdene da det foreligger en stor grad av samarbeid og overlapp i tematikk 
og teknologi mellom flere av områdene. Beskrivelsen innenfor hvert område er ikke ment å være 
utfyllende, men viser viktig aktivitet som foregår. 
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1. ANTIMIKROBIELL RESISTENS 
Tverrfaglige løsninger for en global helseutfordring 

 
Antimikrobiell resistens er en fundamental trussel mot global helse. Fenomenet rammer flere 
sentrale områder innen moderne medisin, inkludert infeksjons- og kreftbehandling, samt 
muligheten til å gjennomføre kirurgiske inngrep. Løsninger på denne problematikken er av 
kritisk samfunnsbetydning og forutsetter en tverrfaglig og integrert tilnærming fra mange ulike 
fagområder, inkludert medisin, farmasi, biologi, kjemi, statistikk, psykologi, jus, økonomi, 
simulerings- og beregningsteknikker og digital vitenskap. En slik tilnærming forventes å ha 
store effekter på morbiditet og mortalitet i fremtidens folkehelse og spare samfunnet for store 
utgifter i en befolkning med stadig økende forventet levealder.  

Forskning på antimikrobiell resistens ved MN kan sies å være 
representativ for «One Health» tanken: den spenner fra 
mikroorganismenes evolusjon og funksjon i lys av molekylære, 
cellulære og populasjonsinteraksjoner, til utvikling av nye 
legemiddelformuleringer og en global, digital overvåking av 
antimikrobiell resistens i bakterier, dyr og miljø. Fakultetets 
satsing gjenspeiles i den høye forskningsaktiviteten innen ulike 
fagmiljøer og en betydelig grad av tverrfaglighet.  

Ved FaI er tilnærmingen til antimikrobiell resistens multifaktoriell og omfatter forskning på 
syntese av nye substanser, diagnostisering og utvikling av formuleringsprinsipper, blant annet for 
kontrollert og måltstyrt legemiddelavgivelse, og modellering av legemiddeltilgang på 
infeksjonsstedet. FaI har samarbeid med OD, NIOM (Nordisk institutt for odontologiske 
materialer) og NMBU innen feltet. Prosjektet «NADES» (Natural Deep Eutectic Solvents) søker 
nå midler til videre utvikling mot kommersialisering. Innen kjemisk livsvitenskap, organisk og 
teoretisk kjemi og farmasi studeres blant annet hvordan medisiner og antibiotika kan pakkes i 
nanopartikler med polymer- og peptidkjemi, og KI har et samarbeid innen feltet med NCMM 
(MED). 

All bruk av antimikrobielle midler bidrar til økt resistensutvikling. Optimalisering av 
legemiddelbruk og korrekt legemiddelhåndtering innen både human- og veterinærmedisin er 
viktig på både individ- og samfunnsnivå, og studeres ved FaI. I tråd med «One Health» prinsippet 
er fiskemedisin et stort og viktig forskningsområde, som det også satses på ved FaI, med et mål 
om utvikling av nye vaksiner (støttet av NFR via FORNY). Centre for Disease Ecology and 
Evolution (CDEE) ved IBV, som vil søke om SFF ved neste utlysning, vil integrere økologi og 
evolusjon som et grunnlag for å forstå hvordan epidemier av smittesykdommer oppstår. Global 
overvåking av antimikrobiell resistens i bakterier, mennesker, dyr og miljø er en sentral, men 
krevende oppgave. Forskere ved IFI har utviklet District Health Information System (DHIS2), 
som regnes som en av UiOs største internasjonale suksesser. Systemet har revolusjonert 
tilgjengeligheten til helseinformasjon innen mange av verdens fattigste land, med en nylig utviklet 
applikasjon for registrering av antibiotikaresistensdata. Med en tilgjengelighet som dekker over 
2.28 milliarder mennesker er IFI utnevnt som et offisielt samarbeidssenter for WHO. En satsing 
mot resistensutvikling vil kreve samarbeid med ulike disipliner innen medisin, jus og 
samfunnsvitenskap. Aktuelle eksterne samarbeidspartnere er Folkehelseinstituttet, K-res 
(nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antimikrobiell resistens), OUS, Sykehusapotekene 
HF, Legemiddelverket, Kreftforeningen, og nasjonale NFR-finansierte nettverk som iResist.  

Aktiviteten innen dette feltet vil bygge opp om Zebrafish Core Facility UiO (NCMM), 
Massespektrometrilaboratoriet, UiO Structural Biology Core Facilities og Life Science Electron 
Microscopy Consortium. 

Infeksjonsbiologi 

Mikrobiologi 

Biofilm 

Legemiddelformulering 
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2. LEGEMIDDELUTVIKLING  
Nye tilnærminger til diagnose, terapi og vaksine 
 

Legemiddelreletart forskning er en forutsetning for effektiv forebygging, diagnose og 
behandling av sykdommer. Legemiddelutvikling bygger på et nært samspill mellom 
naturvitenskapelige basalfag og legemiddelteknologi, skaper konvergens og danner grunnlaget 
for en teknologisk basert verdiskapning.  

MN er en betydelig kunnskapsleverandør i alle forhold 
vedrørende legemiddelutvikling – fra syntese og 
formulering, til forskning på grunnleggende 
mekanismer som avgjør sted og hastighet for 
legemiddelfrisetting. Legemiddelvitenskap er 
hovedvirksomhet ved FaI, i tillegg står fagområdene 
kjemi, biologi og fysikk meget sentralt innen 
legemiddelutvikling. Matematisk modellering, 
beregningsorientert vitenskap og bioinformatikk får 
stadig økende betydning. 

3D printing av legemidler er under utvikling i et stort 
Nordisk samarbeidsprosjekt med 10 Nordiske 
universiteter og 5 universiteter rundt Østersjøen, delvis 
finansiert via NordForsk – «Nordisk POP». Dette 
samarbeidet gir på sikt muligheter for større 
internasjonale søknader med derav følgende vekst. 

Utvikling av lysaktiverte legemiddelformuleringer til 
behandling av bakterieinfeksjoner og kreft foregår i tett 

samarbeid med forskere ved OUS, NIOM, NOFIMA, NORILIA og IFE. Forskning rettet mot 
utvikling av fiskevaksiner står sentralt ved FaI med innovasjonsprosjekter i samarbeid med 
industrien. Legemiddelanalyse er et område med store forventninger knyttet til diagnoser og 
fremtidige søknader om ekstern finansiering. FaI har nylig fått en stor NFR bevilgning innen feltet 
og vil søke om ERC Advanced Grant. Mage-tarm forskning er et område som det vil bli økt fokus 
på ved samarbeid via LV:Endringsmiljø med blant annet FaI, NHM, MED og flere. 

Det er nylig sendt en SFI-søknad fra Fysisk institutt (FI) og FaI i samarbeid med Bayer (tidligere 
Algeta) og Norsk medisinsk syklotronsenter (NMS) om medisinske isotoper. Videre bør forskning 
og utvikling innen PET (positronemisjonstomografi) bygges opp innen Oslo-regionen. Den 
radiofarmasøytiske kjemien utgjør en viktig del, og UiO har en strategisk fordel ved et sterkt 
radiokjemisk fagmiljø, tilgangen til syklotronen ved FI og samarbeidet med NMS og IFE 
(radiofarmasi). PET er translasjonsforskning som spenner fra molekyl til menneske, fra kjemisk 
syntese til klinisk utprøvning. Dette innebærer at forskningen må involvere flere institutter (KI, 
FaI, FI, IFI), fakulteter (MED), kliniske miljøer (OUS) og bedrifter (NMS).  

Det pågår et arbeid ved UiO for økt samarbeid og etablering av bedre utnyttelse, finansiering og 
bærekraftig drift av kostbar instrumentering og infrastruktur. Det inkluderer in vivo 
gnagerfasiliteter og etablering av PET-scannere, fortrinnsvis ved MEDs in vivo laboratorier ved 
IMB. 

Legemiddelutvikling er et område med stort potensiale for innovasjon og økt samarbeid med 
etablert farmasøytisk industri, små biotech-bedrifter og forskningsinstitutter. Eksempler på ikke 
ovennevnte etablerte/tidligere partnere er GE Healtcare, Photocure, PCI Biotech mfl.   

Legemiddelsyntese  
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3. ET BÆREKRAFTIG LIVSLØP 
Forebygging og behandling fra vugge til grav 

Flere av dagens globale og nasjonale helseutfordringer er knyttet til livstil, alder, kjønn, 
miljøpåvirkning og genetikk. Livstils- og aldersrelaterte sykdommer øker i omfang og er en 
belastning både for den enkelte pasient og for samfunnet. Degenerative, metabolske, orale- og 
fordøyelsesrelaterte tilstander, psykiske lidelser og kreft er eksempler på tilstander som faller 
under denne kategorien. Forskning innen dette feltet har som mål å bidra til sunn utvikling og 
aldring, både nasjonalt og globalt, hvor brukermedvirkning er inkludert fra forskning til klinisk 
praksis. 

Forskning innen forebygging, behandling og oppfølging av 
sykdommer i livets ulike faser – fra vugge til grav, har et mål om å 
finne målbare gevinster for god helse og livskvalitet. Ved å oppnå 
molekylær sykdomsforståelse, vil man kunne forebygge og 
behandle riktig med eksisterende og nye, målstyrte legemidler. Et 
sentralt element innen dette feltet vil være kartlegging av sikkerhet 
og effekt av legemiddelbruk, både på individ- og samfunnsnivå, noe 
som vil være avhengig av storskala-analyser av nasjonale og 
internasjonale individbaserte helseregistre og databaser, tilkoblet 
biologiske og pasient-genererte data.  

