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Sammendrag behovsdokument
De fysiske og infrastrukturmessige forholdene ved Kjemisk og Farmasøytisk institutt ved
Universitetet i Oslo er særlig mangelfulle. Som det fremkommer av Multiconsults rapport fra
2002, er både teknisk tilstand, funksjonalitet og innemiljø for Kjemibygningen,
Farmasibygningen og Fysikkbygningen vurdert til å være i svært dårlig stand (se vedlegg 1).
Dette har uheldige konsekvenser og negativ effekt for forsknings- og undervisningsaktivitet.
Den lite tilrettelagte infrastrukturen (funksjonalitet) begrenser valg av forskningsmetoder.
Mange av UiOs bygninger fremmer isolasjon og enearbeid fremfor samarbeid, som er den
grunnleggende arbeidsformen for å få frem interaksjon på tvers av fagdisipliner, og
tilhørende resultater fra grensesprengende forskning.
Særlig er dette kompliserende for den videre satsingen på livsvitenskap. Utprøving av nye
modeller for organisering av flerfaglig forskning har vist seg å være en suksess for sentrene
BiO og NCMM. På grunn av plassmangel og begrensninger i infrastruktur er det i dag ikke
mulig å bruke slike modeller i større skala ved UiO. Innen livsvitenskap har også UiOs sentre
for fremragende forskning vært en suksess, bl.a. fordi ulike fagspesialister er flyttet sammen.
Også her har plassmangel vært en begrensende utfordring.
De krevende bygningsmessige forholdene virker negativt for studentrekrutteringen og fører til
en negativ spiral hvor fagenes attraktivitet reduseres. Dette er også påpekt i
Forskningsrådets fagevaluering for Kjemi og Farmasi. F.eks. omtales bygningene i
Farmasievalueringen slik: ”The old building where the Institute is situated is unsuitable for
laboratory work and it accomplishes safety and health risks. There is no functioning
ventilation system making the temperature especially in summertime unbearable.
Furthermore, the storage places are insufficient leading to safety risks through crowded
corridors” (side 15). Tilsvarende uttales det i Kjemievalueringen: ”The current chemistry
building does not satisfy modern requirements for a safe and suitable environment for
experimental research” (side 54).
Behovsanalysen viser at UiO har behov for nye fasiliteter for kjemi, farmasi og livsvitenskap.
De normative føringene – politiske føringer, viser at livsvitenskap er et satsingsområde for
Storting og regjering. Også andre land som Sverige og Danmark har prioritert livsvitenskap
som satsingsområde. Disse landene har også fått på plass nye bygg og avansert
infrastruktur.
Investeringsprosjektet er avgrenset til å omfatte ulike konsepter for å dekke Kjemisk institutt,
Farmasøytisk institutt og de enkeltstående miljøene innen livsvitenskap sine behov for
infrastruktur i tråd med ambisjonsnivået for investeringsprosjektet. Det er en premiss for
prosjektet at UiO skal fortsette å videreutvikle livsvitenskap i tråd med UiOs strategi for 2020.
Investeringsprosjektet skal på denne bakgrunn resultere i at behov og krav som er knyttet til
ambisjonsnivået for forsknings- og undervisningsaktiviteten for livsvitenskap inklusive kjemi
og farmasi, tilfredsstilles på en bedre måte enn det gjør i dag.
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0.1 Virksomhetsbeskrivelse
0.1.1 Kjemisk institutt
Kjemisk institutt er landets største lærested i kjemi og har ca 230 ansatte og ca 550
studenter, og disponerer det meste av Kjemibygningen. I en atskilt del, mot Fysikkbygningen,
ligger Syklotronen som disponeres av Fysisk institutt. Kjemibygningen, som ble oppført i
1967 på Nedre Blindern, er på nærmere 36 000 m2 brutto og er den nest største
laboratoriebygningen på Blindern. Bygningen er svært oppdelt med lange, labyrintiske
korridorer i de nedre etasjene og store kjellerarealer uten vinduer og dagslys. Bygningen kan
sies å bestå av en samlende underetasje og kjeller samt 4 separate enheter i 1. – 4. etasje.
Faget kjemi har en selvstendig betydning og plass i forskning og utdanning, men i tillegg er
faget et basisfag i tverrfaglige vitenskaper som bioteknologi, livsvitenskap, nanoteknologi,
materialvitenskap, farmasi og miljøvitenskap. Instituttet deltar i en rekke tverrfaglige sentre
og samarbeider utstrakt med instituttsektoren og med industri. Kjemiemner finnes i en rekke
av studieprogrammene og sentralt i studieprogrammene ”Kjemi, Materialer, energi og
nanoteknologi”, samt ”Molekylærbiologi og biologisk kjemi”. Det brede samarbeidet med
industri og forskningsinstitusjoner i Oslo-regionen innebærer blant annet eksterne veiledere
på master- og doktorgrader.

0.1.2 Farmasøytisk institutt
Farmasøytisk institutt har ca 130 ansatte og ca 350 studenter. Farmasøytisk institutt er et
laboratorieinstitutt, lokalisert i Farmasibygningen, og i det nylig renoverte tilbygget til ZEBbygningen samt i Fysikk- og Kjemibygningen. Farmasibygningen på 6.870 m2 brutto (4
etasjer og underetasje) er bygget som laboratoriebygning, ferdigstilt i 1932. Farmasøytisk
institutt disponerer også enkelte arealer i Fysikkbygningen som er på 21.700 m2 brutto.
Bygningen sto ferdig i 1936, opprinnelig som en kombinert fysikk- og kjemibygning.
Virksomheten bygger på samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag,
legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfag for å gi en helhetlig kompetanse på
legemiddelområdet. Profesjonsstudiet i farmasi er et femårig integrert masterstudium
bestående av naturvitenskapelige basalfag og farmasøytiske fag. I tillegg tilbys et
erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi. Utdanningen danner grunnlaget både for
teknologisk basert verdiskaping og farmasøytens rolle som helsepersonell. Mange av
instituttets forskningsgrupper er tverrfaglige og har deltagere fra flere institutter.

0.1.3 Livsvitenskap
Forskning, utdanning, formidling og innovasjon innenfor livsvitenskap ved UiO er et stort
fagområde som har vokst frem gjennom de siste 10-15 årene. Området omfatter aktiviteter
ved tre fakulteter; Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det medisinske fakultet
(MED) og Det odontologiske fakultet (OD), ved de to fakultetsuavhengige forskningssentrene
Bioteknologisenteret (BiO) og Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), samt ved
Naturhistorisk museum (NHM).
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Livsvitenskap beveger seg i stor grad på tvers av tradisjonelle fag- og instituttgrenser, noe
illustrasjonsbildet nedenfor viser.
GEO

ITA

IFI

MN

MA

MED

OUS

IMBV
BIO

IMB
FI

FYS

KlinMed

KI
NHM
MN = Matematisk
naturvitenskapelig fakultet
KI = Kjemisk institutt
FI = Farmasøytisk institutt
FYS = Fysisk institutt
BIO= Biologisk institutt
IMBV = Institutt for
molekylære biovitenskap
MA = Matematisk institutt
GEO = Institutt for geofag
ITA =Institutt for teoretisk
astrofysikk

HELSAM

BiO
NCMM

Molecuar

MLS

IOB

OD

IKO

MED= Medisinske
fakultet
OUS = Oslo
universitetssykehus
IMB = Institutt for
medisinske basalfag
HELSAM = Institutt
for helse og samfunn
KlinMed = Institutt for
klinisk medisin

Life science
NHM= Naturhistorisk museum

MLS= Den tverrfakultære satsingen
Molecular Life science
BiO = Bioteknologisenteret i Oslo
NCMM = Norsk senter for molekylærmedisin

OD= Odontologiske fakultet
IOB = Institutt for oral biologi
IKO = Institutt for klinisk odontologi

Den organisatoriske oversikten over viser nedslagsfeltet for livsvitenskap ved UiO, rammet
inn med rødt. Mange enheter hører med; noen fullt ut og andre delvis. Dette er imidlertid ikke
en statisk situasjon, ettersom den faglige virksomheten ved enhetene utvikles og endres over
tid. Her angis kun de permanente enhetene. I tillegg kommer de tidsavgrensede satsingene
og sentrene, som f. eks Sentre for fremragende forskning, SFFer. Disse sentrene kan ha
deltakere fra flere fakulteter (samt være i partnerskap med eksterne), men ved UiO hører de
organisatorisk til ett moderfakultet.
Livsvitenskap er en prioritert satsing for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Sju av
fakultetets ni institutter har forskning og utdanning som direkte eller indirekte faller inn under
definisjonen av livsvitenskap. Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt, Biologisk institutt samt
Institutt for molekylær biovitenskap har hovedtyngden av sin forskning og utdanning innenfor
det livsvitenskapelige fagområdet. Ved Fysisk institutt og Matematisk institutt samt Institutt
for informatikk har deler av fagområdene koblinger til livsvitenskap.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr totalt 13 bachelorprogrammer, hvorav 7
programmer er relevante for livsvitenskap. Videre tilbyr fakultetet, 19 masterprogrammer og
et integrert masterprogram innen farmasi. Av de 19 masterprogrammene er 9 programmer
relevante for livsvitenskap. I tillegg gir også fakultetet to eksternt finansierte, erfaringsbaserte
masterprogrammer hvorav ett er innen klinisk farmasi. Videre arbeides det med nye felles
studieprogrammer i samarbeid med det Medisinske fakultet innen 1) molekylær biomedisin,
2) bioinformatikk/bio statistikk og 3) medisinsk instrumentering.
Studieprogrammene er først og fremst disiplinære, særlig på bachelornivå. Dette gir
nødvendig faglig kunnskap og robusthet over tid. Fakultetet vil holde på disiplinær
undervisning tidlig i løpet, mens mastertilbudene utvikles i tverrfaglige retning og i tråd med
forskningsprioriteringer og samfunnets behov. Samarbeid om studietilbud på tvers av
institutter er mest fremtredende på masternivå og mastergradsoppgavene relateres og
forankres i forskningsmiljøer som ofte er tverrfaglige. Mange masteroppgaver innen
livsvitenskap publiseres som hele eller deler av en vitenskapelig artikkel, og blir fulgt tett opp
av phd-stipendiater, postdoktorer og forskere i laboratoriearbeidet. Den kontinuerlige
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fagutviklingen innen livsvitenskap preger videre utdanningstilbudet, i den forstand at
studenter og kandidater introduseres til pågående forskningstemaer og arbeidsformer. Over
tid fornyes emneporteføljen, både som respons på nye behov, etterspørsel og muligheter i
samfunnet og på bakgrunn av utvikling i forskning og faglig samarbeid med andre.
Det medisinske fakultet har sterke forskningsmiljøer på feltet livsvitenskap, hovedsakelig
innen nevrobiologi, immunologi, kreftforskning, biostatistikk og hjerteforskning. Det drives
livsvitenskaps-relatert forskning og undervisning på en rekke områder, i,
grunnforskningsmiljøer og i kliniske miljøer, i sentre som SFFer og SFIer og i
instituttfaggrupper. De beste forskningsmiljøene er i stor grad organisert på tvers av
fakultetets egne institutter, andre fakulteter og institusjoner, med utstrakt internasjonalt
samarbeid. En stor andel av forskningsmiljøene og sentrene drives i samarbeid med
sykehuset. Det tette samarbeidet omfatter integrasjon innenfor forskning, utdanning inklusive
forskerutdanning og innovasjon mellom universitet og sykehus.
Institutt for medisinske basalfag er lokalisert tett inntil og er fysisk forbundet med OUS.
Forskningen er sentrert rundt områder som celle- og molekylærbiologi, organfysiologi,
immunbiologi, nevrovitenskap, adferdsforskning, ernæringsvitenskap, biostatistikk,
epidemiologi og biologisk systemmodellering. Instituttet er vertskap og representerer
hovedaktiviteten for SFFet innen molekylærbiologi og nevrobiologi CMBN (Senter for
molekylærbiologi og neurovitenskap), huser Norsk Transgensenter (for genmodifisering av
dyr, spesielt mus), samt Senter for stamcelleforskning og Letten Research Center
(nevrobiologisk forskning basert på avanserte billeddannende teknikker). Et tilbygg til Domus
Medica er under oppføring.
Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitetsog sykehussektoren, og er ansvarlig for fakultetets undervisnings- og forskningsvirksomhet
ved OUS og Akershus universitetssykehus. Det drives forskning innen livsvitenskap og
undervisning på en rekke områder. OUS huser SFFene innen kreftmedisin (CCB) og
immunregulering (CIR), samt deler av CMBN, SFI’et Stem Cell based Targeted Tumor
Therapy (CAST), samt flere andre fagmiljøer som driver medisinsk grunnforskning og klinisk
forskning på høyt internasjonalt nivå. Instituttets forskningsaktivitet er stor innen en rekke
kliniske fag, som f.eks. kardiovaskulær sykdom (spesielt Senter for hjertesviktforskning ved
Institutt for eksperimentell medisinsk forskning).

Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for oral biologi (IOB) og Institutt for
klinisk odontologi (IKO). Utdaningstilbudet består av et profesjonsrettet masterprogram i
odontologi, et bachelorprogram i tannpleie, et spesialistprogram i odontologi, et phd-program
og et dobbeltkompetanseprogram under utvikling.
To av fakultetets områder: overflatebiologi og biofilm (om bakterier, tannbelegg,
bakteriespredning og mikrofloraen i munnhulen) og biomaterialer (om munnhulekreft,
implantater, stimulering av beinvekst, biokompatibilitet og tilhelingsprosesser) inngår i det
tverrfakultære området Molecular Life Science. Mye av forskningen ved IKO er forankret ved
klinisk forskningslaboratorium, med direkte relevans for pasientbehandlingen på klinikkene.
Forskningsgruppene har et utstrakt forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale
aktører, også med industri. Biomaterialgruppen er tungt involvert i EU-prosjekter. I gruppen
for kraniofacial biologi (om diagnostikk, misdannelser i tenner og kjeve, andre kraniofaciale
vev og tanndannelse) er det etablert et senter for interdisiplinær forskning, diagnostikk og
behandling, som har mye samarbeid med OUS.
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0.1.4 Organisering og koordinering på tvers av fakulteter og institusjoner
MLSUiO
Det tverrfakultære området Molecular Life Science, MLSUiO, ble opprettet i 2008, og er et
viktig strategisk instrument for å håndtere det økende tverrfaglige samarbeidet mellom de
naturvitenskapelige og medisinske fag. MLSUiO overtok ansvaret til, og bygget videre på
mandatet for, den institusjonelle satsingen ”EMBIO - styringsgruppen for molekylærbiologi,
bioteknologi og bioinformatikk”. MLSUiO er et rådgivende organ for UiOs ledelse, men først og
fremst et strategisk koordinerende styringsorgan for de tre fakultetene MED, MN og OD, for å
sikre optimal utnyttelse av kompetanse og ressurser. Helse Sør-Øst er representert i styret.
Ressurser omfatter både rekrutteringsstillinger, prosjektmidler og midler til
forskningsfasiliteter og utstyrsinvesteringer. MLSUiO skal fremme kvalitet i og fornyelse av
tverrfakultær forskning og undervisning, særlig ved å stimulere fremvoksende nye
teknologier og spesialområder.
De to institusjonelle sentrene Bioteknologisenteret (BiO) og Norsk senter for
molekylærmedisin (NCMM) ligger i linjen under MLSUiO. Sentrene er bygget opp etter
samme modell som det internasjonalt ledende molekylærbiologisenteret EMBL, se nedenfor .
Bioteknologisenteret i Oslo (BiO)
Bioteknologisenteret driver forskning og høyeregrads undervisning innenfor
molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk. EMBL-modellen innebærer internasjonal
rekruttering av unge forskningstalenter som gis gode betingelser innenfor en tidsavgrenset
tilsetting på en 5+5 års basis. Virksomheten følges nøye av et topptungt internasjonalt
”Science advisory bord” som består av høyt meritterte forskere fra USA, Storbritannia,
Sverige og Finland. Senteret har i dag ca 90 tilsatte, fordelt på 7 forskningsgrupper, hvorav
mer enn 40 pst. er rekruttert fra andre land.
Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM)
NCMM er et nasjonalt senter for molekylærmedisin og translasjonsforskning. Forskningens
fokus er områder hvor Norge allerede har sterk kompetanse. NCMM er et av tre nordiske
sentre i et partnerskap med et av verdens ledende laboratorier innenfor molekylærbiologi,
EMBL. NCMM eies av HSØ og UiO. UiO er vertskap og prosjektansvarlig. I tillegg til en
kjerne av UiOs toppforskere rekrutteres unge talenter internasjonalt til senteret.

