
• Livsvitenskap tegnet og forklart på få minutt
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http://www.uio.no/forskning/satsinger/livsvitenskap/om/hva-er/livsvitenskap_tegnefilm.html


• Økt verdiskaping og internasjonal konkurransekraft

• Samarbeid på tvers av fag

• Tettere samarbeid med sykehus og industri

• Kjemi, farmasi og livsvitenskap

Livsvitenskapsbygget 
– Norges største universitetsbygg i 2024
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6. september 2017
– oppstartsbevilgning på statsbudsjettet for 2018!
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Hvis du lurer på hva vi 
skal leve av etter oljen, 
så er det dette …
Viktigheten av 
livsvitenskapen er på 
det nivået.
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Vi bygger livsvitenskapsbyen Oslo
– Oslo Life Science City

FORSKNING – UTDANNING – INNOVASJON



Livsvitenskap
– løse store utfordringer innen helse og miljø

Bedre helsetjenester og bedre

metoder for å diagnostisere, 

forebygge og behandle sykdom

6

”

Kunnskapsbasert, bærekraftig

forvaltning av naturressurser

Nevrologiske lidelser

Kreft

Immunmedierte sykdommer

Antibiotikaresistens

Fiskebestanden

Underernæring og fedme

Planter

Jordsmonn

Mental helse

Biodrivstoff

Økosystem





DNA
protein

membran

synapse

nevron

nettverk

hjerneregion

funksjon

kognisjon og atferd

Kjemi

Matematikk

Fysikk

Informatikk

Livsvitenskap – fra molekyl til atferd

ØkosystemSamfunn

Samfunnsvitenskap

Juss Humaniora

Eksperimenter og modellering  Innovasjon



Forskning
– speed-dating på tvers av fag
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Konvergensmiljøer
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• Combining natural and social sciences 

to understand and manage global 

anthropogenic toxicants (AnthroTOX)

• Epigenetics and bioethics of human 

embryonic development

• Programmable Cell-like Compartments

• Comparative immunology of fish and 

humans (COMPARE)

• Organ on a chip and nano-device 

(CHIP)

• Personalised cancer therapies

(PERCATHE)

• The genetic history of Eastern Eurasia 

(ARCH-GEN)



Medisin
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Forskerlinjen i medisin

Bachelor i helseledelse 
og helseøkonomi

5-årig master i klinisk ernæring

Profesjonsstudiet i medisin

https://www.youtube.com/watch?v=zzG1aLQLCxs


Matematikk og naturvitenskap
Livsvitenskap – digitalisering – energi, miljø og klima



Odontologi
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Odontologi (master - 5 år)

Forskerlinjen odontologi



Samfunnsvitenskap

Sosialantropologi (bachelor)

Psykologi (bachelor)

Samfunnsgeografi (bachelor)



Humaniora og juss

Musikkvitenskap (bachelor)

Filosofi og idéhistorie (bachelor)

https://www.youtube.com/watch?v=azbx0tI2OSE


Utdanne morgendagens arbeidskraft
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Visjon: Oslo Graduate School of Life Science 



Kobling forskning–utdanning

Sommerprosjekter



iGEM
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– tverrfaglig internasjonal konkurranse i syntetisk biologi
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Helseinnovatørskole

Innovasjonsprogram



Møteplasser
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Lysvandring for alle
– med glimt av livsvitenskap
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