Tverrfaglighet innen dette feltet er betydelig, som reflektert ved 
fakultetets endringsmiljø PharmaTox, som samler forskere fra FaI, 
IBV, MI og IFI i forskning på nevrotoksiske effekter av 
legemiddelbruk. Gruppen har ERC StG, et etablert samarbeid med 
mange eksterne aktører nasjonalt og internasjonalt – sykehus, 
offentlige etater og andre fakulteter og universiteter. Bruk og 

sikkerhet av legemidler på pasient- og samfunnsnivå er sentrale tema, med hovedvekt på 
sikkerhet av legemidlerbruk i svangerskap og de følger det kan få i oppveksten. Det vil søkes om 
SFF ved neste utlysning. 

Hjernens plastisitet relatert til både legemiddelbruk og miljøfaktorer som trening og toksiske 
faktorer er et viktig forskningsområde innen farmakologi. Klinisk farmasi er et relativt nytt 
fagområde på UiO som er i sterk vekst og har høy relevans for samfunnet, ettersom målet er å 
bidra til kvalitetssikret legemiddelbruk, bedre livskvalitet for pasientene og færre 
legemiddelrelaterte problemer. FaI har en markant stigende ekstern portefølje som gjør 
instituttet til en attraktiv samarbeidspartner. Instituttet er del av innovasjonssatsingen ved MN 
ved tildeling av to Ph.d.-stipendiatstillinger gjennom blant annet samarbeid med det britisk-
svenske farmasiselskapet Astra Zeneca. FaI er koordinator på en nylig innsendt SFI sammen med 
Astra Zeneca, OUS, Senter for Sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, NTNU, samt fire mindre 
gründerbedrifter. Målet med samarbeidet mellom industri og akademia er å korte ned veien fra 
grunnforskning til legemiddelutvikling i kampen mot diabetes og fedme, som er voksende 
folkesykdommer 

Forskningsaktiviteten innen dette området vil understøttes av en rekke kjernefasiliteter planlagt 
i LV-bygget: Life Science Electron Microscopy Consortium, High Throughput Chemical Biology 
Platform, Massespektrometrisk felleslaboratorium, UiO Structural Biology Core Facilities og 
Kjernefasilitet for bioinformatikk (BCF) / Elixir helpdesk UiO. Flere miljøer som er planlagt flyttet 
inn i LV-bygget (NCMM, Senter for bioinformatikk, OCBE), men også miljøer ved OD, JUS, UV 
og SV, samt Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), har forskningsaktiviteter som faller inn 
under området (se senere beskrivelse). Det legger godt til rette for samarbeid på tvers av 
fagmiljøer ved UiO.  
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4. NYSKAPENDE HELSETEKNOLOGI 

For fremtidens helseutfordringer 

Nyskapende helseteknologi er basert på tverrfaglig grunnforskning og naturvitenskapelig 
kunnskap, og omfatter innovativ utvikling og anvendelser av teknologier, utstyr og metoder for 
å løse helseproblemer og forbedre livskvalitet. En aldrende befolkning og økning i 
livsstilssykdommer er store utfordringer i dagens og framtidens helsevesen som krever økt 
satsing på nye helseteknologiske løsninger 

Forskning innen nyskapende teknologi kan omfatte utvikling av alt 

fra bruksferdig teknologi til enkeltkomponenter eller 

naturvitenskapelige prinsipper, som kan benyttes i fremtidens 

helseteknologi. Fakultetet satser på forskning på de grunnleggende 

fysiske prosessene i livsformer, diagnostiske og terapeutiske 

anvendelser innen medisin, og utvikling av biomaterialer, 

medisinsk instrumentering og teknologi. Helseteknologisk 

forskning foregår innen mange fagområder ved fakultetet, inkludert 

informatikk, fysikk, kjemi og farmasi – ved internt samarbeid og i 

samarbeid med helsevesenet og kommersielle partnere. 

Med muliggjørende teknologier vil man kunne gjenskape ulike 

prosesser i kroppen og teste hvordan den responderer på medisinsk 

påvirkning.  Senter for biohybridteknologi er et SFF som samler 

forskere fra MED og MN (KI og FI) med et mål om å utvikle «organ 

på brikke».  

Protonterapi er en ny form for strålebehandling og er en stor livsvitenskapelig satsing med 

byggingen av det nye Protonterapisenteret ved Radiumhospitalet 2023/2024. FI og OUS er tungt 

involvert med etablert forskningsaktivitet innen protonterapi, hvor målet er bedre 

kreftbehandling med færre bivirkninger for flere pasienter. Det er også tatt initiativ til SFF søknad 

ved neste utlysning. 

Oslo Bioimpedance and Medical Technology Group er et samarbeid mellom FI og OUS med lang 

erfaring innen medisinsk sensorteknologi. Miljøet har et veletablert tverrfaglig samarbeid med 

forskere ved FaI og KI gjennom endringsmiljøet Diatech og IFI, Intervensjonssenteret ved OUS 

og en rekke firmaer. Miljøet har flere patenter, og har mottatt UiOs og Inven2s innovasjonspriser. 

Ved IFI forskes det på robotikk og systemer som omfatter kunstig intelligens i smarttelefon for 

tilpasset og automatisert behandling ved psykiske lidelser, samt kunstig intelligens og 

brukeropplevelse som en del av multi-sensor omsorgssystemer for eldre (prosjekt finansiert av 

NFR). «Analyse on chip» er videre et meget sentralt område for fagområdet legemiddelanalyse 

ved FaI, som støttes av NFR.  

Aktiviteten innen dette tematiske området vil støtte opp om UiO Structural Biology Core Facilities 

og Massespektrometrisk felleslaboratorium, særlig med hensyn på legemiddelanalyse.  
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5. PERSONTILPASSET MEDISIN 
Målrettet diagnostisering, behandling og oppfølging 

Med Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten setter myndighetene søkelyset 
på et paradigmeskifte innen medisin, fra en oppfatning av «gjennomsnittspasienten» og «One 
drug fits all» - prinsippet, til persontilpasset forebygging, diagnostikk, behandling og 
oppfølging, med utgangspunkt i biologiske forhold hos den enkelte.  

 

Begrepet «persontilpasset medisin» har tidligere referert 
hovedsakelig til genomikk, der FaI har sterke forskere som også 
har frontet feltet i klinisk behandling. I fremtiden vil 
persontilpasset medisin handle mer om målstyrt behandling for 
hver enkelt, forståelse av behandlingsresponser i lys av genetisk 
bakgrunn (farmkogenomikk), ny bruk av eksisterende legemidler 
(«drug repurposing») og økt fokus på implementering av ny 
teknologi i klinisk praksis slik at persontilpasset terapi kan 
virkeliggjøres. I tillegg ser man internasjonalt de første legemidler 
som er utviklet til behandling av én og kun én pasient. Samtidig er 
det et behov for nye teknologiske produksjonsløsninger som 3D 
printede legemidler, som muliggjør spesialproduksjon basert på 
enkeltbehov.  

Forskning på persontilpasset medisin favner bredt, fra 
molekylære data til kliniske parametere for den enkelte pasient, 
hvor informasjon om livsstil og miljøpåvirkning er av vesentlig 

betydning. Tverrfaglighet står sentralt, og MN har med sin store bredde forskere med 
nøkkelkompetanse innen systembiologi, farmasi, kjemisk biologi, og beregningsorinterte fag 
(bioinformatikk, biostatistikk, biomatematikk). Videre er det store interaksjonsmuligheter med 
NCMM, som er planlagt flyttet inn i bygget, samt andre miljøer ved MED og OUS. 

Samfunnsrelevant effekt vil være bedre pasientbehandling, kortere oppholdstid og reduserte 
kostnader i helsevesenet. Klinisk farmasi er et fagområde i sterk utvikling med representanter fra 
de Regionale Helseforetakene og gode samarbeidsmuligheter med klinikken, både på 
Helseforetaksnivå og kommunalt. Regulatorisk farmasi er et nytt satsingsområde ved FaI, som vil 
tilføre fakultetet styrke knyttet til legemiddelutprøvinger i Norge, kompetanse til å registrere 
avanserte produkter og utvikling av ulike former for pasientservice for norske firmaer.  

For å kunne realisere potensialet i persontilpasset medisin forutsettes en tverrfaglig tilnærming 
innen nyskapende helseteknologi og storskala-analyser som gir informasjon om genomikk, 
proteomikk, metabolomikk og nivåer av biomarkører. I Norge har vi unik tilgang til nasjonale 
individbaserte helseregistre, som sammen med utvikling av matematiske og prediktive modeller 
og nye digitale verktøy vil være avgjørende elementer. Digitalisering og e-helse åpner for nye 
muligheter innen elektroniske beslutningsstøttesystemer, mobilapplikasjoner og bærbare 
apparater (pasientgenererte data). IFI, med sin store bredde, og Matematisk institutt (MI) vil 
være attraktive partnere i dette arbeidet. 

Flere av kjernefasiliteter i LV-bygget vil være viktige for aktiviteten innen dette området, som 
Massespektrometrisk felleslaboratorium, Life Science Electron Microscopy Consortium og 
Kjernefasilitet for bioinformatikk (BCF) / ELIXIR helpdesk UiO. Aktiviteter innen dette området 
vil dessuten ha tilknytning til flere miljøer som er planlagt flyttet inn i LV-bygget (NCMM, SBI og 
OCBE).  
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https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/strategi-for-persontilpasset-medisin-i-helsetjenesten/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten.pdf/_/attachment/inline/b1d01025-21b2-4efc-a38a-d310781b5e10:81b9e4f8918378a1380704f2d18219960c688859/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten.pdf
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6. DIGITAL LIVSVITENSKAP 

For tverrfaglige løsninger på komplekse problemstillinger 

Digitalisering er en viktig drivkraft for konvergens mellom fagområder, som danner 
grunnlaget for en kompleks, tverrfaglig håndtering av problemstillinger. Med økende 
kompleksitet i de eksperimentelle målingene, er det også et økende behov for nye 
analysemetoder og modeller. Beregningsorientert vitenskap blir stadig viktigere del av 
moderne livsvitenskapelig forskning. 