0.1.5 Innovasjon og kommersialisering ved UiO
UiOs Strategi 2020 legger vekt på en økt innsats for innovasjon, kommersialisering av
forskningsresultater og entreprenørskap blant forskere og studenter. Utgangspunktet er et
bredt innovasjonsbegrep som omfatter kunnskapsdeling og utvikling mellom UiO og
næringsliv, myndigheter og organisasjoner. Andre samarbeidsformer som styrker
kontaktflaten med næringslivet er professor II-stillinger, UiO-ansatte i bedriftsstyrer, dessuten
gjennom master- og doktorgradsoppgaver i bedriftene.
Gjennom forskningssamarbeid med bedrifter utvikles innovasjonsideer og kommersialiserbare forskningsresultater. Oppdragsforskning er en godt innarbeidet kontaktflate mellom
universitetets fagmiljøer og næringslivet. Her finansierer bedriftene konkrete prosjekter, av
og til gjennom lønnsmidler til doktorgrads- eller postdoktorstillinger. Oppdragsforskning kan
også innebære leie av laboratorier ved universitetet, inkludert teknisk assistanse.
Tradisjonelt har enkeltforskere og forskergrupper ved universitetet hatt direkte samarbeid
med bedrifter, ofte med utgangspunkt i bedriftens utviklingsbehov.
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Samarbeid kan ha finansiering fra offentlige kilder både i Norge og Norden. Offentlige
virkemidler, som FORNY1, benyttes i mange tilfeller. Forskningsrådets SFI-program er en
mulighet som UiO kommer til å satse mer på.
UiO har utarbeidet en policy for immaterielle rettigheter. UiO og OUS har slått sammen sine
respektive kontor for teknologioverføring (TTO) til ett, Inven2. Inven2 har ansvar for
kommersialisering av alle arbeids- og forskningsresultater med økonomisk potensial fra
eierinstitusjonene.
Inven2 utgjør den største aktøren for kommersialisering av forskning innenfor helserelatert
livsvitenskap i Norge. Samlet bruker eierne av det nye selskapet, UiO og OUS, rundt 5
milliarder kroner på forskning i året2, utført av nesten 5000 forskere, og i dag er ca.70 % av
porteføljen innenfor medisin / livsvitenskap.
Målet er at sammenslåingen skal videreutvikle kompetanse og systemer for alle faser i
kommersialiseringsprosessen. Det omfatter blant annet bygging av en innovasjonskultur i
forskningsmiljøene, oppsøkende partnersøk og etablering av nye bedrifter. Særlig vekt
tillegges stimulering av norsk næringsliv ved tett samarbeid med norske bedrifter, næringsklynger, nettverk, og etablering av ulike forum for å styrke nærhet og samarbeid med
næringsliv.
UiO er en av de største aksjonærene med 33,4 pst. i Forskningsparken, landets ledende
aktør for forskningsinnovasjon, som driver av inkubator- og utleievirksomhet for nystartede
bedrifter. Omlag 140 bedrifter, forskningsgrupper og institutter med 1800 personer holder til i
Forskningsparken. Bedriftsleietakerne i Forskningsparken er hovedsakelig innenfor
livsvitenskap, IKT og miljøteknologi. Inkubatorvirksomheten bidrar med basisfinansiering og
rådgivning, inntill til bedriften er blitt lønnsom eller mottar finansiering fra nye eiere.
Forskningsparken har sammen med Kistefoss AS etablert Springfondet som bidrar med
såkornsmidler. Samarbeidet med VentureLab innebærer kobling mellom investorer og
gründere.
Av UiOs eksternfinansierte prosjekter i samarbeid med næringslivet står livsvitenskap for den
største andelen av prosjekter3.
UiOs forskermiljøer representerer mange internasjonale kunnskapsnettverk. Disse
kontaktene bidrar til å åpne dører for norsk næringsliv. Et eksemel på dette er Oslo Cancer
Cluster (OCC) sitt nylig etablerte samarbeid med Shanghai Institute of Materia Medica
(SIMM). Målet er å bidra til en raskere utvikling og tilpasning av nye legemidler for pasienter.
Samarbeidet er kommet istand gjennom etablert forskerkontakt og samarbeid mellom UiO,
OUS og SIMM. På den måten bidrar UiOs forskere og fagmiljøer aktivt til utvikling og
forskningsresultater til anvendelse på sentrale globale samfunnsutfordringer. Koblingen
gjennom OCC gjør at norske bedrifter kan styrke seg internasjonalt. UiOs ambisjon er å bidra
til økt bevissthet blant ansatte på betydningen av egne internasjonale nettverk for å bidra til
videre anvendelse av forskningsbasert kunnskap som kan komme både samfunn og
næringsliv til gode.
En vesentlig oppgave for universitetet er å gjøre det mulig for næringsliv og andre i
samfunnet å få adgang til banebrytende, innovativ forskningsbasert kunnskap. Universitetets
undervisning er forskningsbasert og gir studenter og kandidater innsikt i fagfeltenes

1

FORNY er et samarbeidsprogram mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og som skal bidra til
kommersialisering av forskningsresultater fra offentlige forskningsinstitusjoner.
2
3
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forskningsfront4. Nyutdannede kandidater som rekrutteres inn i bedriftene er i så måte et
viktig bidrag til bedrifters og andre virksomheters innovasjonsevne. UiOs kandidater fra de
livsvitenskapsrelaterte fakultetene har tradisjon for å gå til stillinger i næringsliv og privat
sektor.
En helhetlig strategi for innovasjon ved UiO vil bli utarbeidet i løpet av 2012. En del
elementer er imidlertid på plass og universitetet har i løpet av de siste årene foretatt flere
grep for å skape gode rammevilkår for innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling blant
egne ansatte og studenter og i samarbeid med eksterne.
UiO har flere fagmiljøer med særskilt kompetanse og satsing på innovasjon og
entreprenørskap. Av disse er det her relevant å nevne Senter for entreprenørskap og Senter
for studier av teknologi, innovasjon og kultur. Senter for entreprenørskap ble opprettet i 2004
som en hovedaktør i UiOs strategiske satsing på innovasjon og entreprenørskap. Senteret
tilbyr studier på master- og bachelornivå samt Sosialt entreprenørskap og Gründerskolen
med praksis i utlandet. Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur sin forskergruppe
for innovasjon studerer de komplekse og dynamiske relasjonene mellom sosiale og
teknologiske krefter som bidrar til innovasjon. Et utgangspunkt er teknologisk endring og
læring som sentrale drivkrefter for endring, og her benyttes i stor grad tverrfaglighet i
forskningen.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr et masterprogram i innovasjon og
entreprenørskap, som bla har egen studieretning innenfor livsvitenskap. I løpet av studiet får
studentene innsikt i hvordan man skal evaluere og utvikle nye forretningsideer, og beskytte
immaterielle rettigheter. Studentene lærer hva som trengs for å verdivurdere og finansiere
prosjekter. Studiet vektlegger praksis og reelle venture-prosjekter. Det er utviklet et
samarbeid med Oslo Cancer Cluster og Cancer-Bio-Sante Cluster som innebærer et
utvekslingsopphold ved University of Toulouse, inkludert praksis i en oppstartsbedrift.

0.1.6 Helse Sørøst – samarbeidet
Samarbeidsorganet for HSØ og UiO er lovpålagt og forankret i egen rammeavtale mellom
partene5. Organet er rådgivende i saker av felles interesse, først og fremst knyttet til
forskning og utdanning. Samarbeidsorganet fordeler Hods midler til forskning i
helseforetakene etter årlige søknadsutlysninger med gitte kriterier og prioriteringer.
Samarbeidet mellom UiO og HSØ skal fremme et felles faglig og vitenskapelig miljø,
gjensidig tilrettelegging for best mulig forskning og utdanning og effektiv ressursutnyttelse. Et
bakteppe for økt vekt på målrettet forskning og samarbeid mellom universitet og sykehus er
Forskningsrådets evalueringsrapport av 2004 om den medisinske og helsefaglige
forskningen i Norge utført ved universitetene, universitetssykehusene og relevante
forskningsinstitutter. Her ble det påpekt svakheter, ved f eks mange små fragmenterte
miljøer og manglende fokus i forskningen som bygger bro mellom basal og klinisk forskning.
Forskning er en av helseforetakenes fire lovpålagte hovedoppgaver. 69 pst. av helseforetakenes forskningsproduksjon i Norge gjennomføres i HSØ6. Universitetssykehusene har
et særskilt ansvar og skal ligge i front forskningsmessig og understøtte andre helseforetak i
regionen i klinisk forskning, metode- og kompetanseutvikling og forskerutdanning.
4

Frontforskning reklekterer begrepet Frontier Research, introdusert i utredningen Frontier Research: The
European Challenge. High-Level Expert Group Report February 2005. EUR 21619
5
Mandatet for samarbeidsorganet bygger på bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m.
(helseforetaksloven) av 15. juni 2001 nr. 93, vedtekter for regionale helseforetak fastsatt
ved kgl. res. 1. august 2001 samt instruks til styret i Helse Sørøst RHF om forholdet til
universiteter og høgskoler. Se http://www.lovdata.no/all/hl-20010615-093.html
6
Kilde:NIFU, www.foustatistikkbank.no - Tall fra 2007

10

19.12.11

Side 11 av 43

HSØs forskningsstrategi av 2008 ble utarbeidet i tett samarbeid med UiO, og involverer
universitetet på mange områder. Strategien fastslår en prioritering av forskningsnettverk,
som bygger bro mellom grunnforskning og klinisk forskning, og sterkere fokus på molekylære
mekanismer, samt interaksjoner med en styrket bioteknologiindustri. Den medisinske grunnforskningen ved universitetet har det samme langsiktige hovedmålet som HSØ; en bedre
pasient-behandling. Det drives også utstrakt forskningssamarbeid mellom sykehusene og
flere av de andre fakultetene og enhetene ved UiO, dvs. ved MN, OD, Institutt for psykologi
og ved forskningssentrene.
Samarbeidet med Oslo universitetessykehus
OUS er kjernen i forskningsnettverket som er etablert i HSØ. OUS står for 25 % av forskning
innenfor klinisk medisin og biomedisin i Norge, målt i antall publiseringer7. OUS har et
særskilt ansvar for forskningen i helsesektoren regionalt og på enkelte områder nasjonalt, og
dette utføres i nært samarbeid med UiO. OUS er vertskap for SFFer og SFIer sammen med
UiO. Over år er det bygd opp omfattende infrastruktur på tvers av universitetet og sykehus, i
form av tungt vitenskapelig utstyr, kjernefasiliteter, teknologiplattformer og biobanker.
Samarbeidet er formelt forankret i en rekke avtaler, som bl.a. sikrer en gjensidig deltakelse i
sentrale organ i institusjonene, og en samordnet stillingsstruktur med Det medisinske
fakultet. 70 pst. av de akademiske stillingene ved UiOs medisinske fakultet er lagt til
universitetssykehusene, de fleste ved OUS. Det er opprettet en felles linjestruktur mellom
institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet og OUS.
UiO deltar i OUSs forskningsutvalg som har en sentral rolle i implementering av
forskningsstrategien for sykehuset. Det faglige samarbeidet representerer i stor grad
tverrfaglighet og strekker seg fra basalforskning via pasientnær klinisk forskning til
utprøvning, behandlingsløsninger og legemiddelutvikling og endelig patentering og
kommersialisering.

0.1.7 Volum og kvalitet i forskningsproduksjon for livsvitenskap inkludert
kjemi og farmasi
Spissmiljøer og prestisjefylte tildelinger
Kvalitetsnivået av livsvitenskap ved UiO kan enklest dokumenteres ved at UiO i dag er vert
for fire SFFer under paraplyen livsvitenskap, noe ingen annen institusjon i Norge kan vise til.
Temaene som her har oppnådd denne status er nevrovitenskap (CMBN), immunologi (CIR),
kreftforskning (CCB) og evolusjon/økologi (CEES). Mht EU-bevilgninger kan nevnes at tre
UiO-forskere innenfor denne paraplyen har mottatt det prestisjefylte stipendet ”Advanced
investigators grant” fra Det Europeiske forskningsrådet (ERC)8.
Oslo Cancer Cluster (OCC) ble dannet med bakgrunn i det regionale miljøet i Oslo og har
blant sine medlemmer så vel store internasjonale farmasøytiske selskaper (Novartis, Astra
Zeneca m.fl.) som små, mellomstore og større bedrifter med utspring i akademiske miljøer
ved UiO og OUS. Flere av disse bedriftene ble drevet frem ved UiOs og OUS sine
inkubatorvirksomheter, i tillegg til GSK innovasjonssenter (GlaxoSmithKline, forskning og
utvikling).

7

Kilde:NIFU Evaluation of research in biology, medicine and health in Norway (2010-20119 Dag W. Aksnes
March 2011
8

Prof. Harald Alfred Stenmark, leder av SFF’et Center for Cancer Biomedicine ved UiO, mottok Advanced Grants 2008 på
prosjektet "The PI3K-III complex: Function in cell regulation and tumour suppression". Prof. Ludvig Sollid, leder av CIR ved
UiO, mottok Advanced Grant 2010 på prosjektet "Coeliac disease: Understanding how a foreign protein drives autoantibody
formation". Årets tildeling går også til professor Trygve Helgaker ved Kjemisk inst UiO, som er kvantekjemiker og en av
Norges mest siterte forskere.
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Bibliometriske analyser nasjonalt – NIFU rapport
I forbindelse med Forskningsrådets pågående evaluering av biologi, medisin og helsefag i
Norge har NIFU utarbeidet en publikasjons- og siteringsanalyse (mars 2011)9. Evalueringen
favner vidt og har delt sektoren opp i fem tematiske områder:
1. Botanikk-, zoologi- og økologi-relaterte disipliner, 2. Fysiologi-relaterte disipliner, 3.
Molekylærbiologi, 4. Klinisk forskning, 5. Folkehelse og annen helse-relatert forskning og 6.
Psykologi og psykiatri. De ulike institusjoner har ulike tyngdepunkt i forhold til disse. Innen
miljøfagene i kategori 1 er f eks instituttsektoren og UMB de to største, mens OUS er klart
størst innen kategori 4 klinisk forskning. Tverrfaglig livsvitenskap ved UiO relevant for
foreliggende prosjekt vil dekkes mest entydig av kategori 3, selv om det vil være klare
overlap med både 1, 2 og 4. Analysen av kategori 3 “Molecular biology” viser at UiO bidrar
med den største andel av publikasjoner (21%), etterfulgt av OUS (19%, se figur nedenfor).
På nasjonal basis viser denne temakategorien høy grad av internasjonalt samarbeid, ved at
57 % av artiklene hadde utenlandske medforfattere. UiO er også størst i kategori 2 som
tematisk har betydelig relevans til foreliggende prosjekt. Her er de tre største bidragsyterne
UiO med 18%, instituttsektoren 15% og OUS 13%.

Tallene gir også en pekepinn på kvalitetsutvikling over tid. Molekylærbiologi er den
kategorien som på nasjonalt nivå har vist tydeligst positiv utvikling i siteringsfrekvens, fra å
ligge nær internasjonalt gjennomsnitt ti år tilbake til i slutten av perioden å ligge 20% over (se
Fig 3.1.5 i rapporten). I figuren nedenfor har NIFU gjort tilsvarende analyse for UiO og
tilknyttede universitetssykehus. Her er den positive utviklingen i de molekylære fagene enda
tydeligere enn for Norge samlet, fra å ligge lavest blant de fem kategoriene for ti år tilbake til
å ligge høyest i slutten av perioden – 38% over den internasjonale gjennomsnitt. (Merk at det
før 2006 ikke var mulig å skille UiO fra helseforetakene, derfor er disse målt sammen, men
bidragene er ganske jevnt fordelt mellom institusjonene).

9

Kan lastes ned fra Forskningsrådets sider:
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Fagevaluering+av+biologi+medisin+og+helsefag/1253954269442
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Da den endelige rapporten ble offentliggjort i november 2011, viste rangeringene at hele 37
av de 95 enhetene ved UiO som var evaluert, fikk vurderinger fra ”very good” til ”excellent”. I
kategorien ”Molecular Biology” (panel 3) falt hele 8 av de 12 enhetene som var vurdert i
disse øvre vurderingskategoriene.
Bibliometriske analyser av UiO - CWTS
I forbindelse med forarbeidet til Strategi-2020 bestilte UiO en bibliometrisk benchmarkinganalyse (CWTS-analysen).10 Denne tar for seg både kvantitative og kvalitative aspekter ved
UiOs publisering. Utgangspunktet var å måle UiOs publisering (for perioden 2001-2008),
siteringer (2001-2006) og impact (for perioden 2001-2008). Sammenligningen ble gjort mot
de 365 mestpubliserende universitetene i verden, og mot 15 utvalgte
benchmarkuniversiteter.11 Videre baserer analysen seg på artikler tilgjengelige i Web of
Science (WoS) - Thomson Reuters12. Fagområdene slik de er definert av Thomson Reuters
er blitt delt inn i 16 hovedområder13.
Et utdrag fra analysen er vist i tabellen nedenfor som viser tematiske underområder av
forskningen innenfor livsvitenskap. Forkortelsene er definert i fotnote14. I korthet viser Pkolonnen publikasjonsvolum, antall publikasjoner for hvert av fagområdene i perioden og Ckolonnen angir siteringsvolum. Viktigst er MNCS som gjerne fremstår som ”Crown”
indikatoren: field normalized impact. MNCS angir hvordan siteringsfrekvensen for arbeider
fra UiO ligger i forhold til et internasjonalt gjennomsnitt for de 365 mestpubliserende
10

Center for Science and Technology Studies (CWTS), Universitetet i Leiden
CWTS valg av de europeiske og ikke-europeiske universitetene ble gjort på følgende grunnlag; Europeiske universiteter
med mer enn 500 artikler i WoS i perioden 1997-2008. For de ikke-europeiske universitetene har CWTS identifisert de 200
mestpubliserende universitetene i perioden. De 15 benchmarkuniversitetene er KATHOLIEKE UNIV LEUVEN, UNIV
HEIDELBERG, AARHUS UNIV, KOBENHAVNS UNIV, UNIV HELSINKI, LEIDEN UNIV, LUNDS UNIV, UPPSALA UNIV, UNIV
BRISTOL, UNIV EDINBURGH, UNIV OXFORD, AUSTRALIAN NATL UNIV, UNIV TOKYO, UNIV CALIF BERKELEY, UNIV
MINNESOTA - TWIN CITIES.
12
Det er viktig å merke seg at bare publikasjoner med UiO-adresse er benyttet i analysegrunnlaget (rene
sykehuspublikasjoner er som hovedregel holdt utenfor - noe som også er tilfellet for de 15 benchmarkuniversitetene).
13
Fagområdene reflekterer kun kombinasjoner av tidsskrifter, ikke institusjonell- eller institutt-tilknytning. Siteringer måles
bare frem til og med 2006 (da siteringer kommer tidsforskøvet noen år etter publisering).
14
P: The number of articles (normal articles, letters, notes and reviews) published in journals processed for the Web of
Science (CI) versions of the Science Citation Index.
C: The number of citations recorded in CI journals (as contained in Web of Science CI version) to all articles involved. Selfcitations are excluded.
CPP: The average number of citations per publication. Self-citations are not included.
MNCS - Mean Normalized Citation Score: Normalization is performed by first calculating the ratio of actual and expected
citations for each publication separately and by then taking the average of the ratios. The expected number of citations is
based on the average citation score of publications of the same document type that
belong to the same field and were processed for the citation index in the same year.
11
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universitetene i verden. Her betyr 1.0 at siteringsfrekvensen ligger likt med snittet for disse,
mens tall over 1 betyr at UiO arbeidene siteres relativt hyppigere enn en slik internasjonal
referanse.

Tabellen viser at noen tematiske områder preges av høyt volum (stor P) og høy interesse
internasjonalt (høy MNCS). Dette gjelder f eks kategoriene ”Medicine – general and internal”,
”Genetics and heredity”, ”Ecology” og ”Neurosciences”. Bildet samsvarer med at UiO har
SFF miljøer innen to av disse disiplinene, nemlig CMBN som dekker Neurosciences (MNCS
= 1.20) og CEES som dekker Evolutionary biology & Ecology (MNCS = 1.49 og 1.27). Andre
områder som ”Biotechnology and applied microbiology” eller ”Biology” preges av lite volum
(liten P) men høy internasjonal interesse (høy MNCS). Men tallene tyder også på at UiO har
områder med høyt volum (stor P) og gjennomsnittlig interesse internasjonalt (lav MNCS).
Dette gjelder områder som Oncology (MNCS = 1.01) og Immunology (MNCS = 0.84). Det er
verdt å merke seg at på begge disse to områdene har UiO SFFer (CCB og CIR). Tolkningen
må være stort spenn i kvalitet, mao at disse temaene har mange miljøer som bidrar og at
selv om noen av miljøene er fremragende (SFF), blir samlet gjennomsnitt middels.
Gjennomsnittstall av denne typen kan skjule fremragende kvalitet og må behandles deretter.
For å vurdere hvor UiOs livsvitenskap ligger siteringsmessig sammenlignet med landet
forøvrig og med de beste universitetene internasjonalt, har man tatt ut to større
samleområder fra CWTS-analysen: ”Biological sciences: Humans” som er et område
dominert av basalmedisin og human biologi, og ”Molecular Biology and Biochemistry”.
Deretter er relativt siteringsnivå (MNCS-indikatoren) for UiO sammenlignet med snittet for
Norge og med snittet for en gruppe av 15 ”benchmark”-universiteter. Se vedlegg 8 for
detaljer.
Følgende konklusjoner fremgår av en slik gruppert analyse:
 I en nasjonal sammenligning ligger UiO over landsgjennomsnittet i begge kategorier,
men tydeligst innenfor molekylærbiologi og biokjemi (1.20 versus 1.09 for Norge).
 I forhold til referansegruppen av 15 ”benchmark” universiteter, som UiO har
ambisjoner om å komme blant, ser man at UiO er like oppunder nivået for disse
innenfor de mer rene molekylære fagene (1.20 versus 1.26 for benchmark
universitetene). I kategorien ”Biological sciences: Humans” ligger UiO (1.13) midt i
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mellom den internasjonale referansen (1.0) og snittet for ”benchmark”-universitetene
(1.26).
I kategorien ”highly cited papers” (som utgjør et lite utvalg av de aller mest siterte
arbeidene) skårer UiO klart høyere (1.42) enn de beste universitetene som UiO
ønsker å sammenligne seg med innenfor de molekylære fagene (1.22) og vesentlig
over norsk gjenomsnitt (1.07). Det må bety at UiO her har noen særlig gode miljøer
som skiller seg ut. Tilsvarende tall for kategorien ”Biological sciences: Humans” er
UiO: 1.17, Benchmark 1.33 og Norge 1.0)

Kvalitetsutvikling innenfor
livsvitenskap ved UiO –
tidsanalyse av ”high impact”
arbeider.
UiO har foretatt en bibliometrisk
analyse for å undersøke om det
kan påvises en økning i kvalitet
innen relevante fagdisipliner ved
UiO. Analysen har sett på
utviklingen over tid av antall
bidrag fra UiO til en særlig
prestigefylt kategori. Denne
omfatter forskningsarbeider som
er publisert i en gruppe på 47
tidsskrift som alle har en ”impact
factor” over 5 og som speiler
UiOs forskning innenfor
livsvitenskap15. Denne gruppen
utgjør mindre enn 10% (totalt 509 arbeider) av alt som er publisert innenfor fagområdet med
UiO som adresse i perioden. Figuren viser antall bidrag til denne selekterte gruppen av
forskningsarbeider fremstilt som funksjon av publiseringsår. I et så smalt utvalg blir det noe
fluktuasjoner fra år til år, men en lineær regresjonsanalyse (rett linje) viser en klar økende
tendens med nær dobling i antall bidrag gjennom perioden. En full liste over publikasjonene
finnes i vedlegg 9.
Antall PubMed
Geografisk tyngdepunkt.
Oslo
15142
Når det gjelder geografisk
Bergenkonsentrasjon 5916
Trondheim
3692
innenlands, er det tydelig
fra NIFU rapporten
Tromsø
2679
kommentert over at Oslo-regionen
med UiO
Stavanger
787
Ås
411
og OUS utgjør et tyngdepunkt
i Norge innenfor
de moleylært orienterte livsvitenskapene.
Samme bildet bekreftes av et søk i PubMeddatabasen (som dekker medisinske og
biologiske publikasjoner). Illustrasjoen viser
samlet antall bidrag de siste ti år fra de norske

15

Universitetsbyene i PubMed siste ti år

3 1%%
9%
13 %
53 %
21 %

Oslo
Tromsø

Bergen
Stavanger

Trondheim
Ås

Tidskriftene som er valgt er (standard forkortelse med impact factor (ISI) i parentes: Nat Rev Mol Cell Biol (42,2), Nature
(34,5), Nat Rev Immunol (32,2), Cell (31,1), Science (29,7), Nat Med (27,1), Nat Rev Neurosci (26,5), Immunity (20,6), Nat
Cell Biol (19,5), Nat Rev Microbiol (17,6), J Clin Invest (15,4), J Exp Med (14,5), Plos Biol (12,9), Trends Cell Biol (12,1), Curr
Biol (11,0), Blood (10,6), Mol Biol Evol (9,9), J Cell Biol (9,6), Plant Cell (9,3), EMBO J (9,0), Trends Immunol (8,8), Stem Cells
(7,7), Cancer Res (7,5), Nucleic Acids Res (7,5), J Neurosci (7,2), Oncogene (7,1), Cereb Cortex (7,0), EMBO Rep (6,9), Plan J
(6,9), FASEB J (6,4), Traffic (6,3), Cell Mol Life Sci (6,1), J Cell Sci (6,1), Mol Biol Cell (6,0), Mol Cell Biol (6,0), Mol Ecol (6,0),
Neuroimage (5,7), Ann Oncol (5,6), J Immunol (5,6), Evolution (5,4), Mol Microbiol (5,4), Mol Pharmceut (5,4), J Biol Chem
(5,3), Br J Pharmacol (5,2), J Cell Mol Med (5,2), Biochem J (5,1), Mol Med (5,0).
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universitetsbyene16. UiO og OUS bidrar omtrent med samme andel til Oslo-bidraget.
Illustrasjonen underbygger at UiO er Norges tyngdepunkt for livsvitenskap sammen med
OUS.

Også NIFU-STEP finner en
klar konsentrasjon på
Østlandet innenfor
bioteknologi vurdert utfra
FoU-innsats som figuren
nedenfor viser. Østlandet
sto i 2007 for 66 prosent av
utgiftene til bioteknologisk
FoU i Norge17.

Evaluering av kjemi
Kjemifaget fortjener en egen
kommentar da det ikke fullt er
representert i analysen over. For
kjemifaget spesielt er det gjort
utfyllende bibliometriske analyser i
kjemievalueringen fra 200918. Et utvalg
analyser derfra er gjengitt nedenfor for
å illustrere noen utfyllende poenger.
Det første er at kjemifaget ved UiO
står for omtrent samme andel
publikasjoner som NTNU (26 og 28
pst., figur 3.1). Rapporten konkluderer
med at også denne fagdisiplinen har
vist en positiv trend i Norge de siste år. Fortsatt ligger Norge klart lavere i kjemi-produksjon
enn våre naboland hvor særlig Sverige har en tydelig større satsing på kjemi enn Norge. Det
må likevel bemerkes, som nylig påpekt i en analyse fra Kjemisk institutt, at fagprofilen ved
UiO er slik at mange av de beste arbeidene fra noen av de mest produktive kjemikerne, ikke
16

Avgrensningen er (1) Siste ti år (2) Affiliation = Oslo, Bergen, Trondheim osv. Det betyr at for alle er sykehus og universitet
inkludert. Disse to vil også være hovedbidragsytere. Hele PubMed databasen er brukt som favner noe videre enn, men
likevel klart domineres av naturvitenskapelig helserelatert forskning.
17

NIFU STEP rapport 2009: ”Bioteknologisk FoU 2007 - Ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og
instituttsektoren”
18
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http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Fagevaluering_av_grunnleggende_forskning_i_kjemi/1236685253862
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blir klassifisert som kjemi. Dette fordi de ligger i grenseland mot fysikk og teknologi og
automatisk telles i disse kategoriene heller enn som kjemi.
I kjemievalueringen ble det beregnet at produksjonen innen en gitt periode var 6.6
publikasjoner per vitenskapelig ansatt, noe som var over det nasjonale gjennomsnittet
(Evalueringsrapporten, side 219). Også kvalitetsindikatorer bedømmes positivt; med en ”field
citation index” på 131. Dette er 31 pst. mer enn gjennomsnittet for fagfeltet internasjonalt
(Evalueringsrapporten side 222).
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1 Behovsanalyse
1.1 Mandat/Oppdraget
Utarbeidelse av konseptvalgsvurdering (KVU) og påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1)
av et forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap19 gjennomføres av
Kunnskapsdepartementet (KD) i nært samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO). Prosjektet
startet formelt opp høsten 2009 med et møte mellom UiO og KD. I brev fra KD til UiO vises
det til følgende ”Det prosjektutløsende behovet er dårlige lokaler for kjemi- og
farmasiutdanningene som verken tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet og arbeidsmiljø eller
utrustning, standard eller funksjonalitet. Disse forholdene vil på kort og lang sikt ramme
forskningen og undervisningen ved instituttene.” (vedlegg 2).
Formålet med konseptvalgsutredningen er å sikre at store offentlige prosjekter over 750 mill.
kroner undergis reell politisk styring. Konseptvalgsutredningen og påfølgende ekstern
kvalitetssikring skal påse at det er tilstrekkelig kvalitet på underlagsmaterialet i henhold til
krav som stilles til utredningsarbeidet, (jf. Finansdepartementets veileder). Den eksterne
kvalitetssikringen (KS 1) finner sted ved avslutningen av forstudiefasen. I siste instans er
selve konseptvalget en politisk prosess hvor regjeringen velger det konseptalternativ som
under gitte forutsetninger gir best ressursutnyttelse og størst samfunnsøkonomisk nytte.
Følgende dokumenter skal foreligge før ekstern kvalitetssikring (KS 1) kan gjennomføres:
behovsanalyse, overordnet strategidokument, overordnet kravdokument, en mulighetstudie,
alternativanalyse, og en skisse til fremdrift og organisering av videre arbeid.