Digital vitenskap er et strategisk satsningsområde ved MN, både 
som en metodeforskning og som et verktøy for å løse sammensatte 
vitenskapelige problemstillinger. Store biologiske datamengder 
genereres og samles med en enestående hastighet. For at dataene 
skal ha en samfunnsrelevant nytteverdi, kreves det kompetanse 
fra både matematikk, fysikk, bioinformatikk og biostatistikk. 
Senter for bioinformatikk (SBI) er opprettet etter initiativ fra MN 
og skal både styrke forskning innen bioinformatikk og ha en bred 
profil rettet mot UiOs forskere og eksterne aktører, inkludert 
forskningsinstitusjoner og næringsliv.  Senter for digitalt liv 
Norge er et nasjonalt senter hvor MN er en aktiv partner 
representert ved IBV. 

MN huser noen av landets og verdens fremste miljøer innen tung 
beregningsorientert vitenskap. Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences (Hylleraas 
senteret) er et SFF i samarbeid mellom UiO og UiT med KI ved UiO som vert, og er ett av kun tre 
forskningsmiljøer i Norge som har blitt tildelt to påfølgende SFFer. Ved Hylleraas senteret 
utvikler verdens ledende forskere innen kvantekjemi nye beregningsmetoder for å forstå og 
kontrollere komplekse biologiske, kjemiske og fysiske systemer under ekstreme forhold. 
Forskning ved Hylleraas senteret har en tydelig kobling til annen strategisk satsing innen 
beregningsorientert vitenskap, blant annet etablering av et senter for «data science og 
computational science» på tvers av instituttene ved MN. Senteret vil, i tillegg til utvikling av 
metoder for forvaltning og analyse av data, arbeide med utvikling av domenespesifikke 
plattformer for håndtering av store komplekse datamengder. Fysikk-basert modellering gir 
dypere innsikt i eksperimentelle analyser, og er ved fakultetet del av et veletablert tverrfaglig 
samarbeid innen eksperimentell biovitenskap i et endringsmiljø som vil søke SFF ved neste 
utlysning. 

Digital teknologi byr på uutnyttede muligheter for å nå helsepolitiske mål om bedre kvalitet, økt 

pasientsikkerhet, mer effektivitet og bedre ressursbruk. I følge Nasjonal e-helsestrategi skal e-

helse gi innbyggerne brukervennlige tjenester som kan forenkle møtet med helsevesenet. E-

helseløsningene skal bidra til å forebygge og mestre sykdom, avlaste helsevesenet, øke sikkerhet 

og effektivitet samt gjøre data mer tilgjengelig for forskning og kvalitetssikring. E-helse er et 

forskningsområde som er i utvikling innen samfunnsfarmasi, med stort samarbeidspotensiale 

med blant annet klinisk medisin, OUS og Sykehusapotekene HF, og en naturlig kobling til 

forskningsmiljøer ved IFI.  

Aktiviteten innen dette området vil understøtte Kjernefasilitet for bioinformatikk (BCF) / ELIXIR 

helpdesk UiO i Livsvitenskapsbygget. Den strategiske satsingen på digital livsvitenskap vil gi en 

konkurransefortrinn, hvor sterke miljøer kommer til å bli fysisk representert i nybygget, ettersom 

SBI ved MN og OCBE ved MED og OUS, er sterke kandidatmiljø for å flytte inn. Samlokalisering 

av beregningsorienterte fagmiljøer vil skape synergi i og utenfor bygget, og styrke UiOs posisjon 

som et ledende universitet innen det digitale livsvitenskapelige forskningsfeltet.  
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7. FREMTIDENS MATERIALER 
For morgendagens livsvitenskap 

Dagens forskning og morgendagens medisin vil avhenge av forståelse og bruk av materialer i 

grenseflater mellom kjemi, biologi og medisin. Utvikling av fremtidens materialvitenskap 

forutsetter en grunnforståelse av interaksjoner mellom faste stoffer, nanopartikler og biologiske 

systemer, og strekker seg fra biomolekyler og celler til nanopartikler og implantater. 

 

Materialer av interesse for livsvitenskap omfatter 

uorganiske materialer, organisk-uorganiske 

hybridmaterialer og biomaterialer. En fremtidig utvikling 

innen materialvitenskap krever avansert kapasitet innen 

syntese, karakterisering og modellering, og forutsetter 

samarbeid med brukere innen medisin, farmasi og 

odontologi. MN har høy og bred faglig kompetanse innen 

materialutvikling. Forskningsgrupper innen elektrokjemi, 

uorganisk materialkjemi og katalyse utgjør tyngdepunktet 

i Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN), 

som fokuserer på fornybar energi, med høy vitenskapelig 

produktivitet og grad av ekstern finansiering (EUs Synergy Grant). Forskningen ved SMN regnes 

som verdensledende og selv om fokuset er på grunnforskning, er det et mål at SMN skal være 

viktig bidragsaktør til innovasjon og verdiskapning i Norge.  

Uorganiske materialer finner i stadig økende grad anvendelser innen biologi og helse, hvor 

uorganiske nanopartikler rettet mot biologiske systemer er et stort interdisiplinært fagområde. 

Forståelse av interaksjonene mellom biologiske systemer der disse møter faste stoffer og 

nanopartikler står sentralt i fremtidens konvergente materialvitenskap i grenseflaten mellom 

kjemi, fysikk, biologi, farmasi og medisin. Regenerativ cellevekst, antibakterielle formål, 

nanomaterialer innen medisin, biosensorer og biokompatibilitet med fokus på bruk knyttet til 

implantater, samt materialer til 3D printing av legemidler, er alle eksempler på relevante områder 

med stort tverrfaglig samarbeidspotensial.  

Kjemisk livsvitenskap ved KI samler betydelige ressurser innen biologisk strukturkjemi, 

bioanalyse og bio-inspirerte materialer, og er tilknyttet NCMM gjennom to strategiske 

gruppelederstillinger innen manipulering og mobilitet av kunstige cellestrukturer og interaksjon 

med overflater, samt interaksjon mellom DNA og kontrollerende proteiner. Dette samarbeidet 

forventes å øke utviklingspotensialet og legge til rette for mulig rekruttering på sikt.  

Aktiviteten innen dette feltet vil bygge opp om RECX national infrastructure for X-ray diffraction 

and scattering, UiO Structural Biology Core Facilities og Life Science Electron Microscopy 

Consortium, som er flere av kjernefasiliteter planlagt inn i Livsvitenskapsbygget. SMN er UiOs 

bruker av MiNaLab (dagens laboratoriefasilitet for nanoteknologi). Miljøet har behov for de 

planlagte bio-nano fasilitetene for å kunne utvikle sin virksomhet innen livsvitenskapsfeltet, og 

vil kunne ta ansvar for drift av disse laboratoriene.  
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8. NEVROVITENSKAP 
Fra synapser til hjerne 

Hjernen er vår mest komplekse organ. Hjernens helse er bestemmende for funksjon og aktivitet 
gjennom hele livet – fra fosterutvikling til alderdom. Kunnskap om hjernens normale virkemåte, 
utvikling og oppbygging er en stor forskningsmessig utfordring. Satsing på nevrovitenskapelig 
forskning kan lede til stor samfunnsmessig verdiskaping. 

 

Nevrovitenskap er et stort forskningsfelt med lange tradisjoner ved 
UiO. Fagområdet tiltrekker seg mange og talentfulle kandidater fra 
ulike disipliner, og vil kunne være en naturlig brobygger mellom 
MedNat og HumSam miljøer ved UiO innen livsvitenskapsfeltet. 
Forskningsspørsmålene innen nevrovitenskap krever tverrfaglig 
tilnærming, og koblingen med sterke, beregningstunge miljøer 
representerer et stort potensiale som kan styrke både 
nevrovitenskap og livsvitenskap generelt. 

Den tverrfaglige tilnærmingen til digital livsvitenskap ved fakultetet 
er særlig reflektert gjennom endringsmiljøet CINPLA, hvor fysikk er 
integrert med eksperimentell biologi. Ved å kombinere 

eksperimentell virksomhet med beregninger er målet å kunne løse hittil uløste spørsmål innen 
nevrovitenskap. CINPLA har vokst seg til å bli et sterkt miljø med høy suksess når det gjelder 
innhenting av eksternfinansiering fra ulike arenaer, inkludert FRIPRO Forskerprosjekt og 
Toppforsk. CINPLAs tverrfaglige profil er eneste etablerte miljø innenfor fysikkbasert 
modellering og analyser innenfor livsvitenskap, med et tett samarbeid med aktører i regionen 
(MN, MED, OUS, Simula, NMBU), men også i samarbeid med NTNU og industri samt 
internasjonale partnere som UCSD, Harvard University, University of Pennsylvania, Human 
Brain Project, Allen Brain Institute. Flere prosjektsøknader er under evaluering, inkludert ERC 
CoG finalist. Ved FaI forskes det på nevrovitenskap med et mål om å identifisere nye 
angrepspunkter for legemidler til forebygging/behandling av hjerneslag og andre 
nevrodegenerative sykdommer.  

Det NFR-finansierte prosjektet IKT-PLUSS, 'Bio-inspired neural networks for artificial 
intelligence', gjør det mulig å etablere en ny retning hvor eksperimentell nevroforskning og innsikt 
i algoritmer for kunstig intelligens vil drive hverandre gjensidig fremover. Den tette koblingen 
mellom beregninger og eksperimenter gir et spesielt nasjonalt og internasjonalt fortrinn, noe som 
vil være en styrke i de forestående planer om å søke et SFF ved neste utlysning. CINPLA har en 
tydelig ambisjon om å bli et sterkt internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø og er drivere bak 
MN’s SFU og Honours-program. Innen nevrovitenskap er det et stort samarbeidspotensiale med 
sterke forskningsmiljøer ved HF, SV og UV (se senere beskrivelse). RITMO Senter for tverrfaglig 
forskning på rytme, tid og bevegelse er et SFF senter som inkluderer forskere fra HF, SV og MN 
(IFI) med et mål om å avdekke de kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskelig 
rytme i skjæringspunktene mellom humaniora og naturvitenskap, kunst og vitenskap, og med 
anvendelse av avansert teknologi. 