1.2 Definisjon og avgrensning av problemstilling
Investeringsprosjektet skal resultere i at behov og krav som er knyttet til ambisjonsnivået for
forsknings- og undervisningsaktiviteten for livsvitenskap inklusive kjemi og farmasi,
tilfredsstilles på en bedre måte enn det gjør i dag. UiO skal fortsette å videreutvikle
fagområdet i tråd med strategi for livsvitenskap 2020.
Prosjektet er avgrenset til å omfatte ulike konsepter for å dekke Kjemisk institutt,
Farmasøytisk institutt og de enkeltstående miljøene innen livsvitenskap sine behov for en
infrastruktur i tråd med ambisjonsnivået for investeringsprosjektet. Prosjektet tar
utgangspunkt i fakultet- og instituttstrukturen slik den er organisert i dag, og omfatter ikke
organisatoriske endringer ved institutter eller fakulteter. Det er likevel en viktig faktor at nytt
forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap skal ha innbygget fleksibilitet til å
håndtere fremtidige endringer i organisasjonen.
Det konseptuelle spørsmålet som utredningen skal gi svar på, er: Skal man videreføre
dagens struktur hvor de klassiske fagdisiplinene sikres en positiv progresjon primært
gjennom utvikling av faglig dybde i fagspesialiteter og utdanning, eller skal man legge til
grunn en ny tilnærming til forskning, undervisning og innovasjon gjennom en langt større vekt
på tverrfakultær og flerfaglig samhandling med utgangspunkt i sterke disipliner?
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Livsvitenskap (Life Science) i vid forstand
som omfatter kjemi og farmasi
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1.3 Grensesnitt til andre prosjekter
Både Helse Sør- Øst, Oslo Universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Universitetet for
miljø og biovitenskap er i prosess eller planlegger byggeprosjekter og omorganiseringsprosjekter. Det blir viktig å få til en god faglig sammensetning i dette investeringsprosjektet
og en tilpasning til eksisterende prosjekter, slik at man sikrer effektiv ressursbruk av kostbart
utstyr. Oversikt over ”infrastrukturkart” vurderes og presiseres i alternativanalysen.

1.4 Fremtidig bruk av eksisterende bygg
UiO utarbeidet i 2007 en masterplan for forvaltning og fysisk videreutvikling av
universitetsområdene. I denne planen er også etterbruk av Kjemi- og Farmasibygningen
vurdert. Bygningenes fysiske rammer og statiske karakter gjør at bygningene ikke er godt
egnet som laboratoriebygninger, og fremtidig bruk begrenses til ”tørr” virksomhet.
UiO leier i dag vel 100 000 m2. Det vil derfor være aktuelt å avslutte noen av leieforholdene
og flytte denne virksomheten inn i de eide bygningene på campus. Bygningene vil omgjøres
til generelle universitetsarealer, kontorer og undervisnings- og studentarealer. En nærmere
konkretisering vil utarbeides i forprosjektsfasen.

1.5 Organisering av prosjektet
Kunnskapsdepartementet har etablert en styringsgruppe
for prosjektet som ledes av ekspedisjonssjefen i
Universitets- og høyskoleavdelingen, og derunder en
egen prosjektgruppe i KD (se organisasjonskart).
UiO oppnevnte i 2008 en styringsgruppe for prosjektet
som ledes av universitetsdirektøren.
I forbindelse med KDs oppstart av
konseptvalgsutredningen, opprettet UiO også en
tverrfakultær prosjektgruppe.
Kunnskapsdepartementet har forutsatt at Universitetet i
Oslo (UiO) har organisert
konseptutvalgsutredningsarbeidet (KVU) på en slik måte
at UiOs forsknings- utdannings- og innovasjonsbehov
ivaretas i investeringstiltaket, og at
konseptvalgsutredningen er vel forankret i universitetets
ledelse.
Organisasjonskart for prosjektet er vist til høyre.
Det er avholdt jevnlige arbeidsmøter (mellom 15-20)
mellom prosjektgruppene i KD og UiO og flere workshops.
Det er også avholdt en foresightssamling og andre
fellessamlinger hvor også eksterne interessenter har
deltatt.

Kunnskapsdepartementet (KD)
Styringsgruppe KD
Ekspedisjonssjef
Helse og omsorgsdepartementet
Norges Forskningsråd
Prosjektansvarlig KD
Prosjektgruppe KD
Prosjektansvarlig
UH
UH/FI
AØS
FO

Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetsstyret
Styringsgruppe UiO
Universitetsdirektør
Dekan MN
Forskningsdir.
Dekan MED Teknisk dir.
UiO
Leder MLS
Arbeidsgruppe UiO
Leder MLSUiO
Forskningsdekan MN
Forskningsdekan MED
Repr. Teknisk avd.
Repr. Forskningsadm. avd.
Teknisk rådgiver

KDs styringsgruppe har avholdt ca 10 møter. Alle enkeltdokumentene i
konseptvalgsutredningen er diskutert og godkjent av styringsgruppen.
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1.6 Bakgrunn og historikk for prosjektet
UiO har over flere år arbeidet med ulike løsninger for Kjemi,
Farmasi og livsvitenskap. Det prosjektutløsende behovet er
knyttet til begrensninger for forsknings- og
utdanningsvirksomheten for disse fagområdene. Kjemi- og
farmasibygningene som er fra hhv 1969 og 1932, er etter hvert
svært nedslitte og tilfredsstiller hverken dagens funksjonelle
krav knyttet til forskning og utdanning eller HMS krav (se
beskrivelse av teknisk og funksjonell tilstand vedlegg 1).
Manglende fasiliteter og plassmangel er også en flaskehals for
den videre utvikling av UiOs satsing på livsvitenskap. UiO er
den største forskningsinstitusjonen i Norge med flest
publikasjoner innenfor livsvitenskap, og har også UH-sektorens
største andel av forskningsmidler innenfor dette fagfeltet.
I UiOs strategiplan for perioden 2010-2020 står satsing på
livsvitenskap sentralt. Videreutvikling av fagområdene er
avhengig av en fysisk infrastruktur, avansert vitenskapelig
utstyr, laboratorier og kjernefasiliteter som støtter opp under
satsingen.

Livsvitenskap er den
norske oversettelsen
av Life Science, en
paraplybetegnelse
som omfatter
forskning på
biologiske prosesser
og fenomener i hele
sin bredde og favner
hele verdikjeden fra
grunnleggende
naturvitenskap til
medisin. Å forstå liv
og livsprosesser utfra
de underliggende
livets molekyler, er
kjernen i Life Science.

Fordi farmasi er en del av livsvitenskapene, og kjemi utgjør en grunnlagsdisiplin som
livsvitenskapene ikke klarer seg uten, er alt søkt integrert i et prosjekt hvor livsvitenskap
utgjør det samlede perspektiv. For å kunne ta ut merverdien i fagmiljøene må fagmiljøene i
stor grad samlokaliseres hvor teknisk infrastruktur og laboratorier må være tilgjengelig.
Internasjonal suksess forutsetter utveksling med utenlandsk toppkompetanse. Det er derfor
viktig at både fagmiljøene og de fysiske forholdene fremstår som interessante for
utenlandske forskere og studenter. Styrking av samarbeid om utdanning, forskning og
innovasjon med aktører utenfor universitetsmiljøene, krever at eksterne aktører får tilgang tilog kan dra nytte av forskningsinfrastruktur som UiO eier.

1.7 Behovsanalyse – bygningsmessig standard, arealbehov og
lokalenes betydning for forskning og utdanning
1.7.1 Situasjonsbeskrivelse - prosjektutløsende behov
De fysiske og infrastrukturmessige forholdene ved Kjemisk og Farmasøytisk institutt er
særlig mangelfulle. Som det fremkommer av Multiconsults rapport fra 2002, er både teknisk
tilstand, funksjonalitet og innemiljø for Kjemibygningen, Farmasibygningen og
Fysikkbygningen vurdert til å være i svært dårlig stand med behov for tekniske utbedringer,
manglende funksjonalitet og bygningene oppfyller ikke dagens krav til innemiljø (se vedlegg
1). Dette har uheldige konsekvenser og negativ effekt for forsknings- og
undervisningsaktivitet og kvalitet som eksemplifisert nedenfor. Den lite tilrettelagte
infrastrukturen (funksjonalitet) begrenser valg av forskningsmetoder. Mange av UiOs
bygninger fremmer isolasjon og enearbeid fremfor samarbeid, som er den grunnleggende
arbeidsformen for å få frem interaksjon på tvers av fagdisipliner, og der tilhørende resultater
fra grensesprengende forskning. Utprøving av nye modeller for organisering av flerfaglig
forskning har vist seg å være en suksess for sentrene BiO og NCMM, men på grunn av
plassmangel og begrensninger i infrastruktur er det i dag ikke mulig å bruke slike modeller i
større skala.
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De krevende bygningsmessige forholdene virker negativt for rekrutteringen og fører til en
negativ spiral hvor fagenes attraktivitet reduseres. Dette er også påpekt i fagevalueringen for
Kjemi og Farmasi. F.eks. omtales bygningene i Farmasievalueringen slik: ”The old building
where the Institute is situated is unsuitable for laboratory work and it accomplishes safety
and health risks. There is no functioning ventilation system making the temperature
especially in summertime unbearable. Furthermore, the storage places are insufficient
leading to safety risks through crowded corridors” (side 15). Tilsvarende uttales det i
Kjemievalueringen: ”The current chemistry building does not satisfy modern requirements for
a safe and suitable environment for experimental research” (Se rapport.side 54).

1.8 Behovsanalyse – behov for nasjonal satsing innenfor livsvitenskap
1.8.1 Situasjonsbeskrivelse - prosjektutløsende behov
Oslo ble, som eneste europeiske region, i juni 2008 kåret til et av verdens 20 mest lovende,
fremvoksende regioner for bioteknologi av det anerkjente magasinet Genome Technology.20
Dette skyldes blant annet en voksende næringsklynge, hvor mange av bedriftene har
utspring i forskningsmiljøer av høy internasjonal klasse. En sentral suksessfaktor er det tette
og langvarige samarbeidet mellom universitet, universitetssykehus og næringsliv og deres
respektive innovasjons- og kommersialiseringsaktører21 med evne til å finne og utnytte
relevante økonomiske virkemidler.
Omkring halvparten av vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader som i dag produseres i
Norge innenfor livsvitenskap22, kommer fra Oslo-området. UiO representerer sammen med
landets største sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS), tyngden av medisin- og helsefaglig
rettet livsvitenskapelig forskning, utdanning og innovasjon i Norge. Ved UiO omfatter
livsvitenskap mer enn tusen vitenskapelig ansatte, stipendiater og postdoktorer23. Oslo
Universitetssykehus (OUS) har likeledes et stort antall aktive forskere innen helserelatert
livsvitenskap, mange i kombinerte stillinger med UiO. Helseforetakene innen helseregionen
Sørøst bruker årlig ca 1,524 milliarder kroner på forskning hvor OUS står for rundt 1,4
milliarder kroner. Som landets største sykehus, har OUS funksjon som helseregionens
forskningsnav. Det tette samarbeidet mellom universitetet og universitetssykehuset er en
viktig driver i livsvitenskapsklyngen i Oslo-området som etter hvert er blitt sterk og synlig.
Hovedtyngden av bedrifter og næringsaktører på feltet er lokalisert i regionen. Av 193
bioteknologiselskaper som er registrert i Norge befinner 90 % seg i Osloområdet og
hovedandelen av disse er innenfor medisin og helse.
I denne klyngen har UiO en unik og sentral funksjon som landets største institusjon for både
utdanning og forskning innenfor livsvitenskap og dermed et viktig ansvar for utformingen av
landets fremtidige kompetanse på feltet. UiOs kandidater vil i stor grad prege feltets utvikling.
Aksen sykehus-universitet representerer et stort utviklingspotensial for både forskning,
utdanning, formidling og verdiskaping. Institusjonenes felles kommersialiseringsselskap
Inven2 er landets største innenfor kommersialisering av forskning, Livsvitenskap utgjør
selskapets største portefølje.
Som vist har UiO har opparbeidet seg en sterk posisjon innen forskning på livsvitenskap,
tross både plassmangel og dårlig infrastruktur. Det er imidlertid ikke mulig å fortsette denne
20

Genome Technology, june 2008
Birkeland Innovasjon AS, Medinnova, Forskningsparken i Oslo
22
Se NIFU-tall..
21

23
24

21

UiOs egen opptelling, basert på enhetenes opplysninger.
Kilde, NIFU. WWW. Foustatistikkbanken.no Beregnede FoU kostnader i 2007
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positive utviklingen slik UiO ønsker pga plassmangel og tilstand på bygninger. Det er heller
ikke mulig med dagens fasiliteter å følge med i det som skjer internasjonalt ved å etablere
tverrfaglig og flerfaglig forskning etter nye internasjonale konvergensmodeller.
En forutsetning for at universitetet skal kunne ta ut potensialet på dette fagfeltet internt og
eksternt, er et tettere forsknings- og undervisningssamarbeid på tvers av fakulteter, ikke
minst mellom medisin og realfag/naturvitenskap.