Nevrovitenskap forutsetter eksperimentell biologisk forskningsaktivitet, og CINPLA er det miljøet 
ved MN som i dag peker seg ut til å kunne ta ansvar for gnagerdelen av in vivo fasilitetene i 
Livsvitenskapsbygget. Forskningsaktiviteten forutsetter samlokalisering med 
beregningsorientert fysikk, som legger godt til rette for en tett kobling til bioinformatikkmiljøet i 
bygget. Videre vil forskningsmiljøet benytte flere av kjernefasilitetene i Livsvitenskapsbygget, som 
Kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi og Life Science Electron Microscopy Consortium.  
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9. EVOLUSJONSBIOLOGI 

Grunnlaget for alt liv 

Evolusjonen er grunnlaget for mangfoldet i naturen. I moderne evolusjonsbiologisk forskning 

studeres også det gjensidige samspillet mellom evolusjonære mekanismer og økologi og 

hvordan gener, genomer og epigenetikk legger grunnlag for evolusjon og økologisk tilpasning. 

Mens makroevolusjon studeres med fokus på prosesser som fører til opprinnelse og tap av arter, 

handler mikroevolusjon om genetisk og fenotypisk variasjon, adapsjon og seleksjon på 

populasjons- og individnivå.  

En betydelig del av forskningen ved IBV har røtter i 

evolusjonære spørsmål på ulike nivå og utforskes med et bredt 

spektrum av tilnærmingsmåter i flere av instituttets seksjoner. 

Den grunnleggende forskningen står som en sentral 

kunnskapsleverandør i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål; 

særlig 14 Livet under vann og 15 Livet på land og 3 God helse. 

Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) var et 

SFF fra 2007-2017 og hadde samspillet mellom økologi og 

evolusjonære prosesser som overordnet fokus. IBV har meget 

sterke forskere innen dette området, og mye av forskningen 

involverer tverrfaglig samarbeid og inngår i større satsinger. Et 

eksempel er Konvergensmiljøet COMPARE (Centre for 

comparative og evolutionary genomics) som bygger på topp kompetanse innen genomikk og 

komparativ immunologi og adresserer grunnleggende spørsmål om immunsystemet hos både fisk 

og mennesker. Det er også sterke fagmiljøer som arbeider med hybridisering, polyploidisering og 

artsdannelse i ulike systemer som fugl og planter. Dette området omfatter også 

forskningsaktivitet innen evolusjonær systematikk og fylogeni. 

Komparative tilnærmingsmåter og evolusjonære spørsmål står også sentralt i flere andre 

forskningaktiviteter ved IBV, bl.a. innen komparativ fysiologi og utviklingsbiologi. Viktige 

forskningsspørsmål knyttet til relasjoner mellom genotype og fenotype utforskes både i 

populasjoner - i en bred, økologisk setting - og i molekylære og mekanistiske studier innen flere 

områder som f.eks. utviklingsbiologi og mikrobiologi. Dette er bl.a. tema for satsingsområdet 

CEDE (Centre for Epigenetics, Development and Evolution).  

Patogener finnes i reservoarer ute i naturen og kan overføres mellom arter og forårsake sykdom 

og epidemier hos både mennesker og dyr. Slike prosesser kan påvirkes av endringer i både klima 

og økologi. Denne forskningen er svært viktig for vår forståelse av infeksjonssykdommers 

opprinnelse, spredning og utvikling, og danner et sentralt grunnlag for vurderinger knyttet til 

behandling inkludert utvikling av antimikrobiell resistens (Tematisk område 1). Centre for 

Disease Ecology and Evolution (CDEE) ved IBV integrerer økologi og evolusjon som et grunnlag 

for å forstå hvordan epidemier av smittesykdommer oppstår. Miljøet vil søke om SFF ved neste 

utlysning. 

Bioinformatikk, evolusjonær og komparativ genomikk, statistiske metoder og modellering er 

sentralt innen evolusjonsbiologi. Endringsmiljøet CELS (Centre for Computational Inference in 

Evolutionary Life Science) adresserer basale evolusjonsbiologiske spørsmål knyttet til fenotype-

genotype paradigmet ved å benytte beregningsorienterte metoder. 
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10. MOLEKYLÆRE OG CELLULÆRE MEKANISMER 
Livets maskineri 

 Grunnleggende molekylær og cellebiologisk forståelse er bærebjelken i all livsvitenskap. Det er 
her de underliggende mekanismer avdekkes og som forklarer hvordan livets maskineri 
fungerer. Derfor er gjennombrudd på fagområdet belønnet med en lang rekke Nobelpriser. Det 
er også i mekanismene vi finner de underliggende årsaker til en rekke sykdommer, og grunnlag 
for nye tilnærmingsmåter for behandling. Her ligger en viktig del av områdets 
samfunnsmessige betydning. Den tette koblingen mellom UiO og universitetssykehusene utgjør 
en solid plattform for å drive samfunnsrelevant kunnskapsutvikling innen livsvitenskap.  

 

Molekylære og cellulære mekanismer studeres ved mange enheter 
ved UiO. Forløperen til dagens satsing, UiO:livsvitenskap, var MLS 
– Molecular Life Science, hvor dette tema sto sentralt. Flere av 
UiOs SFFer har hatt innslag av slike mekanistiske 
problemstillinger. Dette er derfor et tematisk område som er 
særlig egnet for samarbeid på tvers av enheter ved UiO og OUS. 
MN har meget sterke miljøer innen dette området og flere er 
allerede del av ulike strategiske og tverrfaglige satsinger. 

IBV er et stort biologisk institutt med bred faglig dekning av 
forskning på grunnleggende biologiske prosesser og mekanismer. 
Innen dette tematiske området strekker forskningen seg fra 
molekylært nivå til organismenivå. Fokus ligger på grunnleggende 
biokjemiske og molekylærbiologiske mekanismer som underligger 
naturlige biologiske prosesser, så vel som sykdomstilstander.  

Viktig forskningsaktivitet omfatter proteinbiokjemi, enzymologi 
og strukturbiologi, i tillegg til hel-genom-strategier for å studere epigenetikk og genregulering. 
Grunnleggende molekylære og cellulære mekanismer utforskes både in vitro, i celle-kulturer og 
benytter både dyr og planter som modellorganismer. Det utforskes bl.a. grunnleggende 
mekanismer for utvikling av kreft, samt hvordan kroppsfett og kuldetoleranse reguleres. 

På cellebiologisk nivå studeres bl.a. transport og funksjon av vesikler i cellene og hvordan 
nerveceller interagerer og danner synapser. Mekanismer for signalisering, genregulering og 
epigenetikk studeres både generelt og i kontekst av utviklingsbiologiske prosesser. Studier av 
molekylære mekanismer innen immunologi er også et viktig område, og har gitt grunnlag for nye 
immunteknologiske metoder. Denne aktiviteten har vært del av SFF:CIR (Centre for Immune 
Regulation) fra 2007-2017 med fremragende resultater og har resultert i omfattende innovasjon 
og kommersialisering.  

En rekke kjernefasiliteter som er planlagt i nybygget vil kunne understøtte denne type forskning, 
bl.a. UiO Structural Biology Core Facilities, Massespektrometrisk felleslaboratorium, Life Science 
Electron Microscopy Consortium, Hight Throughput Chemical Biology Platform og Kjernefasilitet 
for bioinformatikk / ELIXIR. 

 

Molekylærbiologi 

Cellebiologi 

Biokjemi 

Strukturbiologi 

Genregulering 

Molekylær immunologi 

Epigenetikk 

Mikrobiologi 

Bioteknologi 

 



16 
 

11. ORGANISMEBIOLOGI 
Fra molekyler til organismer 

 
Innen organismebiologi utforskes det hvordan dyr, planter og mikrober fungerer, og hvordan 
organismene tilpasser seg sine omgivelser på et molekylært, cellulært, fysiologisk og individ-
nivå. Denne type forskning er viktig både for å forstå hvordan organismene utvikler seg og 
fungerer normalt og hvordan sykdom oppstår.  

 Dette tematiske området omhandler forskning på molekyler og celler i 
en organismekontekst. Det benyttes organismer hentet inn fra naturlige 
populasjoner eller modell-organismer som holdes i dedikerte 
laboratorier. Fysiologiske og utviklingsbiologiske prosesser utforskes 
med metoder som spenner fra genetikk- og molekylærbiologi til 
cellebiologi og fysiologi. Ved IBV benyttes en rekke organismer i slik 
forskning, bl.a. bakterier og sopp, nematoder, planter, fisk og gnagere. 

Innen komparativ fysiologi utforskes det hvordan organismer tilpasser 
seg ekstreme miljøbetingelser som f.eks. anoksi og reoksygenering, og 
fysiologiske effekter av klimaendringer. Med sin unike vertebrate modell 
for anoksitoleranse, deltar forskere fra IBV (sammen med IMB, OUS og 
Det teologiske fakultet) i UiO:Konvergensmiljøet 3DR, som har fokus på 
fysiologiske og etiske aspekter ved organtransplantasjon og -overlevelse. 

Innen muskelfysiologi studeres relasjoner mellom fysisk aktivitet og muskelfenotype og 
muskelhukommelse. Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for utvikling av mange sykdommer som 
er et økende helseproblem i dagens samfunn, og er spesielt aktuelle ved økende alder - som 
hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes type 2, osteoporotiske brudd og enkelte kreftformer. Mange 
endringer i kroppen som ofte tilskrives alderen, er følge av fysisk inaktivitet. Økt kunnskap og 
grunnforståelse om prosesser som utløses i muskulaturen ved fysisk aktivitet, er av høy relevans 
for å finne nye tilnærmingsmåter for å forebygge og bekjempe disse sykdommene. Det er 
interessante muligheter for koblinger mellom denne forskningen og tidligere omtalte aktiviteter 
under Tematisk område 3 Et bærekraftig livsløp og 5 Persontilpasset medisin. 

Ved IBV er det lange tradisjoner for forskning innen kreftbiologi. Mens deler av denne 
forskningen dreier seg om molekylære og cellulære mekanismer, inngår også studier hvor 
prosessene utforskes i levende dyr. Et eksempel er utforskning av androgeners rolle i utvikling av 
kreft i prostata.  

Instituttet har også nylig etablert nematoden C. elegans som modellorganisme for studier av 
hvordan kroppsfett og kuldetoleranse reguleres. Denne forskningen er av høy biomedisinsk 
relevans for å øke forståelsen av sykdommer som fedme og kreft. 

Utviklingsbiologiske mekanismer, epigenetikk og relasjonene mellom genotype og fenotype 
studeres for å finne ut hvordan genetisk og epigenetisk informasjon gir opphav til utvikling, form 
og funksjon. I dette er bl.a. Arabidopsis en viktig modellorganisme. Organismer med dype 
forgreninger på livets tre blir også brukt i studier av opprinnelsen til grunnleggende biologiske 
prosesser.  

Det er en stor grad av overlapp og samarbeid mellom forskning innen dette området og andre 
tematiske områder ved IBV, f.eks. molekylære og cellulære mekanismer, nevrovitenskap, 
evolusjon, økologi, og marin forskning. Forskningen benytter et vidt spektrum av metoder og 
infrastrukturer, og er typisk avhengig av dedikerte fasiliteter for dyr (mus, rotter og fisk) og 
planter.   
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12.  ØKOLOGI 
Organismenes samspill i naturen 

 
Innen økologi studeres samspill og interaksjoner mellom populasjoner av organismer i naturen 

og deres tilpasning til og påvirkning av fysiske og kjemiske forhold (abiotiske faktorer), samt 

andre arter og populasjoner (biotiske forhold). Populasjonsdynamiske prosesser står sentralt. 

Samspill og energiomsetning i næringskjeder og næringsnett og sykluser av essensielle 

næringselementer er også viktig. Økologi gir forståelse av basale prosesser i økosystemer, og er 

derfor grunnleggende for forståelse og forskning innen evolusjon, forurensing, miljø og klima, 

samt bærekraftig utnyttelse av naturressursene.  

Ved IBV foregår en omfattende forskning innen generell 
økologi som omfatter studier av prosesser som forekommer 
på populasjons-, samfunns- og økosystemnivå og med 
særlig fokus på populasjons-dynamikk, arts-interaksjoner, 
demografi, livshistorie-strategier, vektorbårne 
sykdommer/zoonoser og biologisk mangfold. Dette gjelder 
økosystemer både på land, i ferskvann og i hav, og 
inkluderer de fleste grupper av dyr, planter, alger og 
mikrober. IBV er involvert i økologisk forskning i ulike 
regioner i verden, men med fokus på nordlige og arktiske 
økosystemer. Knyttet til denne forskningen har instituttet 
også viktig ekspertise innen de forskjellige organismenes 
taksonomi. 
 
IBV har også en stor og viktig aktivitet innen økotoksikologi 

som bl.a. omfatter forskning i både arktiske og tropiske 

farvann, mikroplast, oljerelatert forurensing og overføring 

av miljøgifter i trofiske kjeder.  

En viktig del av aktiviteten i det nyetablerte Centre for 

biogeochemistry in the Anthropocene (CBA) har fokus på 

karbonkretsløpet i økosystemer, omsetning av andre viktige elementer, samt interaksjon med 

klima-relaterte prosesser på ulike skalaer fra genomer til økosystemer. CBA har et bredt 

nedslagsfelt, og er omtalt grundigere under neste Tematiske område 13 Miljø og klima. Senteret 

er sentralt for MNs tverrfaglige satsing på klima- og miljøforskning, og har tung verdi for UiOs 

grønne profil og innsats i forhold til FNs bærekraftsmål.  

Det har også forskningen ved IBV som sammenligner terrestrisk og akvatiske økosystemer med 

særlig fokus på miljøforhold, biologisk mangfold, og fordeling og effekt av miljøgifter. 

Moderne økologi er avhengig av nye teknologier innen livsvitenskap som inkluderer high-

throughput sekvensering, enkeltcelle-tilnærminger og meta-omikk for å studere for eksempel 

biodiversitet, hybridisering, artsdannelse og annen økologisk og evolusjonær dynamikk. 

Videre er «big data», statistisk- og matematisk modellering viktig for økologien, spesielt innenfor 

bevaringsbiologiske, biogeografiske og makroøkologiske studier. 
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13.  MILJØ OG KLIMA 

Tverrfaglige løsninger for forurensning og klimakrise 

Klimautviklingen på jorda og forurensing av naturen er to av de største utfordringene 

menneskeheten står overfor. Samtidig som det er stor enighet om at menneskelige drivkrefter 

står sentralt i klimautviklingen, er det også usikkerhet om hvilke effekter dette vil få for natur 

og samfunn på sikt. Dette er et område med store kunnskapshull, og enda større potensielle 

konsekvenser.  

Klimautvikling er i stor grad styrt av de store 

biogeokjemiske sykluser av karbon og nøkkelelementer 

som fosfor, nitrogen, silisium, jern og kalsium. Å forstå 

samspillet mellom økosystem-responser, klima og de 

biogeokjemiske prosessene er i dag en av de største 

forskningsoppgavene vi står overfor og er avhengig av 

tverrfaglig forskning.  

Fakultetets satsing på miljø og klima er godt reflektert 

gjennom virksomheten til Senter for Biogeokjemi i 

Antropocen (CBA), som er et tverrfaglig, system-

integrerende senter med deltakere fra IBV, Institutt for 

geofag (GEO) og KI. CBA knytter de tre fagdisiplinene, 

med karbonsyklus og vannets kretsløp som det 

integrerende element, og har et veletablert samarbeid 

med NHM (Tøyen) og samarbeidspartnere utenfor UiO (NMBU og CIENS-instituttene), i tillegg 

til et stort internasjonalt nettverk. Et bredt spekter av temaer dekkes – fra mikrobielle prosesser 

til hele økosystemer. Et slikt tverrfaglig miljø som tar opp sentrale aspekter ved sammenhengene 

og tilbakekoplingene mellom klima, biogeokjemiske kretsløp og økosystemeffekter vil gi 

avgjørende innsikt på et grunnleggende plan, men også øke samarbeidet mellom fakultetene, 

spesielt mellom miljøene innen biologi, geofag og kjemi, og skape synergi og skape merverdi. 

Dette vil videre være sentralt tema i MNs satsing på flere av FNs bærekraftsmål (klima, vann og 

land, men også sult, vannforvaltning og samarbeid). Satsingsområdet i regi av CBA forbereder 

søknad om status som SFF.   

Miljøforurensing og toksikologi er et annet viktig område hvor det ved IBV er stor aktivitet. Dette 

gjelder både hvordan de forurensende stoffer og toksiner kommer ut og fordeler seg i naturen og 

i næringskjedene og hvordan de tas opp i og påvirker levende organismer. Innen dette feltet bidrar 

IBVs forskere bl.a. til det store, nasjonale samarbeidsprosjektet Arven etter Nansen hvor de 

polare havområdene står i fokus. Toksikologisk forskning er også tema for UiO:Livsvitenskaps 

Konvergensmiljø AnthroTox, hvor bl.a. IBVs forskere er sentrale. 

Disse forskningsaktivitetene bidrar til internasjonalisering av UiOs forskningsmiljøer og løfter 

fram miljø- og klimaforskning ved UiO som et synlig satsningsområde. Slik er forskningen i tråd 

med UiOs visjoner om en grønn og bærekraftig satsning.  

Forskning innen dette området krever tilgang til en rekke infrastrukturer både i IBVs laboratorier 

og på UiOs forskningsfartøyer og forskningsstasjoner på Finse og i Drøbak og infrastrukturer som 

driftes av andre institusjoner. 
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14. MARIN FORSKNING 

     Kunnskapsutvikling for et friskt hav 
 

UiO har lang tradisjon med marin undervisning, forskning og overvåking. Tyngdepunktet av 

marin forskning ligger hos MN-instituttene: IBV og Institutt for geofag. Sammen med 

Universitetet i Agder, NMBU, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning og 

Meteorologisk institutt er UiO en del av en nylig foreslått felles nasjonal satsing med fokus på 

Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden. Dette havområdet har stor relevans for å studere menneskelig 

påvirkning på økosystemer og utvikling av bærekraftig bruk av dette viktige hav- og 

kystområdet. 

 
Institutt for biovitenskap er den største aktøren innen marin 

forskning ved UiO, med en faglig dekning fra molekyl- og 

organismenivå til økosystemstudier. Instituttet forsker på 

grunnleggende problemstillinger så vel som miljøstudier knyttet til 

menneskelig påvirkning av naturen. Området omfatter forskning i 

felt og ekspedisjoner, i laboratorier på campus, såvel som omfattende 

bruk av statistikk og modellering. Det studeres prosesser fra 

molekylært- og cellenivå, til hele populasjoner og økosystemer, ofte 

ved bruk av tidsserier. Dette inkluderer også hvordan organismer og 

økosystemer er påvirket av ulike former for forurensning og 

menneskelig påvirkning. 

Instituttet for geofag dekker hele bredden av geofagene. Dette inkluderer den hydrologiske 

forskningen som er orientert mot overflateprosesser, estimering av vannbalanseelementer og 

hvordan klima vil påvirke vannbalansen og forekomsten av ekstremer. Den oseanografiske 

forskningen fokuserer på turbulent blanding, transportprosesser i havet og storskala 

havstrømmer både globalt og i våre nære havområder. 