1.8.2 Konsekvenser for forskning
Vitenskapelige problemstillinger forutsetter moderne laboratoriefasiliteter. Forholdene ved
flere av UiOs laboratorier innenfor kjemi, farmasi og livsvitenskap er av en slik forfatning at
en rekke forsøk og aktiviteter ikke kan gjennomføres. For eksempel:














Et utrangert avtrekkssystem ved Kjemisk institutt (KI) hindrer at man kan gjennomføre
forsøk med flere kjemikalier som klassifiseres som helseskadelige, men som kan
benyttes- og forventes benyttet på et kjemisk institutt av normal internasjonal standard.
Fare for forgiftninger via ventilasjonssystemet gjør at det ikke arbeides med flyktige
toksiske forbindelser (eller analysemetoder for å detektere slike). KI kan i dag ikke jobbe
med flere sentrale kjemiske stoffer av stor medisinsk interesse f eks cytostatika eller
antibiotika 25. KI har måttet si nei til samarbeidsprosjekter med industri og sykehus fordi
forsøk og analyser ikke kan utføres ved universitetet
KI har måttet velge å ikke satse på lovende nye retninger innenfor moderne kjemi som
miniatyrisering av prosesser (LAB-ON-A-CHIP teknologi) i mangel av renrom. Moderne
forskning og undervisning innenfor teknologisk farmasi som forutsetter
prosessinstrumentering hindres av manglende lokaler med tilfredsstillende ventilasjon.
Dagens forskningsfasiliteter ved Farmasøytisk institutt (FI) har utilfredsstillende
vannkvalitet, mangler temperaturkontrollerte (konstante) betingelser, og mangler viktige
laboratorier med sertifiseringskrav der en kunne utvikle preparater til dyreforsøk (en
GLP26 lab). Preparater til utprøving på mennesker krever GMP27– en standard som ikke
er oppnåelig i dag. Nye sertifiserte fasiliteter ville gjort det mulig å samarbeide vesentlig
mer med bl.a. oppstartsbedrifter innenfor livsvitenskap.
Gamle laboratorier hindrer opparbeidelsen av rene prøver, f eks innenfor farmakognosi
for isolering av bioaktive naturstoffer og påfølgende testing. Mange testsystemer krever
rene prøver. Testingen er en vesentlig del av forskningen som ofte utføres i samarbeid
med eksterne laboratorier.
Det er eksperimentert med nye internasjonale modeller (EMBL-inspirerte modeller) for
livsvitenskap, men til tross for de klare faglige gevinstene man ser ved sentrene BiO og
NCMM, er plassmangel til hinder for flere slike etableringer.
UiO mangler dedikerte fasiliteter til den tverrfaglige satsingen innenfor livsvitenskap.
UiOs laboratoriebygninger er ikke designet og innrettet for å stimulere til interaksjon og
dynamikk, og bygninger virker begrensende for den tverrfaglige virksomheten og hindrer
interaksjon på tvers av disipliner.
Vitenskapelige ansatte mister muligheten til å være del av et større fagmiljø.
UiO tar ikke ut potensialet som ligger i samling av kostbart avansert vitenskapelig utstyr
og kjernefasiliteter. For eksempel, tre av UiOs sentre for fremragende forskning (SFF)
har forskere som er i internasjonal front innenfor bildedannende teknikker – Bioimaging.

25

KI ønsker å arbeide med potente og toksiske stoffer (API og hjelpestoffer). Eksempel på API som hadde vært
høyaktuelle for PharmaLuxLab er cytostatika (tox), steroider (potente), antibiotika (fare kontinuerlig
eksponering).
26
Good laboratory practice – GLP
27
”Good manufacturing practice” or “GMP” is a part of a quality system covering the manufacture and testing
of pharmaceutical dosage forms or drugs and active pharmaceutical ingredients, diagnostics, foods,
pharmaceutical products and medical devices. Wikipedia
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Fysisk avstand sentrene imellom, kompliserer fagmiljøenes samarbeid og sambruk av
kostbare instrumenter.

1.8.3 Konsekvenser for utdanning
De fysiske forholdene har konsekvenser for utdanningskvalitet, ressursbruk og studentenes
trivsel. Fasilitetene er preget av mange års etterslep på investeringer av utstyr og
infrastruktur med tilhørende teknisk kompetanse til drift og undervisning. Dette påvirker
kvaliteten på hele undervisningstilbudet innenfor de naturvitenskapelige og teknologiske
realfagene, inkludert livsvitenskap:








Bygningene er ikke tilpasset dagens undervisningsmetoder; med gruppearbeid og
laboratorieøvelser i kombinasjon. Det mangler garderober til laboratoriet der det
undervises i legemiddelproduksjon, noe som betyr mangelfull opplæring i rutiner og krav
til renhet.
Farmasøytisk institutt mangler både større auditorier og små grupperom. For små
kurssaler gjør at undervisning må gis i parallelle klasser, som medfører ekstra behov for
personale. Undervisningen må tilpasses lokalene, noe som er kostnadskrevende og har
negative konsekvenser for undervisningskvaliteten. Kapasiteten for forelesningssalene
og undervisningslaboratoriene er sprengt og ventilasjonen er dårlig. Eksempelvis må det
kjøres kurs 9-12 ganger i sterillabben, avhengig av kullets størrelse.
Studentevalueringer viser at den nedslitte bygningsmassen utgjør en vesentlig årsak til
mistrivsel og har negative konsekvenser for rekrutteringen til fagene. Det finnes ikke
fellesarealer med mulighet for uformelle sosiale og faglige møter, som er viktig for å
fremme læringsutbyttet, øke trivselen og redusere frafallet.
Det er behov for å utvikle tverrfaglige utdanningstilbud som styrker studentenes evne til
å ta i bruk kunnskap på tvers og til å delta i undervisningsprosjekt hvor ulike
kompetanser møtes for å løse felles problemstillinger. Realisering av slike tilbud er i dag
ikke mulig ettersom de allerede etablerte disiplinbaserte undervisningsformene er
arbeidskrevende og plasskrevende. Så vel institutter som undervisere kvier seg for å
huse og gå løs på mer kompliserte undervisningsformer under dagens forhold.

1.8.4 Konsekvenser for innovasjon og næringsutvikling
Å realisere innovasjoner krever godt samspill mellom akademia og samfunns- og
næringsaktører for øvrig. I dette perspektivet er det flere forhold som i dag virker
begrensende på universitetets innovasjonsbidrag:
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UiO må takke nei til samarbeid med eksterne aktører pga mangel på moderne og
egnede fasiliteter (se eksempler over).
Innovasjon er nært knyttet til grensesprengende forskning i kontaktflaten mellom ulike
disipliner. Dette krever at forskere med ulik spisskompetanse møtes og jobber sammen.
Dette er ikke mulig å få til med dagens fasiliteter.
Selv om det er flere initiativ for å integrere innovasjonstenkning i utdanningen, er
omfanget av slik undervisning enda begrenset. Dagens undervisningslokaler virker
begrensende for slik modernisering av utdanning.
Akademia og næringsliv samarbeider men da oftere på en av partenes ”hjemmebane”.
Det er i dag liten anledning til å etablere tette, langvarige samarbeidsrelasjoner med
næringsliv, for eksempel på universitetets campus. Konsekvensene er tapte muligheter
for oppbygging av felles kompetanse på innovasjon og entreprenørskap.
En relativ svak struktur for å tenke kommersialisering og næringsutvikling i
kunnskapsformidlingen av grunnforskningsresultater og i videre anvendelse av klinisk
beste praksis. Denne kulturen opprettholdes i stor grad gjennom sementerte
organisasjonsmessige strukturer og forsterkes av fysiske forhold som hindrer mer
konkret og praktisk samarbeid.
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1.8.5 Konsekvenser på lang sikt
Problemene og konsekvensene som er beskrevet over, påvirker virksomheten i dag, og vil
tilta i styrke. Den vitenskapelige utviklingen går videre i rakst tempo internasjonalt, og det er
utviklingen av avansert forskningsinfrastruktur som flytter forskningsfronten. Det er gjerne de
nye fagene i rask ekspansjon som tilgodeses med moderne og nye fasiliteter i land vi
konkurrerer med. I en internasjonal tøff konkurranse vil moderne fasiliteter med ulik
kompetanse og utstyr samlet bety mye for hvor attraktivt et norsk miljø vil være for
internasjonal rekruttering. UiOs strategi om å bli et ledende internasjonalt
forskningsuniversitet vil bli mer krevende dersom gapet mellom norsk og internasjonal
standard på fasilitetene for forskning og utdanning vil øke.
I tillegg kommer at kravene til funksjonelle undervisningslokaler og til å sikre arbeidsplasser
for ansatte og studenter øker:
 Problemer med å tilfredsstille HMS-kravene og fare for stengning ved to sentrale
institutter. HMS-kravene blir tøffere, mens bygningene blir eldre.
 Problemer med rekruttering av studenter med uhensiktsmessige og umoderne lokaler og
fasiliteter. UiO er i sterk nasjonal og internasjonal konkurranse om de beste studentene.
 Problemer med å tiltrekke seg gode forskere internasjonalt, med samme begrunnelse
som over.
 I noen segmenter innenfor helse- og legemiddelforskning hvor det stilles særlige krav til
dokumentasjon og kvalitetssikring, kan man få problemer med å få forskningsresultatene
godkjent.

1.9 Normative behov - politiske føringer
Dette kapittelet beskriver de overordnede politiske føringene som er relevante for prosjektet.
Disse er hentet fra sentrale politiske dokumenter som stortingsproposisjoner,
stortingsmeldinger, innstillinger fra Stortinget og handlingsplaner.
Føringene nedenfor redegjør for hvilken politikk som gjelder innenfor universitetenes og
høgskolenes tre kjerneaktiviteter; forskning, utdanning, og formidling og innovasjon.

1.9.1 Forskning
Det er satt fem strategiske mål for norsk forskning i St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for
forskning (forskningsmeldingen). Regjeringens forskningspolitiske mål skal bidra til å løse
viktige samfunnsoppgaver og legge grunnlaget for verdiskaping i framtiden.
De fem strategiske målene er:
- Globale utfordringer med vekt på miljø-, klima-, hav-, matsikkerhet- og
energiforskning
- God helse, utjevne sosiale forskjeller og utvikle helsetjenester av høy kvalitet
- Forskningsbasert velferdspolitikk og profesjonsutøvelse i velferdssektorens yrker
- Kunnskapsbasert næringsliv i hele landet
- Næringsrelevant forskning innen områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø,
bioteknologi, IKT og nye materialer/nanoteknologi
Forskningsmeldingen setter også opp fire tverrgående mål for forskningspolitikken; et
velfungerende forskningssystem, høy kvalitet i forskningen, internasjonalisering av
forskningen (med deltakelse i EU-programmene som et sentralt virkemiddel), og effektivt
utnyttelse av resultater og ressurser.
Regjeringen følger opp tiltaket i forskningsmeldingen om systematisk å utvikle
kunnskapsgrunnlaget på de brede teknologiområdene, IKT, bioteknologi, material/nanoteknologi gjennom arbeidet med å utvikle nasjonale strategier for disse tre
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teknologiområdene. KD leder arbeidet med den nasjonale strategien for bioteknologi. Disse
teknologiene har stor og langsiktig betydning for samfunns- og næringsutvikling og vitenskapelig utvikling generelt. I denne sammenheng er realfagskompetente forskere viktig.
Grunnleggende forskning innenfor de matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske
fagene utvikler kunnskap, metoder og instrumenter som åpner for nye næringsmessige
muligheter. Slik kompetanse er derfor av substansiell betydning for innovasjon og omstilling.
Det er bred enighet i Storting og regjering om særlig å styrke grunnforskningen innenfor
matematikk, naturvitenskap og teknologi (Innst. S. nr. 354 – 2.2.3 Grunnforskning (med vekt
på kvalitet og realfag)).
Nylig ble Regjeringens nye strategi for bioteknologi lagt frem. Bioteknologi er her å forstå
som anvendt livsvitenskap. Her slås det fast at bioteknologi har potensial for å bidra til å
møte flere av vår tids store, globale utfordringer, og da særlig innenfor hav- og
landbrukssektoren, grønn industri og helsesektoren. En satsing på bioteknologi vil også bidra
til å sikre konkurranseevnen til norsk næringsliv og bidra til fortsatt god sysselsetting. Det blir
også pekt på at ”En sentral del av infrastrukturen for bioteknologi er bygninger som
tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid mellom de mange grunnlagsfagene” (side 45).
Andel ansatte med forskerkompetanse i universitets- og høgskolesektoren, helseforetakene,
instituttsektoren og i næringslivet har økt jevnt de senere årene. For å møte den økende
etterspørselen har Storting og regjering prioritert en videre satsing på økt rekruttering til
forskerutdanning og forskeryrket, spesielt innen til MNT fagene (Innst. S. nr. 354). Ordningen
med nærings-ph.d og forskerrekruttering til næringslivet vil også videreføres. Som et virkemiddel for å dekke samfunnets behov for forskere og for å stimulere til et mer forskningsintensivt næringsliv, har regjeringen stimulert til å etablere forskerskoler på satsingsområder
og fagområder der behovet for kompetanseoppbygging og kapasitetsutbygging gjennom
nyrekruttering er stort (Innst. S. nr. 354). Sentre for fremragende forskning (SFF) har særlig
vist seg betydningsfulle for forskerutdanning.
En forutsetning for at livsvitenskap skal møte samfunnsutfordringer og legge grunnlaget for
verdiskaping, er satsing på moderne infrastruktur og tverrfaglighet. I forskningsmeldingen
fremheves det at bygg og god forskningsinfrastruktur i mange sammenhenger er det viktigste
konkurransefortrinnet for å rekruttere de dyktigste forskerne og drive god undervisning.
Den funksjonelle levetiden for forskningslaboratorier og ”rene rom” er omtalt spesielt i
forskningsmeldingen; levetiden er som oftest kortere enn nedskrivningstiden for bygg, og
dette skyldes nye metoder og krav til instrumentering og at forskergruppenes sammensetning endres. I planleggingen av nye bygg som skal benyttes til forskning, er det derfor
viktig å velge fleksible løsninger som man enkelt kan tilpasse skiftende behov.(jf. St. meld. nr
30) kap. 10.4.2 Bygg som forskningsvirkemiddel).
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur, er en direkte respons på forskningsmeldingens
behov for en tydeligere prioritering knyttet til investeringer i infrastruktur i forhold til
forskningspolitiske mål. Veikartet gir en oversikt over store nasjonale behov for infrastruktur
og legges til grunn for fordeling av midler knyttet til Forskningsrådets finansieringsordning
Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.
Medisinsk forskning og helsefaglig forskning har hatt - og vil ha høy prioritet i Norge, og er
også en prioritert forskningssatsing i EU. Forskning innen medisin og helse er det
fagområdet som har vokst raskest i Norge etter 2003, og regjeringen ønsker å videreføre
denne satsingen. (St. meld. nr. 30). Både i innstillingen til forskningsmeldingen (Innst. S. nr.
354) og innstilling til samhandlingsreformen (Innst. 212 S) vises det til at det bør prioriteres
utvikling av flere forskningsprosjekter i samarbeid mellom helsetjenesten, universitetsmiljøene og næringslivet. I forhold til den varslede samhandlingsreformen, understreker
helse- og omsorgskomiteen at det er behov for mer og bedre forskning på habilitering og
rehabilitering. Dette tilsier for eksempel at helse og medisinsk forskning særlig må innrettes
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på områder for å møte en større aldrende befolkning enn tidligere. Det er også et mål for
Norge at vi får større uttelling i EUs tematiske satsing knyttet til Helse som er det nest største
av EUs forskningsprogrammer.
Moderne bioteknologi, i samvirke med IKT og nanoteknologi, gir et godt grunnlag for
helseforskning som setter oss bedre i stand til å forutse, forebygge og behandle sykdommer
og lidelser. Norge har humane biobanker som koblet opp mot helseregistre er i
verdensklassen som ressurs for biomedisinsk forskning og utvikling. Sammen med
utviklingen innenfor molekylær- og genteknologi gir dette oss økt informasjon om pasientens
og sykdommenes underliggende årsaker.
Også miljø- og klimautfordringene fremheves som en av våre tids største globale
utfordringer. Regjeringen og Stortinget vil prioritere en styrking av forskningen på dette
området, også innenfor fornybar energi og karbonfangst- og lagring (Innst. S. nr. 354).
Forskningen skal konsentrere seg om miljøvennlige tiltak, og bidra til å nå målene om
karbonnøytralitet, reduksjon av klimagassutslipp, og styrke satsingen på klimarelatert
forskning. Den offentlige finansierte petroleumsforskningen skal ha oppmerksomhet rettet
mot klima. I forskningsmeldingen legges det imidlertid vekt på at forskning om klima, miljø og
energi går på tvers av fag-, sektor-, og departementsgrenser (St. meld. nr 30).
Livsvitenskapene har et stort potensial for å bidra med grønne løsninger knyttet til
problemene samfunnet vil møte på sikt. Dersom vi forstår sammenhengene og vet å utnytte
disse bedre enn vi gjør i dag, vil fremtidens livsvitenskap og miljørelatert bioteknologi gi store
muligheter til både å takle utfordringene og til å bygge en bærekraftig næring.
Regjeringens politikk samsvarer godt med andre policy- dokumenter som OECD-rapporten
om kunnskapsbasert bioøkonomi og EUs Lund-deklarasjon fra 2009 (begge er nærmere
omtalt i kap.1.5 Fremtidsperspektivet). EUs Lund-deklarasjon, som vil legge premisser for
fremtidens EU forskningsprogrammer, fastslår at global oppvarming, tilførsel av energi, vann
og mat, aldrende befolkning, folkehelse, pandemier og sikkerhet er vår tids store globale
utfordringer, som europeisk forskning må bidra til å løse. For å løse disse utfordringene, er
livsvitenskap i begge dokumenter pekt på som en type forskning og teknologi det er knyttet
store forventninger til.