Andre forskningsspørsmål ved IBV er knyttet til økologi, taksonomi, evolusjon, adferd, 

toksikologi og sammenhenger i næringskjedene. Blant organismene som studeres er bakterier og 

bentiske alger, fytoplankton, sjøgress, dyreplankton, fisk og sjøfugler. Mange av artene og 

økosystemene som studeres har stor økonomisk betydning.  

Et viktig forskningsfelt innen dette området er marin evolusjonær genomikk hvor torsk og 

torskefisker er sentrale arter. Her utforskes bl.a. det genetiske og evolusjonære grunnlaget for 

forskjellige populasjoners tilpasning til ulike miljø og klimaendringer. 

Forskningen utføres både lokalt og globalt, og strekker seg fra habitater fra Oslofjorden til Arktis 

og Antarktis, i tillegg til tropiske farvann.  

Forskning innen dette området krever tilgang til en rekke infrastrukturer både i laboratorier på 

campus og på ulike forskningsfartøyer og forskningsstasjoner (bl.a. den Marine stasjonen i 

Drøbak). MN-fakultetet har to forskningsfartøy i Oslofjorden: F/F «Trygve Braarud» og F/F 

«Bjørn Føyn», hvor førstnevnte er et flytende feltlaboratorium med moderne instrumentering. 

F/F «Trygve Braarud» eldes og det er satt i gang utredning av et nytt forskningsfartøy for 

operasjon i Oslofjorden, Skagerak og Kattegat. Det vil legges vekt på undervisningsfasiliteter, 

moderne instrumentering for marin forskning og miljømessig, elektrifisert drift. Våre forskere 

benytter også forskningsstasjoner og forskningsfartøy som eies og driftes av andre institusjoner.  

Marin biodiversitet 

Marin økologi 

Miljø og menneskelig 
aktivitet 

Marine ressurser 

Polarforskning 

Bioteknologi 
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LIVSVITENSKAP VED UiOs-FORSKNINGSMILJØER UTENFOR MED, MN 

OG OD 
 
Livsvitenskapsfeltet favner også en del forskning ved UiO som foregår utenfor MN, MED og OD. 
For å identifisere mulige samarbeidsmuligheter med HumSam-miljøene innenfor tematiske 
områder, har vi i løpet av prosessen inkludert forskningsdekaner fra SV, HF, UV og JUS, og hatt 
dialog med STK.  
 
Nevrovitenskap er det tematiske området som tydeligst skiller seg ut som en naturlig brobygger 
mellom sterke forskningsmiljøer ved MED, MN, HF og SV. Det er videre mange 
samarbeidsmuligheter innen Bærekraftig livsløp, Digital livsvitenskap, Miljø og klima, 
Persontilpasset medisin og Nyskapende helseteknologi. 
 
Ved SV det flere forskningsmiljøer innen livsvitenskap med tydelige samarbeidsmuligheter innen 
nevrovitenskap og bærekraftig utvikling, blant annet: 
 

o Endestad Brain Imaging Group (Nevrovitenskap) 
o Forskningsgruppe for klinisk nevrovitenskap (Nevrovitenskap) 
o Multimodal hjerneavbildning (Nevrovitenskap) 
o Nevrokognisjon (Nevrovitenskap) 
o Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (Nevrovitenskap og Et 

bærekraftig livsløp) 
 
 
Særlig aktuelle forskningsmiljøer ved HF som har koblinger til foreslåtte tematiske områder ved 
MN er:  
  

o Centre for philosophy and the sciences; CPS (Nevrovitenskap) 
o Literature, Cognition and Emotion; LCE (Digital livsvitenskap) 
o Oslo school of environmental humanities; OSEH (Bærekraftig livsløp, Miljø 

og klima) 
o Forskningsmiljøet Lifetimes ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk; 

IKOS (Bærekraftig livsløp) 

o RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, SFF 

(Nevrovitenskap) 

o Center for Mulitlingualism in Society across the Lifespan (Multiling), SFF 

(Bærekraftig livsløp) 

o Praktisk etikk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie; IFIKK 

(Persontilpasset medisin)  

o Linguistics-driven machine learning to decipher the molecular language of 

immunity (ImmunoLingo) (Digital livsvitenskap) 

 
Ved UV er det flere forskningsområder som kan favnes av livsvitenskap, og som kan kategoriseres 

innen flere av foreslåtte tematiske områder ved MN: 

o Challenges of Sustainability in Educational Research; COSER (Klima og miljø) 

o Science Education for Action and Engagement towards Sustainability; SEAS 

(Klima og miljø) 

o Tracking human development (Et bærekraftig livsløp) 
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o Developing and applying ambulatory assessments, assessments on the fly 

(Persontilpasset medisin) 

o Digitalization for adaptive testing and gathering new types of data (Digital 

Livsvitenskap) 

o Forskning på menneskers læring og utvikling (små barn til voksne) ved Institutt 

for pedagogikk (Et bærekraftig livsløp) 

o Afasi, demens, språkutvikling, stamming, språklæring i lys av hjernens plastisitet 

(Nevrovitenskap) 

o Telemedisinsk behandling for afasi, utvikling av treningsapper osv. (Digital 

livsvitenskap og Nyskapende helseteknologi)  

o Individuelle effekter av ikke-farmasøytiske programmer/tilbud 

(Persontilpasset medisin) 

Forskningen ved UV er tverrfaglig, og inkluderer bl.a. et etablert samarbeid med FaI (felles 

prosjekt om sammenheng mellom mors medikamentbruk under svangerskap og barns utvikling), 

OUS og Sunnaas sykehus.   

 

Ved JUS studeres rettsvitenskapelige spørsmål bl.a. knyttet til livsvitenskap, hvor følgende 

juridiske fagområder er særlig interessante for livsvitenskapsfeltet: 

o Helse- og biorett 

o Klimarett 

o Personvernrett 

o Immaterialrett (særlig patentrett) 

o Kriminologi 

o Menneskerettigheter 

o EU/EØS 

 

JUS har egen nettside for Livsvitenskap og har nylig ansatt en førsteamanuensis innen feltet: 

https://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/livsvitenskap/ 

 
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) har et overordnet mål om å drive tverrfaglig 
forskning, undervisning og formidling på kjønnsforskningsfeltet. STK er deltaker i en SFF-søknad 
om Centre for Sustainable Aging (CSA) ved OD og representerer dermed et sterkt 
samarbeidsmiljø innen det tematiske området Bærekraftig livsløp.   

https://www.jus.uio.no/ior/forskning/omrader/livsvitenskap/
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TEMATISKE OMRÅDER I DE FRIE FORSKNINGSAREALENE I 

LIVSVITENSKAPSBYGGET 

 
Premisser 

 

MN mener at det initialt er viktig å diskutere grundig hvilke premisser som skal ligge til grunn for 

bruken av de frie livsvitenskapsarealene. Det ligger føringer for dette i tidligere dokumenter, men 

nye premisser kan komme til. Det er heller ikke tatt noen diskusjon knyttet til prosessen rundt 

selve utvelgelsen av tematiske områder og hvilke aktiviteter som helt konkret skal innplasseres i 

bygget. 

 

Fakultetet foreslår at følgende kriterier legges til grunn for bruk av de frie forskningsarealene i 

Livsvitenskapsbygget: 

 

 Det settes av arealer til 1-2 SFF/SFI/ERC-vinnere innen livsvitenskapsfeltet 

 Det settes av noen arealer til kortere forskningsopphold (1-12 mndr.) for enkeltpersoner 
og mindre grupper 

 Computational life science ved SBI og OCBE tildeles plass i bygget – basert på en 
grundigere analyse av arealbehov 

 Annen forskningsaktivitet som prioriteres skal være knyttet til eksperimentell virksomhet 
 

For øvrig bør følgende vektlegges: 

 

 Eksellent forskning 

 Teknologitunge og tverrfaglige forskningsmiljøer med tilknytning til kjernefasiliteter inne 
i bygget 

 Interdisiplinær forskning som kan skape den konvergens livsvitenskapsstrategien 
etterspør 

 Samarbeid med OUS og annen offentlig virksomhet 

 Tilrettelegge for næringslivssamarbeid og innovasjonsaktivitet 

 Bidra til å oppfylle de samfunnsmessige forventningene til nybyggets merverdi og øke 
UiOs omdømme som sentral samfunnsaktør 

 Eksperimentelle grupperinger som ivaretar synergi og miljøer som ikke har plass i 

Livsvitenskapsbygget 

 Bidra til nyskapende og innovativ utdanning innen livsvitenskap 

 

De tematiske områdene som velges ut til innplassering i de frie forskningsarealene i 

Livsvitenskapsbygget må ikke sementeres for tidlig. Mye kan skje innen 2024, bl.a. med en 

pågående SFI-prosess og en kommende SFF-prosess, ERC-calls, infrastrukturutlysninger etc. 

Dette vil prege utviklingen av våre fagområder og hvilke muligheter vi har. Et svært sterkt fagmiljø 

som skal flytte inn i Livsvitenskapsbygget er Senter for materialvitenskap og nanoteknologi 

(SMN). Dette miljøet er per i dag innrett mot fornybar energi, men har nylig implementert 

livsvitenskap i sin strategi. Det er ikke naturlig for MN å peke ut «Fremtidens materialer» som en 

satsing i de frie arealene nå, men dette kan raskt endre seg når miljøet bygger opp 

livsvitenskapsrettet virksomhet. Det vil avhenge av tilgang til bio-nano fasiliteter i bygget, som 

SMN vil kunne ta ansvar for å drifte. 



23 
 

De tematiske områdene som nå skisseres må tegne opp et mulighetsrom vi kan jobbe mot og 

kommunisere ut, men må ikke fungere ekskluderende eller hemmende for utviklingen av 

livsvitenskapsfeltet eller bygget.  