1.9.2 Kvalitet og kapasitet i utdanning
I følge framskrivninger som SSB indikerer, ser det ut til at behovet for arbeidskraft med lav
utdanning fortsatt vil synke, mens behovet for høyere utdannet arbeidskraft vil fortsette å
stige28. Arbeidslivet vil i større grad ha behov for folk som forstår og kan bruke forskningsresultater kritisk, og ikke minst selv forske eller bruke forskningens metoder. Det vil være
behov for økt rekruttering innenfor helse- og omsorgssektoren som følge av vekst i de eldste
aldersgruppene, og økning i livsstilsrelaterte sykdommer og nye brukergruppes behov.
En kunnskapsbasert samfunnsutvikling vil kreve flere kandidater med doktorgrader, særlig
innenfor matematikk, naturfag og teknologi (MNT- fagene) (Jf. Innst. S. nr. 234). Det norske
arbeidslivet har relativt få realister sammenlignet med andre OECD-land og en framtidig
tilførsel av slik kompetanse vil være kritisk med tanke på de nasjonale forskningsambisjonene. Regjeringen satser derfor både på tiltak for økt rekruttering til- og en bedre
kjønnsbalanse i disse fagene.
Forskning, undervisning og behov for kompetanse henger tett sammen. Det tette forholdet
mellom undervisning og forskning kommer til uttrykk gjennom kravet om forskningsbasert
undervisning, jfr. UH-loven. Gode utdanninger er avgjørende for god yrkesutøvelse, men god
utdanning krever gode forskningsmiljøer som må drive, kjenne til og bruke forskning.
28
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En utdanning i livsvitenskapens kjernefag vil gi god basiskompetanse som kan brukes inn
mot mange av de samfunnsutfordringene som forskningsmeldingen peker på. Tverrfaglighet
er en markør og en forutsetning for god utdanning og forskning på feltet. UiOs livsvitenskapsatsing vil i så måte være sentral med tanke på ansvaret institusjonen har i utdanningen av
kandidater med en slik kompetanse.

1.9.3 Formidling og innovasjon
Stortinget påpeker i innstillingen til både forskningsmeldingen og innovasjonsmeldingen
viktigheten av at akademia har et godt samspill med samfunns- og næringsliv. Formålet er å
dra nytte av forskningsbaserte resultater og ideer, styrke innovasjonsevnen i samfunnet og
konkurranseevnen i næringslivet. Forskningsresultatene kan bidra til å løse samfunnsutfordringer og være basis for nye produkter, nye tjenester og nytt kunnskapsbasert
næringsliv. Samlet sett skal resultatene bidra til økt verdiskaping, økt velferd og mer
miljøvennlige løsninger. Muligheten for å få til gode synergier mellom akademia, næringsliv
og offentlig sektor (trippel Helix) vil være sentralt i UiOs satsing på livsvitenskap. Denne
synergien vil være avhengig av et positivt samspill mellom de ulike elementene i UiOs
samfunnsoppdrag; utdanning, forskning og formidling.
Regjeringen ønsker å styrke innovasjonsevnen til både offentlig sektor og privat næringsliv
og har flere tiltak rettet mot dette, samtidig som det stadig er oppmerksomhet om dagens
insentivordninger for innovasjon i offentlig sektor er gode nok. Parallelt må det utvikles en
tettere interaksjon mellom forskningsmiljøene og sektorer i samfunnet som kan dra nytte av
vitenskapelig innsikt og kompetanse innenfor livsvitenskap slik at det blir mulig i større grad å
høste gevinstene av den offentlige ressursinnsatsen (Innst. S. nr. 170 (2008-2009). Det
stilles derfor økte forventninger til kommersialisering i form av patenter, lisenser og etablering
av nye bedrifter.
Innovasjonsmeldingen (Innst. S. nr. 170 (2008-2009)) peker på tre utfordringer framover som
er sentrale for fremtidig verdiskaping og velferd: Miljøutfordringene, den demografiske
utviklingen og globaliseringen. Disse utfordringene må møtes av spissmiljøer som driver
frontlinjeforskning og en god forskningsmessig infrastruktur som holder et høyt internasjonalt
nivå, for å kunne stimulere til mer banebrytende grunnforskning. Her spiller norsk
livsvitenskap en sentral rolle.

1.9.4 Oppsummering
Storting og regjering vil styrke grunnleggende forskning innen teknologier som har stor og
langsiktig betydning for samfunnsutviklingen, her nevnes spesielt MNT fagene. Det er også
en klar prioritering å videreføre satsingen for å øke rekrutteringen til forskerutdanning og
forskeryrket innen disse fagene. Behovet for høyere utdannet arbeidskraft vil fortsette å
stige. Arbeidslivet vil i større grad ha behov for folk som forstår og kan bruke forskningsresultater kritisk, og ikke minst selv forske eller bruke forskningens metoder. Medisinsk
forskning har vært- og vil prioriteres høyt både nasjonalt og i EU. Muligheter for å få til gode
synergier mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor (trippel Helix) fremheves som
sentrale i både innovasjonsmeldingen og forskningsmeldingen. Forskningsmeldingen viser
også til at bygg og infrastruktur er viktig konkurransefortrinn for å rekruttere forskere og
studenter.

1.10 Interessegruppebaserte behov
I arbeidet med kartlegging av interessenter og aktører, har prosjektgruppen arrangert en
workshop hvor aktuelle og mulige aktører og interessenter deltok. I tillegg er det gjennomført
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separate intervjuer med flere av interessentene og aktørene. Se vedlegg 3, fullstendig
interessent- og aktøranalyse.
Vi har definert:
- en aktør - som en organisasjon, institusjon eller person som har en aktiv rolle
gjennom oppgaver eller ansvar i investeringstiltaket.
- en interessent - har mindre innflytelse, og er definert som en som har en interesse av
og kan forsøke å påvirke utfallet av investeringstiltaket (her forstått som
gjennomføring av konseptvalget).

1.10.1 Aktører
Regjeringen
Regjeringen er en aktør i de investeringstiltak som har en estimert kostnad over 750 mill.
kroner. Ved slike investeringstiltak fremlegges regjeringsnotater (r-notater) før beslutning. Et
viktig moment er derfor å vurdere investeringstiltaket i lys av regjeringens politikk.
Stortinget
Stortinget godkjenner investeringstiltaket gjennom å bevilge nødvendige prosjekteringsmidler
for realisering av investeringstiltaket og gi startbevilgning til byggeprosjektet. I tillegg er
politiske føringer fra Stortinget viktige for innretning og profil av investeringstiltaket.
Departementene
KD er ansvarlig for å utarbeide en konseptvalgsutredning som gir regjeringen muligheter for å
gjøre et reelt valg mellom alternative konsepter. KD har ansvar for utforming og iverksetting av
norsk utdannings- og forskningspolitikk og skal sikre at universiteter og høyskoler har
tilstrekkelige betingelser for å oppfylle målsettingene for sektoren. Realfagssatsingen og
satsing på de generiske teknologiene IKT, bioteknologi, material/nanoteknologi er fremhevet
som spesielt viktige for dette investeringstiltaket. KD har også ansvar for at institusjonene har
tilstrekkelige rammebetingelser for å møte samfunnets behov for høyere utdanning.
Både KD, HOD, NHD og MD har en interesse i at investeringstiltaket styrker forsknings- og
innovasjonssamarbeidet mellom UiO og andre aktører for slik å realisere politiske målsettinger
på sine sektorområder. HOD har en sterk interesse i at universitets- og høyskolesektoren og
helse- og omsorgssektoren gjennom sine institusjoner, utvikler et godt forsknings- og
utdanningssamarbeid. Samhandlingsreformen, forskningsmeldingen og innovasjonsmeldingen peker på helse og helse- og omsorgstjenester, som prioriterte temaer for forskning,
utdanning, formidling og innovasjon. I forskningsmeldingen og innovasjonsmeldingen er også
miljø og klima et prioritert satsingsområde. På et overordnet nivå, har disse departementene
en interesse i å sikre best mulig rammevilkår, inkl. krav til kvalitet, relevans og effektiv
nasjonal ressursbruk for forskning og formidling, innovasjon og utdanning.
Finansdepartementet, FIN, har det overordnede ansvaret for å planlegge og å iverksette den
økonomiske politikken gjennom statsbudsjettet. Den eksterne kvalitetssikringen av
konseptvalgsvurderingen planlegges i samråd med FIN. Dersom kvaliteten på konseptvalgsmaterialet ikke er godt nok, kan dette medføre ekstrarunder med utbedringer av materialet,
tilleggsutredninger eller ny utredning.
Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, FAD, er ansvarlig for å sikre
prosjekteringsmidler til investeringstiltaket. Statsbygg som er underliggende etat til FAD, er
sannsynlig byggherre for prosjektet. Statsbygg vil først bli en aktør når det foreligger en
beslutning om gjennomføring av investeringstiltaket.
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Universitetet i Oslo
For UiO vil investeringstiltaket innfri behov knyttet til de fysiske utfordringer institusjonen har i
dag, både for forskning og utdanning ved Kjemisk institutt, Farmasøytisk institutt og for den
videre Livsvitenskapsatsingen. Fleksible lokaler som ivaretar behovene for tverrfaglig
interaksjon mellom ulike fagmiljøer vil være viktig for å realisere sentrale forskningspolitiske
målsettinger, og for å løse samfunnets behov for ny kunnskap innenfor helse, miljø og
bærekraftig energi. I tillegg til at investeringstiltaket skal gi studenter, forskere og ansatte
nødvendige rammebetingelser, skal investeringen i infrastruktur og bygg tiltrekke seg forskere
og studenter fra de beste internasjonale fagmiljøer.

1.10.2 De viktigste interessentene
Helse Sørøst
Helse Sørøst er den største forskningsaktøren innenfor medisin og helse i helsesektoren.
Foretaket har relevant forskningsinfrastruktur (eks Kreftregisteret, biobanker mv) som er viktig
for dette investeringstiltaket. KD og HOD har gitt tydelige føringer om å styrke forsknings- og
innovasjonssamarbeidet mellom helseforetakene og universitets- og høyskolesektoren. Helse
Sørøst er opptatt av at investeringstiltaket sikrer en riktig faglig sammensetning av
fagmiljøene innenfor livsvitenskap, som imøtekommer forskningsbehovene i samfunnet. Helse
Sørøst og UiO samarbeider også om utdanning av helsepersonell og om forskerutdanning.
Helse Sørøst har således interesser med hensyn til utdanningskapasitet.
Oslo universitetssykehus
For OUS, som er en del av Helse Sørøst, er det viktig at det formaliserte samarbeidet med
UIO styrkes ytterligere gjennom investeringstiltaket. Det utpeker seg forskningssamarbeid på
mange fagområder, herunder sentrale som hjerte, kar, nevrofag, nevro og kreft. Tilgang til
UiOs spissfaglige og tverrfaglige kompetanse innenfor kjemi, matematikk, systembiologi og
fysikk er viktig. Forskerutdanningen er også en viktig kontaktflate mellom UiO, OUS og Helse
Sørøst. Forskningssamarbeid mellom sykehuset og UiO er sentralt for translasjonsforskning,
dvs i overgangen mellom basalforskning og klinikk, ikke minst for utvikling av nye
behandlingsmetoder.
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt folkehelseinstitutt er en aktør innenfor formidling av sykdomsårsaker og forebygging
og driver også egen forskning. FHI har i dag et tett utdanningssamarbeid med UiO, både for
mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter. Det er også et forskningssamarbeid mellom
institusjonene, bl.a. i EU prosjekter. FHI ser potensial for – og har ønske om – å videreutvikle
dette samarbeidet. FHI skal etter hvert i gang med et stort renoverings-/påbyggingsprosjekt av
eget bygg.
Norges forskningsråd
Forskningsrådet er særlig opptatt av at god infrastruktur for prosjektet er tilpasset nasjonale
og internasjonale satsinger. Spissforskningen er avhengig av moderne infrastruktur, og
utforming av arealene må for øvrig legge til rette for tverrfaglighet og innovasjon. Den
nasjonale satsingen på infrastruktur betinger egnede lokaler – som muliggjør nasjonal og
internasjonal samhandling. For optimal bruk av avansert infrastruktur bør det tas høyde for at
også gjesteforskere frå inn- og utland samt næringsliv kan benytte dette. SFFer og andre
sentre er tidsbegrenset i sin aktivitet og utforming av arealer må ha fleksibilitet i forhold til
dette. Forskningsrådet understreker at samarbeid med de kliniske miljøer ved Helse SØ/OUS
er viktig.
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UMB og andre universiteter og høyskoler
Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås har også et sterkt kompetansemiljø innenfor
livsvitenskap. UMB er interessert i en fornuftig arbeidsdeling mellom institusjonene og at
komplementariteten blir ivaretatt. Også arbeidsdeling og komplementaritet i forhold til de
øvrige universiteter og høyskoler er viktig for investeringstiltaket.
Innovasjonsmiljøer og næringsliv
På vegne av næringslivet innenfor livsvitenskap trekker forsknings- og industriklyngene Oslo
Cancer Cluster (OCC) og Nansen Neuro Science (NNS) fram at investeringstiltaket vil
videreutvikle de tverrfaglige miljøene som er bygd opp gjennom SFFer og SFIer og som har
hatt stor betydning for senere års forskningsresultater. Både OCC, NNS og Innovasjon
Norge Helse Biotek vurderer spisskompetente fagmiljøer med faglig krysskobling
(tverrfaglighet), som en viktig suksessfaktor for investeringstiltaket. Også en tydelig faglig
profil knyttet til forskningssatsingen vil være viktig for at investeringstiltaket skal bli vellykket.
Innovasjonsmiljøene trenger kontinuerlig tilførsel av gode fagfolk og forskere og spesielt er
det behov for forskningskompetanse i MNT- fag, og etterspør nyutdannede kandidater med
både spiss- og breddekompetanse og tverrfaglig innsikt, tilgang til toppforskningsnettverk,
”state of the art” forskningsfasiliteter og utstyr med kompetanse og kommersialiserbare
forskningsresultater.
For kommersialisering av forskningsresultater er stimulering til og oppbygging av gode
nettverk vurdert som viktig. Inven2 er opptatt av å få et større og sterkere innovasjonsmiljø og
en god regional utnyttelse av infrastruktur og fasiliteter. For kjemisk industri og annen
næringsvirksomhet er behovet for godt utdannende kandidater og forskningsresultater som
kan virke positivt for næringsutviklingen et viktig moment.