 

På denne bakgrunn foreslår fakultetet at følgende 6 tematiske områder, som er delt inn i to 

kategorier, vurderes i en videre prosess til innplassering i de frie forskningsarealene i 

Livsvitenskapsbygget: 

 

Tematiske områder planlagt plassert i LV-bygget: 

 ANTIMIKROBIELL RESISTENS (Tematisk område 1) 

 ET BÆREKRAFTIG LIVSLØP (Tematisk område 3) 

 PERSONTILPASSET MEDISIN (Tematisk område 5) 
 

Fakultetets nye initiativer til tematiske områder i LV-bygget: 

 NYSKAPENDE HELSETEKNOLOGI (Tematisk område 4) 

 NEVROVITENSKAP (Tematisk område 8) 

 MOLEKYLÆRE OG CELLULÆRE MEKANISMER (Tematisk område 10) 
 

 

 

Fakultetets begrunnelse 

 

ANTIMIKROBIELL RESISTENS 
Tverrfaglige løsninger for en global helseutfordring 
 

Dette er et overordnet tema av høy samfunnsrelevans, som er et prioritert område også ved MED 

og OD, og med viktig kobling opp mot OUS.  Løsninger på denne problematikken er av kritisk 

samfunnsbetydning som forutsetter en tverrfaglig og integrert tilnærming fra mange ulike 

fagområder, inkludert medisin, farmasi, odontologi, biologi, kjemi, biostatistikk, økonomi, 

simulerings- og beregningsteknologi (bioinformatikk) og digital vitenskap (for eksempel AI og 

«data science»). 

 

Å løfte frem dette området som en satsing i Livsvitenskapsbygget på vegne av UiO og i nært 

samarbeid med OUS vil sette UiO på kartet som et ledende universitet innen helsefeltet, både 

nasjonalt, regionalt (Oslo Science City) og internasjonalt. Basert på UiOs og OUS’ store faglige 

bredde og styrke bør en satsing på antimikrobiell resistens legge godt til rette for innhenting av 

eksterne midler både innen disiplinære og tematiske utlysninger nasjonalt og internasjonalt. Og 

ikke minst vil dette være en satsing som samfunnet har behov for og etterspør, som er lett å 

kommunisere, og som kan svare ut den etterspurte merverdien ved investeringene i 

Livsvitenskapsbygget. Omdømmegevinsten for UiO er stor. 

 

MN har sterke fagmiljøer innen dette området, både utenfor (IBV, IFI) og i bygget (FaI og KI), i 

tillegg til SBI og OCBE som vil få stor betydning for en eventuell satsing.  
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ET BÆREKRAFTIG LIVSLØP 

Forebygging og behandling fra vugge til grav 

 

I likhet med antimikrobiell resistens, er dette også et prioritert område ved MED og OD. Livstils- 

og aldersrelaterte sykdommer øker i omfang og er en belastning både for den enkelte pasient og 

for ikke minst for samfunnet, med store utfordringer for helse- og omsorgssektoren og økende 

organisatoriske og økonomiske konsekvenser. 

 

Både HF og STK har prosjekter som knytter seg opp mot dette brede feltet (se informasjon over), 

men området legger til rette for enda bredere samarbeidsmuligheter med forskningsmiljøer også 

ved for eksempel SV og JUS. Tematikken kan derved bygge opp rundt tverrfaglighet og skape den 

konvergens som UiO ønsker, innenfor et område samfunnet har stort behov for. Igjen er satsingen 

lett å kommunisere, med stort positivt omdømmepotensiale. 

 

HumSam-miljøene er ikke eksperimentelle, og et spørsmål blir derved i hvilken grad og på hvilken 

måte de bør få plass i Livsvitenskapsbygget. Vi bør spørre oss hvordan vi kan sørge for at bygget 

skaper en arena for samarbeid og nyetableringer uten at dette går på bekostning av en 

eksperimentell innrettet virksomhet! En hub-node modell med eksperimentell virksomhet i 

nybygget og andre ikke-eksperimentelle ressursmiljøer som noder utenfor bygget kan være en 

tilnærming, som også vil kunne bidra til at Livsvitenskapsbygget oppleves som en ressurs for 

miljøer utenfor bygget. 

 

 

PERSONTILPASSET MEDISIN 

Målrettet diagnostisering, behandling og oppfølging 

Persontilpasset medisin er et område i rivende utvikling. Det favner bredt, fra molekylære data til 
kliniske parametere for den enkelte pasient. Informasjon om livsstil og miljøpåvirkning er av 
vesentlig betydning. Tverrfaglighet står sentralt, og MN har med sin store bredde forskere med 
nøkkelkompetanse innen viktige fagfelt i denne sammenheng, som systembiologi, farmasi, 
kjemisk biologi og beregningsorinterte fag (bioinformatikk, biostatistikk, biomatematikk) og 
matematikk. Det er store interaksjonsmuligheter med NCMM, som er planlagt flyttet inn i bygget, 
samt andre miljøer ved OD, MED og OUS som jobber innen feltet. Persontilpasset medisin er et 
prioritert område også ved MED og OD.  

Med myndighetenes Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten er området 
fremhevet nasjonalt. Samfunnsrelevansen er åpenbar, med målrettet og bedre behandling av den 
enkelte pasient, kortere oppholdstid og reduserte kostnader i helsevesenet. En satsing i de frie 
livsvitenskapsarealene vil skape en merverdi for bygget med synergier mot bredden av UiOs 
kompetanse innen livsvitenskap, realfag og teknologi og mot OUS. Videre bør feltet reise 
interessante spørsmål innen bl.a. etikk og jus, med mulighet for andre fagområder å koble seg på. 

Utvikling av nye teknologiske løsninger, diagnostika og legemidler for målstyrt behandling for 
hver enkelt pasient åpner for innovasjonsaktivitet og samarbeid med næringslivet. 

Området er nærmere beskrevet under Tematisk område 5. 

 

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/strategi-for-persontilpasset-medisin-i-helsetjenesten/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten.pdf/_/attachment/inline/b1d01025-21b2-4efc-a38a-d310781b5e10:81b9e4f8918378a1380704f2d18219960c688859/Nasjonal%20strategi%20for%20persontilpasset%20medisin%20i%20helsetjenesten.pdf
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NYSKAPENDE HELSETEKNOLOGI 

For fremtidens helseutfordringer 

 

Helseteknologi er i rivende utvikling, og setter i stadig større grad sitt preg på helse- og 

omsorgsfeltet, både innen kirurgi, legemiddellevering, fjerndiagnose, klinisk oppfølging av 

hjemmeboende pasienter, sensorteknologi, bruk av roboter etc. Kunstig intelligens vil endre 

området på måter vi ikke kan forutse. Dette er et felt der UiO har store muligheter, ved satsing på 

allerede etablerte samarbeid mellom realister og klinikere og involvering av eksterne bedrifter. 

 

Et interessant forskningsmiljø ved Fysisk institutt er Oslo Bioimpedance and Medical Technology 

Group som utvikler sensorteknologier for medisinsk diagnose og karakterisering. De har aktivitet 

rettet mot Parkinsons sykdom og diabetes, arbeider med organ-on-chip (konvergensmiljø, med 

nanoelektronikk ved IFI), robotkirurgi (med IFI og Intervensjonssenteret, OUS), kardiologi, 

psykologi (teknologi for psykisk helse) og anestesi (nålposisjonering). Gruppen bidrar betraktelig 

til innovasjonsbiten da flere av prosjektene leder til kommersialisering, og de har et utstrakt 

samarbeid med næringslivet. Miljøet har mottatt UiOs og Inven2s innovasjonspriser. 

Samarbeidet med OUS er tett, med fastvitenskapelige gruppemedlemmer fra UiO og OUS; to med 

ansettelser begge steder.  
 

En satsing rundt dette miljøet i Livsvitenskapsbygget vil kunne ha stor synergieffekt mot MED og 

OUS, styrke næringslivssamarbeidet, og øke innovasjonspotensialet i bygget betraktelig. 

Forskningsgruppen vil komme tettere inn på dagens samarbeidsmiljøer ved MED og OUS, men 

også samarbeidspartnerne ved FaI, KI og IFI. Gruppen består for tiden av 16 forskere (inkl. 

stipendiater og post.doc.er). 

 

Videre kan en satsing på dette miljøet i Livsvitenskapsbygget ha positiv betydning for 

utdanningstilbudet ved UiO med stor tverrfaglig interesse: Folkehelseinstituttet har tatt initiativ 

til etablering av utdanning innen medisinsk teknologi. Det er nasjonal mangel på helhetlig 

kompetanse innen feltet, og per i dag er det Legemiddelverket som forvalter kvalitetssikring og 

godkjenning til det norske markedet. Bioimpedans-miljøet ved Ørjan Martinsen ledet i 2014 

utarbeidelsen av et Bachelorprogram i medisinsk teknologi ved MN etter initiativ fra dekanatet. 

Denne er ikke realisert, men sammen med sterk forvaltnings- og kvalitetssikringskompetanse ved 

FaI innen legemiddelfeltet og samarbeidende partnere ved MED, OUS og IFI vil gruppen kunne 

bidra betydelig til at dette feltet løftes ved UiO. 

 

Det er et voksende behov for utvikling av medisinsk teknologi i helse- og omsorgssektoren, en 

satsing vil være lett å kommunisere, den kan være med på å svare ut den etterspurte merverdien 

ved investeringene i Livsvitenskapsbygget og kan skape økt samarbeid med næringslivet og økt 

innovasjonsaktivitet. Omdømmegevinsten for UiO er stor også på dette området. 
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NEVROVITENSKAP 

Fra synapse til hjerne 

Integrert eksperimentell og beregningsorientert nevrovitenskap 

 

Nevrovitenskap i ulike fasetter er et stort forskningsfelt ved mange av fakultetene ved UiO (se 

beskrivelse over). Dette vil være et mulig tematisk område i det frie livsvitenskapsarealet. En slik 

satsing vil kunne fungere som en brobygger mellom sterke MedNat og HumSam miljøer ved UiO, 

og skape tverrfaglighet i forskningen og forhåpentligvis konvergens. Forskning innen 

nevrovitenskap er representert ved FaI, som er planlagt flyttet inn i LV-bygget, men kan løftes 

betydelig ved tilstedeværelse av flere forskningsmiljøer.  