1.10.3 Oppsummering
Den gjennomførte analysen viser at aktørene og interessentene i stor grad har sammenfallende interesser. Det er ingen som har motiver for å jobbe mot beslutning eller gjennomføring av prosjektet. Fellesnevner for alle aktører og interessenter er behovet for videre
utvikling av forskning og utdanning med både spissfaglig og tverrfaglig kompetanse.
Behovet for utdanning og forskerutdanning innenfor MNT- fagene er eksplisitt nevnt av både
offentlige og private aktører og interessenter.
FAD og FIN har først og fremst en interesse i at investeringsprosjektet er godt definert i
henhold til behov og politiske føringer, tilstrekkelig avgrenset og kostnadsberegnet. FIN vil
være mest interessert i å realisere det mest samfunnsøkonomiske lønnsomme alternativet.
Stortinget har først og fremst en interesse i at investeringstiltaket er i samsvar med politiske
prioriteringer meddelt i meldinger til Stortinget og tilhørende innstillinger, men er også
interessert i å holde kostnadene nede for investeringsprosjektet.
Departementene, HOD, NHD, MD og KD er opptatt av at investeringstiltaket skal styrke
forsknings- og innovasjonssamarbeidet mellom UiO og andre aktører for å realisere politiske
målsettinger på sine fagområder. De har ikke føringer i forhold til konkrete
løsninger/alternativer for investeringsprosjektet, men for å løse sektorpolitiske
problemstillinger kan det være at en løsning som i stor grad legger opp til tverrfaglighet, vil gi
bedre forskningsresultater enn andre løsninger.
Også Norges forskningsråd vurderer samarbeidet med andre aktører som viktig, spesielt
med kliniske miljøer som Helse Sør Øst og OUS, og fremhever at prosjektet må tilrettelegge
for tverrfaglighet og innovasjon og samarbeid med gjesteforskere fra inn – og utland.
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Innovasjonsmiljøene v/Oslo Cancer Cluster og Nansen Neuro Science, er også opptatt av
tverrfaglighet og at de tverrfaglige miljøene som er utviklet gjennom SFF OG SFIer
videreutvikles i det nye investeringsprosjektet.
OUS, som er en av de viktigste samarbeidspartene til UiO på livsvitenskap, viser til at
spissfaglige miljøer og tverrfaglig kompetanse har vært viktig for dette medisinskfaglige
samarbeidet. Det er et sterkt ønske fra OUS om mer samarbeid med UiO.
Ovennevnte aktører vil sannsynlig preferere en løsning med stor grad av mulighet for
tverrfaglighet og samarbeid.
UiO har en klar interesse i å få et moderne anlegg som legger opp til tverrfaglig interaksjon
slik at de kan realisere strategi 2020. UiO ønsker et alternativ som legger tverrfaglighet og
konvergens som utgangspunkt for utforming av bygg.
UMB og andre universiteter og høyskoler er opptatt av en god arbeidsdeling og optimal bruk
av utstyr. Også Forskningsrådet er opptatt av at satsingen på infrastruktur og at bygget
muliggjør nasjonal og internasjonal samhandling. Institusjonene er også opptatt av at
gjesteforskere frå inn- og utland og næringsliv kan nyttiggjøre seg avansert infrastruktur.
Dette legger føringer for at det bør tilrettelegges for at også andre institusjoner kan
nyttiggjøre seg bygget og bruk av vitenskapelige utstyr. Imidlertid legger det ingen direkte
føring for valg av konsept, men det er en føring for at det konseptet som mest tilrettelegger
for ekstern bruk, prefereres.

1.11 Etterspørselsesbasert behov - dimensjonerende faktorer knyttet til
arealbehov
Basert på Database for statistikk for høyere utdanning (DBH), legges følgende studenttall til
grunn for beregning av fremtidig studenttall og arealbehov:

Fagområde

Nå

2020, Lav / Høy2930

2030, Lav / Høy

2050, Lav/Høy

Kjemi

545

650/ 720

715/860

715/860

Farmasi

350

420/520

460/620

460/620

Livsvitenskap

60

100/150

110/180

110/180

DBH operer med tall på registrerte studenter og antall heltidsekvivalenter. Antallet
heltidsekvivalenter er multiplisert med 1,2 for å få det reelle tallet på studenter.
2020-L for kjemi og farmasi tilsvarer framskrivning av siste 10 års økning, dvs 20%. For
livsvitenskap er 2020-L er økningen større pga planlagt nytt tverrfaglig utdanningstilbud på
BA og MA-nivå, som vil gi flere studenter.
2020-H tallene for alle tre fagområdene tar høyde for framskrivning som ved L, og i tillegg
UiOs strategiske satsing på livsvitenskap som inkluderer kraftigere økning av studenttallet.
2030-2050-tallene framkommer slik:
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Det er problematisk å fremme kvalifiserte fremskrivninger for 2050, men SSB legger til grunn
en befolkningsvekst som vil gjenspeile behovet for denne typen arbeidskraft. Kolonnen for
2030 og 2050 vil dermed i denne omgang være lik, se vedlegg 4 for utdypende forklaring.
Basert på Database for statistikk for høyere utdanning (DBH), legges følgende antall årsverk
for ansatte til grunn for beregning av arealbehov:
Fagområde

Nå

2020, Lav / Høy/3132 D

2030, Lav / Høy/D

2050, Lav/Høy/D

Kjemi

261

274//287

288/302

288/302

Farmasi

167

175//184

184/193

184/193

Livsvitenskap

500

525/578/617

551/606/645

551/606/645

DBHs antall årsverk er multiplisert med 1.2 for å få antall ansatte (estimert faktor). Økning i
antall ansatte må gjøes innenfor rammen av gjeldende personalpolitikk., og om en forutsetter
samme personalpolitikk som per i dag, er det særlig antall midlertidig ansatte det er naturlig å
se en økning i. En ser for seg en relativ lavere økning i antallet ansatte sammenlignet med
antallet studenter av rent personalpolitiske årsaker.
2020-L for alle tre fagområdene er økningen ansatte satt til 5%.
2020-H tallene for alle tre fagområdene tar høyde for framskrivning som ved L (5%), og i
tillegg UiOs strategiske satsing på livsvitenskap som inkluderer en økning i antall ansatte på
kjemi og kjemi 5% og livsvitenskap med 10%.
2030-2050-tallene framkommer slik:
Det er problematisk å fremme kvalifiserte fremskrivninger for 2050, men SSB legger til grunn
en befolkningsvekst som vil gjenspeile behovet for denne typen arbeidskraft. Kolonnen for
2030 og 2050 vil dermed i denne omgang være lik (se vedlegg 5 for nærmere utdyping).

1.12 Referanseprosjekter - dimensjonering av arealer
UiO har utarbeidet et rom- og funksjonsprogram for investeringsprosjektet som viser at det er
et behov for mellom ca 37 000 – 40 000 kvm nettoareal for investeringsprosjektet jf vedlegg
6.

Det er innhentet dokumentasjon fra tilsvarende sammenlignbare fullførte
investeringsprosjekter ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge Sverige og
Danmark:
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Satsinger på Life Science-forskning og utdanning ved Københavns universitet
(KU), Nano-Science Center (NSC)



Københavns universitet (KU), Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)



Lund universitet, Create Health
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Realfagbygget og Det
Medisinske fakultet (DMF)

Som det fremgår av referanseprosjektene, ligger UiOs arealbehov på om lag samme nivå
som referanseprosjektene. For nærmere forklaring, se vedlegg Referansesjekk,
Livsvitenskap ved UiO, utført av Metier på oppdrag fra KD.

1.13 Hva gjør andre land
Forskning som går på tvers utfordrer en klassisk disiplinorientert inndeling av forskningen.
Det er imidlertid stor enighet om verdien av tverrfaglighet (konvergens, integrasjon) som
forskningsstrategi. Men tverrfaglighet skal ikke erstatte, men bygge på sterke disipliner.
Basisfag som kjemi, fysikk, matematikk, biologi og medisin må forbli sterke kunnskapsbaser
samtidig som man lager fruktbare tematiske kombinasjoner på tvers. Integrasjon på tvers av
disipliner er derfor en utfordring for morgendagens universitet.
Dette underkapittelet gir eksempler på hvordan Københavns universitet og Universitetet i
Lund har organisert satsinger på Life Science forskning, utdanning og innovasjon i forhold til
fagdisiplinene. Disse universitetene konkurrerer i toppen internasjonalt, samtidig som de
løser samfunnsoppdrag innen utdanning og nyttiggjøring/kommersialisering av forskningen.
Eksemplene anses å være relevante for etterfølgelse for investeringstiltaket til UiO.

1.13.1 Københavns universitet
Universitetet i København har en vanlig fakultets- og instituttstruktur. Det
naturvidenskabelige fakultet består bl.a. av Kjemisk institutt, Biologisk institutt og Institutt for
matematiske fag, tilsvarende som for Universitetet i Oslo. I 2007 ble farmasi som tidligere var
et eget universitet, etablert som et eget fakultet ved Universitetet i København. Andre
fakulteter f. eks Det sundhetsvidenskapelige fakultet, har en instituttstruktur bygd rundt
disiplinærfagene biomedisin, Institutt for eksperimentell medisin, Institutt for neurovitensakp
og faramkologi.
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I 2003 ble Biotech Research & Innovation Centre (BRIC) etablert av Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling, og underlagt universitetet i København33 som et
selvstendig tverrinstitusjonelt forskningssenter utenfor fakultetsstrukturen. Målet for senteret
er å skape et interdisiplinært frontforskningssenter som skal utføre banebrytende
biomedisinsk forskning på et internasjonalt høyt plan, utdanne nye forskere, og sørge for at
forskningsresultatene blir benyttet og kommersialisert. BRICs forskere er eksperter innen
grunnleggende disipliner, og utfører sykdomsorientert grunnforskning med fokus på de
nyeste molekylærbiologiske og cellulære mekanismer koblet til utviklingen av kreft,
sentralnervesystem og metabolsk-relaterte sykdommer.
BRIC holder hus i BioCentret, sammen med Københavns Universitets Biologisk Institut,
Hovedstadens Sygehusfælleskabs eksperimentelle forskningsenheter med Bartholin
Instituttet (kreft, diabetes og immunologi), Finsenlaboratoriet (kreftforskningsenhet) og en
bioteknologisk forskningspark. Ved å jobbe på tvers og samlokalisere ulike forskningsområder innen biomedisin har BRIC lykkes med å bygge avanserte teknologiplattformer som
er tilgjengelige for alle ansatte. Enkelte av disse kjernefasilitetene tilbys også samarbeidspartnere og andre mot betaling.
Mange masterstudenter fra Det Sundhetsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskapelige fakultet utfører sine masteroppgaver ved BRIC. I tillegg er Forskerutdanning høyt
prioritert og forskerskolen Molecular Mechanisms of Disease er tverrinstitusjonell. Hit
kommer studenter fra flere danske universiteter.
Tilsvarende satsing er Nano-Science Center34 som er ett av fem tverrdisiplinære sentre
under Det naturvidenskabelige fakultet ved Kjøbenhavn universitet, etablert i 2001. Senterets
visjon er å skape et sterkt tverrdisiplinært miljø som er i stand til å utforske og nyttiggjøre seg
fenomener og muligheter nanoteknologien vil bringe oss i fremtiden. Senterets satsing skal
skape et vitenskapelig grunnlag for utviklingen av personlig medisin, produksjon av bæredyktig energi, fremtidens planter, funksjonelle matvarer og molekylær bioelektronik. Forskere
fra fysikk og kjemi er flyttet sammen for å redusere barrierene for samarbeid på tvers. I 2003
ekspanderte Nano-Science Center innen områdene biologi, bioteknologi og medisin gjennom
overflytting av forskere fra det Helsevitenskabelige Fakultet. I 2006 ble NanoGeoScience
gruppen fra Geologisk Institutt en del av Nano-Science Center, og senest i 2009 er en
forskningsgruppe fra Institut for Farmasi og Analytisk Kjemi kommet til.
Nanoscience-senteret har i dag 100 forskere, post doc’er og phd-studenter hvorav 20
fakultetsansatte. Senteret startet opp med å etablere et nytt nanovitenskapsstudie og har
ansvar for bachelor-, master- og phd-programmer innen nanovitenskap. Samlokalisering var
og er det viktigste for å skape samarbeidet på tvers. De om lag ti forskningsgruppene ved
senteret ledes av 3-5 professorer ansatt ved et moderinstitutt, hovedsakelig fra det Naturvidenskabelige fakultet, men også noen fra Det sundhedsvidenskabelige fakultet. Ett av dem,
Syntesebiologi, illustrerer samarbeidet på tvers som eksisterer, ved at i alt fire fakulteter her
samarbeider35.
Nano-Science Center har etablert et godt samarbeid med næringslivet, gjennom bachelorog phd-prosjekter, konsulentoppdrag og større forskningsprosjekter. Også en del oppstartsfirma springer ut herfra.
33
34

Research& Innovation Centre (BRIC) - http://www.bric.ku.dk/

http://nano.ku.dk/english/ og
http://nano.ku.dk/Ervhervssamarbejde/virksomhedsfolder/nanoscience_folder_2010-11_web.pdf/
35

Det Sundhedsvidenskabelige-, Det naturvidenskabelige-, Det biovidenskabelige- og Det
samfundsvidenskabelige fakultet
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1.13.2 Lunds Universitet
Universitetet i Lund (LU) er et av Skandinavias ledende og største universitet, med rundt
6.000 ansatte og 40.000 studenter. Universitetet har en klassisk fakultets- og instituttstruktur
med f.eks et Medisinsk fakultet og Det naturvetenskapliga fakulteten, tilsvarende som for
UiO. Instituttene for hhv Matematikk, kjemi, Fysikk og Biologi er underlagt Det naturvetenskapliga fakulteten. I forsknings- og utdanningsstrategien for 2009-2012 beskrives et mål om
sterke og multidisiplinære fagmiljøer for forskning, utdanning og innovasjon med samarbeid
på tvers av grenser internt og eksternt. Ambisjonen er også å utvikle de enkelte disiplinene
og tverrfaglighet.
CREATE Health ble dannet i 2006 og er en del av Biomedical Center (BMC) ved Lunds
Universitet. Det strategiske senteret for klinisk kreftforskning samler store deler av
forskningsmiljøet innen Life Science. Forskere fra flere fakulteter er samlet både fysisk og
forskningsmessig med forskere og leger fra Lund Universitetssykehus. Visjonen for CREATE
Health er å utvikle bedre metoder for diagnostisering og behandling av kreft gjennom en
interdisiplinær fremgangsmåte, tilgang til oppdatert teknologi og nærhet til kliniske
prøvetakinger i forkant og klinisk diagnostisering og behandlinger i etterkant. Senteret har
oppnådd en rekke vellykkede prosjekter og suksesser. Den strategiske organseringen har
hatt som mål å få til faglig konsentrasjon, rasjonell utnyttelse av ressurser og økt
kommersialisering. BMC inneholder derfor også en bioinkubator for å legge forholdene til
rette for å ta steget fra forskning til marked.
CREATE Health er ansvarlig for en rekke master- og phd-kurs innen de tradisjonelle
genomikk-, transkriptomikk- og proteomikkområdene, og forskningsgruppene er inndelt etter
den type teknologi de er ansvarlig for. CREATE Health ser ut til å være et eksempel på
flerfaglig samarbeid36. Til forskjell representerer Nanoscience-senteret og BRIC i større grad
reelt tverrfaglige samarbeid37 – som UiO i større grad også ønsker å få til med dette
prosjektet. CREATE Health fungerer likevel som et interessant eksempel fordi det illustrerer
en variant hvor helserelaterte Life Science prosjekter plasseres i en verdikjede noe nærmere
grunndisiplinene enn der hvor problemløsning bare skjer i selve klinikkene og de har et klart
mål om økt kommersialisering.