 

Forskningsspørsmålene innen nevrovitenskap krever tverrfaglig tilnærming. Koblingen med 

sterke, beregningstunge miljøer representerer et stort potensiale som kan styrke både 

nevrovitenskap og livsvitenskap generelt. I denne sammenheng er endringsmiljøet CINPLA ved 

MN svært interessant, et miljø som har spesialisert seg på integrert eksperimentell og 

beregningsorientert nevrovitenskap. CINPLA vil passe godt inn i en satsing på nevrovitenskap i 

Livsvitenskapsbygget, fortrinnsvis sammen med nevrovitenskapsforskere fra MED, SV 

(psykologi) og miljøer ved HF og UV. CINPLA har en svært tverrfaglige profil, som eneste 

etablerte miljø innenfor fysikkbasert modellering og analyser innenfor livsvitenskap, i tett 

samarbeid med aktører i regionen (MED, OUS, Simula, NMBU). Koblingen mot SBI og OCBE i 

Livsvitenskapsbygget er åpenbar. CINPLA har vokst seg til å bli et sterkt miljø med høy suksess 

når det gjelder innhenting av eksternfinansiering fra ulike arenaer. CINPLA er ERC CoG finalist, 

og arbeider nå med en SFF-skisse. CINPLA er mer detaljert beskrevet under tematisk område 8 

Nevrovitenskap, over. 

 

Et robust beregningsorientert miljø vil være en ressurs for å etablere koblinger til annen 

eksperimentell virksomhet både i bygget og miljøer utenfor. Denne typen beregningsorientert 

virksomhet kan bli en del av en helhetlig satsing på Digital Livsvitenskap, og flytting av denne 

aktiviteten kan utløse potensialet som ligger i tettere interaksjoner med flere sterke prekliniske, 

eksperimentelle miljøer ved IMB og KlinMED/OUS som kan mangle den beregningsmessige 

komponenten. Satsingen på nevrovitenskap inkludert plassering av CINPLA i LV-bygg kan bli et 

viktig bidrag til å oppfylle konvergensmålet for LV-bygg. Satsingen vil være godt kommuniserbar, 

underbygge betydningen av Livsvitenskapsbygget og –satsingen, og bidra til å heve UiOs 

omdømme.   

 

 

MOLEKYLÆRE OG CELLULÆRE MEKANISMER 

Livets maskineri 

 

Blant MNs tematiske områder innen livsvitenskap kan tematisk område 10 Molekylære og 

cellulære mekanismer danne et sterkt grunnlag for innplassering av aktivitet i de frie 

forskningsarealene i Livsvitenskapsbygget. I det vi antar at bygget vil ha en fagprofil knyttet til 

human biomedisin, så foreslår vi følgende formulering av et mulig tematisk område for de frie 

arealene i livsvitenskapsbygget: 

 

MOLEKYLÆRE OG CELLULÆRE MEKANISMER  

Kunnskap om livets maskineri: årsak til sykdom - basis for behandling 
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Ved MN og IBV omfatter dette området et spektrum av forskningsaktivitet hvor molekylære og 

cellulære mekanismer utforskes i systemer basert på både planter, dyr (inkludert mennesker) og 

mikroorgansimer.  Ved å etablere Molekylære og cellulære mekanismer som et av de tematiske 

områdene i de frie forskningsarealene legger vi til rette for synergi innen Livsvitenskapsbygget 

med forskningsmiljøer innen dette feltet utenfor bygget, bl.a. med IBVs meget sterke 

forskningsmiljøer i Kristine Bonnevies hus og mange sterke miljøer ved MED og OD. 

 

En rekke kjernefasiliteter som er planlagt i nybygget vil kunne understøtte denne type forskning, 

som High Throughput Chemical Biology Platform, Proteomikk og Massespektrometrisk 

felleslaboratorium, UiO Structural Biology Core Facilities (røntgenkrystallografi, cryoEM, NMR), 

Kjernefasilitet for bioinformatikk (BCF) / Elixir helpdesk UiO, Life Science Electron Microscopy 

Consortium, og en fremtidig node av kjernefasilitet for avansert lysmikroskopi.  Noen 

forskningsgrupper innen området vil også ha behov for dyremodeller som mus, rotter og 

sebrafisk.  
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FAKULTETETS EGEN SATSING PÅ TEMATISKE OMRÅDER  
 

FaI har en ambisjon om å øke antall studieplasser til 100 ved innflytting i Livsvitenskapsbygget, 

noe som er mulig i de nye lokalene. Dette vil medføre en økning i antall fastvitenskapelige 

utlysninger og økt aktivitet innen de fem første tematiske områdene innen livsvitenskap (Tabell 

1), hvorav tre er foreslått som ytterligere satsinger i de frie livsvitenskapsarealene. Det er stor 

etterspørsel etter farmasøytiske kandidater innen apotek, helsevesen, forvaltning og industri, og 

studieprogrammet tiltrekker seg gode studenter og har stor gjennomføringsgrad. En økt satsing 

på utdanning av farmasøytiske kandidater vil møte samfunnets behov og være en forsvarlig 

økonomisk prioritering for MN. Det et stort potensiale for økt forsknings- og 

utdanningssamarbeid mellom FaI og OUS, samt for økt innovasjonsaktivitet og samarbeid med 

farmasøytiske- og bioteknologiske bedrifter – flere innenfor Oslo Science City. Det er foreløpig 

ikke diskutert hvor en rammeøkning kan hentes, men det det bør ligge godt til rette for UiO å gå 

i dialog med KD om økt opptaksramme som et ledd i å ta nybygget i bruk. 

 

For øvrig har Fakultetet en begrenset grad av fleksibilitet når det gjelder utlysning av 

fastvitenskapelige stillinger. Nye prioriteringer vurderes alltid ved erstatning for naturlig avgang, 

men det er mange behov som er styrende inkl. underisningsbehov. Satsing innen tematiske 

områder vil imidlertid inngå som en del av fremtidige vurderinger ved utlysning av 

fastvitenskapelige stillinger innen livsvitenskap ved MN. 

 

Rekrutteringsstillingene fra Kunnskapsdepartementet (KD-stillingene) er fakultetets viktigste 

strategiske ressurs som brukes til å understøtte fakultetets posisjon som et internasjonalt 

forskningsfakultet i tråd med UiOs og MNs vedtatte overordnede strategier. Fakultetet disponerer 

p.t.  301 KD-stillinger, der 86 er fordelt fast mellom instituttene og resten fordeles årlig etter 

vedtatte prioriteringer og en prosess i instituttledermøtet og dekanat. Bruken skal understøtte 

fremragende forskning, EU-utfordringer og forbedre kjønnsbalansen i ledende posisjoner. I 

tillegg er KD-stillingene viktige som egenandeler i store søknader om SFF, SFI, ERC Grants og 

fellesløftet innen FRIPRO. De frie KD-stillingene vil fremover benyttes strategisk også til å styrke 

fakultetets egne satsinger innen bl.a. data science og livsvitenskap, som vil tas inn som et 

kriterium ved fremtidige tildelingsprosesser. 

 

 

  

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/finansiering/internt/mn/kd-stillinger/
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KONKLUSJON 
 

Basert på innspill fra instituttene har MN utviklet 14 tematiske områder innen livsvitenskap 

(Tabell 1). Av disse vil de første 7 være delvis representert i Livsvitenskapsbygget ved 

forskningsmiljøer som er planlagt flyttet inn. Aktiviteten knyttet til tematiske områder 8-14 vil 

foregå i sin helhet utenfor Livsvitenskapsbygget basert på foreliggende organisatorisk plan.  

Basert på overordnede føringer definert i bakgrunnsdokumenter (konseptvalgsutredning og UiOs 

strategi for livsvitenskap), som kvalitet, konvergens, innovasjon, ressurs, synergi i bygget, innen 

UiO og i regionen, samt gevinsten av å være plassert i bygget og en fremtidsrettet forskningsprofil, 

foreslår MN at følgende tematiske områder vurderes i en videre prosess for plassering i de frie 

forskningsarealene: 

 ANTIMIKROBIELL RESISTENS (Tematisk område 1) 

 ET BÆREKRAFTIG LIVSLØP (Tematisk område 3) 

 PERSONTILPASSET MEDISIN (Tematisk område 5) 

 NYSKAPENDE HELSETEKNOLOGI (Tematisk område 4) 

 NEVROVITENSKAP (Tematisk område 8) 

 MOLEKYLÆRE OG CELLULÆRE MEKANISMER (Tematisk område 10) 

De 3 første tematiske områdene som foreslås vurdert til innplassering i frie forskningsarealer vil 

være representert ved forskningsmiljøer allerede planlagt flyttet inn i bygget, mens de 3 siste er 

fakultetets nye initiativer til tematiske områder i Livsvitenskapsbygget. 

 

SENTRALE BAKGRUNNSDOKUMENTER 
 

1. Livsvitenskapsbygget - overordnet strategi og organisering 

2. MN Arbeidsnotat om faglig utvikling innen LV desember 2018 

3. UiO-strategi for livsvitenskap 

4. MN strategi - Kunnskapsutvikling for en verden i endring 

 

  

file:///C:/Users/natasan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Saksmapper%20ePhorte/Tematiske%20områder%20innen%20livsvitenskap%20MN/LV-bygget%20-%20KS2-innspill%20om%20strategi%20final_.pdf
file:///C:/Users/natasan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Saksmapper%20ePhorte/Tematiske%20områder%20innen%20livsvitenskap%20MN/MN_Arbeidsnotat_faglig_utvikling_LV_med_vedlegg.pdf
file:///C:/Users/natasan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EK8FGGWO/lv-strategi.pdf
file:///C:/Users/natasan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EK8FGGWO/MN%20strategi.pdf
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