1.13.3 Andre internasjonale eksempler på tverrfaglige institutter og sentre
Det finnes mange varianter av nye måter å organisere forskning og undervisning på utover
de to som er nærmere beskrevet over. Av andre interessante varianter kan nevnes:
 The Francis Crick Institute London (tidligere kalt UKCMRI) som er interessant fordi
prosjektet i likhet med foreliggende er under planlegging. Visjonen er "a world-leading
center for medical science and innovation in London”. Tverrfaglighet står sentralt, se
http://www.ukcmri.ac.uk/ og http://www.ukcmri.ac.uk/scientific-vision/multidisciplinarity
 Imperial College London har utviklet tverrfaglighet gjennom en rekke ”Cross
Faculty” institutter, se http://www3.imperial.ac.uk/a_to_z
 The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) med hovedsete i Heidelberg
er en av verdens toppforskningsinstitusjoner, rangert som det fremste europeiske
forskningsinstitutt innen molekylærbiologi og genetikk. EMBL er finansiert av
offentlige forskningsmidler fra 20 medlemsland - deriblant Norge. EMBLs mål er å
utøve grunnforskning i molekylærbiologi, utdanne forskere, studenter og besøkende
på alle nivåer, tilby essensielle tjenester for forskere i medlemsland, utvikle nye
instrumenter og metoder innen livsvitenskap, og teknologioverføring. EMBLs faglige
tyngde kan illustreres med deltagelse i 7 av totalt 10 biomedisinske ESFRI prosjekter.
Mange vitenskapelige gjennombrudd er blitt gjort i EMBL Heidelberg, f.eks
36
37
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Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1995 . EMBL har en viktig rolle i integreringen
av europeisk forskning og er en rollemodell for andre forskningsinstitusjoner. I 2008
etablerte EMBL en nordisk enhet, med tre noder i hhv Sverige, Finland og Norge.
Biomedicum Helsinki har i mange år vært et tverrfaglig senter med temporær
bemanning av forskere som er en interessant variant. Se
http://www.biomedicum.com/index.php?page=108&lang=2
Massachusetts Institute of Technology (MIT) utga tidligere i år rapporten «The
third revolution: The Convergence of the Life Sciences, Physical Sciences, and
Engineering.» Rapporten er særlig interessant som indikasjon på hvordan et ledende
land som USA tenker om riktig utvilkling av livsvitenskapene fremover. Se
http://web.mit.edu/dc/Policy/MIT%20White%20Paper%20on%20Convergence.pdf

1.13.4 Oppsummering
Eksemplene på tverrfaglige sentre viser at de har klare visjoner og høye ambisjoner med
fokus på fremragende forskning og løsning av samfunnsmessige utfordringer. Det satses på
tverrfaglighet i team med variert kompetanse og stor fagbredde. Flerfaglighet synes å ligge
som en forutsetning for tilstrekkelig faglig fornyelse og for å ta fatt på komplekse
samfunnsmessige kunnskapsutfordringer. Sentre etableres i stor grad utenfor
universitetenes ordinære instituttstruktur og i dedikerte lokaliteter. De omfatter hele
verdikjeden fra grunnforskning til anvendelse og kommersialisering. Det satses på tett
samarbeid mellom forskningsgrupper ved universitet og helseforetak, med egne enheter for
produktutvikling og kommersialisering. Forskerutdanning står sentralt som en integrert del av
nye initiativ. Samlokalisering med kjernefasiliteter og deling av avansert
forskningsinfrastruktur prioriteres høyt.
Når det gjelder de etablerte disiplinene er fortsatt regelen at disse ivaretas gjennom
dedikerte institutter innenfor fakultetsstrukturen. Likevel finnes mange varianter av hvilke
fagprofiler og sammensetninger som grupperes sammen. Tar man kjemi som eksempel, er
det tydelig i både Sverige og Danmark at koblingen til livsvitenskap står sentralt, med at
kjemi som grunndisiplin også har andre koblinger særlig mot material- og energiforskning,
som ved UiO.
De tverrfaglige sentrene er gitt frihet og ressurser til å gå langt mht organisering og frigjøring
fra tradisjonelle strukturer innen akademia og i forhold til omverden. De representerer en
utvikling som også norske institusjoner som UiO, må ta del i for å sikre fortsatt aktiv
deltakelse blant de fremste internasjonalt.

1.14 Fremtidsperspektivet
Dette kapittelet viser livsvitenskapens rolle i fremtiden. Det er gjennomført flere analyser om
fremtiden for livsvitenskaplig forskning og dens muligheter nasjonalt og internasjonalt. Både
OECD og EU har gjennom analyser og rapporter vist til at Life Science kan gi et viktig bidrag
til samfunnsutvikling og verdiskaping i fremtiden. KD gjennomførte i forbindelse med dette
prosjektet et foresightseminar med de ulike aktørene og interessentene i prosjektet. I
seminaret var fokuset hvordan livsvitenskapen ville se ut i fremtiden og hva som skulle til for
å utnytte potensialet innenfor dette fagområdet. Se sammendrag i vedlegg 7.
Forskningssektoren kan deles i tre: forskning for forskning, eller forskning for grunnleggende
kunnskap; forskning for verdiskapning; og forsknings for samfunnsutfordringene.
Livsvitenskap har mulighet til å bidra i alle tre retninger.

1.14.1 Forskning for forskning
Innenfor ren grunnforskning skjer det stadig grunnleggende nye oppdagelser gjennom
utvikling av ny viten og bruk av nyutviklede metoder og teknikker innenfor livsvitenskaplig
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forskning. I tillegg til medisin og biologi omfatter dette fagområdene kjemi, fysikk,
matematikk, informatikk og ingeniørfag. Dette gir oss muligheter vi ikke hadde få år tilbake. I
KDs foresightseminar var økt tverrfaglighet og fleksibilitet et gjennomgangstema. Det blir
viktig å legge forholdene til rette for å være dynamiske. Dette kan innebære å bryte opp
grensene mellom fagene. Flere av gjennombruddene innenfor livsvitenskap er belønnet med
Nobelpriser. Et spesielt viktig gjennombrudd var bestemmelsen av det humane genom, den
fulle genetiske ”oppskriften” på mennesket. Det som i starten ble karakterisert som science
fiction ble realitet.
Et særpreg ved livsvitenskap er at forståelsesrammene og metodene er generiske. Om man
studerer DNA-prøver fra en pasient, en fisk eller en matplante så er i prinsippet metodene de
samme og kunnskapen man trenger for å analysere prøvene i stor grad felles. Dette åpner
for større mobilitet og fleksibilitet i et
arbeidsmarked i rask endring. Det krever lite
omstilling for en molekylær orientert
kreftforsker å begynne å studere gener i laks,
og visa versa. Dette gir mindre risiko ved en
satsing på spesialisering. Kompetanse i
livsvitenskap vil dermed uansett kunne tas i
bruk i en rekke sektorer.

1.14.2 Forskning for
samfunnsutfordringene
Konferansen ”New world – New solutions” 7-8 juli 2009 i Lund samlet 350 forskere,
investorer og politikere fra Europa for å diskutere hvordan europeisk forskning skal utvikles.
Resultatet ble ”Lund-deklarasjonen” som slår fast at EUs forskningspolitikk bør fokusere på å
løse de store samfunnsutfordringene (”Grand Challenges”) verden står ovenfor; som helse,
klima, energi. Fordi disse temaene har et klart biologisk aspekt, forventes det at livsvitenskap
skal spille en sentral rolle. I OECDs foresight-rapport om bioøkonomi er de sentrale
utfordringene definert som følgene av at en antatt befolkningsøkning på omlag 30 pst. skal
ha tilgang på sunn og trygg mat, rent vann, ren energi og helsetilbud uten at dette gir økende
miljøbelastninger38. Mange av de samme globale utfordringene i relasjon til dagens
livsvitenskap er tema i en rapport fra USAs National Research Council’s Bord on Life
Sciences fra 200939.
The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing er del av EUs
"Innovation Union" strategi, en av Europe 2020 flaggskipinitiativene. Hensikten er å omgjøre
ideer til arbeidsplasser, grønn vekst og sosial utvikling i Europa. Gjennom EIP (European
Innovation Partnership) søkes det å oppnå følgende målsettinger: å forbedre helse og
livskvalitet hos eldre, ”enable” dem til aktive og uavhengige liv, og bidra til bærekraftige og
effektive helse- og sosialsystemer, samt forstre konkurranse og næringsmuligheter.
Det skisseres utfordringer på mange plan og av svært ulik karakter. Behovet for stadig bedre
legemidler, tjenester, behandlinger og diagnostiske verktøy, forebyggende medisin,
monitorering og oppfølging, er noen av disse. Kreft, diabetes og demens er eksempler på
sykdomsgrupper som vil bli tillagt større vekt framover. Norge har flere sterke miljøer
innenfor disse områdene. Forskningen er her på et høyt internasjonalt nivå, og ikke minst i
Osloregionen er veien kort mellom akademia, helsevesen og øvrig FoU.
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Med sterke forskningsmiljøer kan Norge bidra til norsk og global forskning og nyttiggjøre seg
internasjonal kunnskap ved å utnytte egen kompetanse. Livsvitenskap kan finne årsaker til
sykdommer, og skreddersy behandlinger. Innenfor miljø- og mat-sektoren kan livsvitenskapen gi nye instrumenter til å forbedre landbruk, havbruk og næringsmiddelindustri. DNAanalyser har etablert en ny standard innenfor krimnologi. Men grensene for anvendelse
utvides stadig. Eksempelvis kan livsvitenskap ha implikasjoner for oljesektoren gjennom å
benytte bioteknologi som et fremtidig instrument til oljeleting og bioteknologiske metoder for
å foredle tungolje.
I Lund-deklarasjonen ble det pekt på instrumenter og forskningspolitisk tilnærminger som vil
bli viktig for å møte de globale utfordringene. For det første bør forskerinitiert frontlinje
forskning hvor kvalitet og konkurranse står sentralt styrkes. Modernisering av universitetene
og økt samhandling mellom universitet og andre forskningsinstitusjoner vil være nødvendig
for å få frem konkurransedyktige miljø. Bruk av kunnskap innenfor ulike samfunnssektorer og
styrking av interaksjonen mellom næring, samfunn og politikk på området er også et viktig
moment i deklarasjonen. I tillegg ble det å bygge infrastruktur i verdensklasse i Europa
fremhevet som et viktig element.

1.14.3 Forskning for verdiskaping
EUs Grønnbok peker på betydningen av muliggjørende teknologiers, f.eks bioteknologi,
nøkkelrolle for utviklingen av innovative tjenester og varer som er nødvendige for å møte de
globale samfunnsutfordringene. Det er nødvendig å overkomme hindringene for overføring
av forskningsresultater til anvendelse og til marked gjennom kommersialisering. Europeiske
teknologiplattformer trekkes fram som positive eksempler på å definere industrirelevante
prioriteringer. Disse har igjen ledet til dannelsen av Joint Technology Initiatives
(JTIs). Deres suksess er avhengig av sterk involvering og eierskap, enkle og effektive
virkemidler. For Norge er det viktig å kunne følge opp og ta del i disse europeiske
initiativene, vi har forsknings- og utviklingsmiljøer som kan bidra positivt til felles utvikling i
Europa, innenfor både bioteknologi og andre områder innenfor livsvitenskap.
Både OECD og EU har gjort analyser av mulighetene for vekst i bioøkonomien. OECDs
foresight-rapport fokuserer på hvordan utviklingen i den biobaserte økonomien vil være frem
mot 203040. EUs analyse “The Biotechnology for Europe Study”41, vurderer konsekvenser,
muligheter og utfordringer for bioteknologi i Europa.42 Begge rapportene ser for seg at
livsvitenskap vil prege verdiskapingen i fremtiden.
I EUs analyse og Lund-deklarasjonen er moderne bioteknologi definert som en av nøkkelteknologiene for det 21. århundre. Moderne bioteknologiske produkter og prosesser sees
som en fremtidig integrert del av EUs økonomi. OECD-rapportens anslag er en ti gangers
vekst og at bioøkonomien vil bidra til omtrent 2,7 % av BNP innenfor OECD-området. EUanalysen mener moderne bioteknologi vil styrke konkurranseevnen til selskaper og bidra til
økt sysselsetting i EU-landene.
I følge OECD-rapporten vil næringsvirksomhet knyttet til human medisin og helsetjenester
fortsatt vokse. Dette er i følge EUs analyse det feltet hvor moderne bioteknologi kan gi størst
utbytte. Men veksten forventes på sikt å bli størst innen bioteknologi relatert til industri og
matproduksjon. Også Lund-deklarasjonen og EU analysen ser for seg at moderne
bioteknologi kan påvirke primærnæringene og agro-mat sektoren. Det er miljømessige og
bedriftsøkonomiske fordeler med bioteknologiske prosesser knyttet til lavere CO 2 utslipp,
lavere energiforbruk og mindre bruk av vannressurser enn dagens industrielle prosesser43.
40
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Den molekylærbaserte revolusjonen innenfor biologi og medisin har gjort det mulig også for
land som ikke allerede har etablert tung bioteknologisk eller farmasøytisk industri, å delta i
kappløpet. I de fleste industrinasjoner skjer det derfor nå massive investeringer innenfor
livsvitenskap. Produkter basert på bioteknologi utgjør således en hurtig voksende andel av
verdens totale industriproduksjon. Innovasjon basert på bioteknologi rettet mot anvendelser
innenfor human medisin er den delen av innovasjonen som viser raskest vekst i Norge. Dette
til tross for Norges svake industrielle posisjon internasjonalt.
Bioøkonomien vil være kunnskapsbasert og dette gir universitetene en særlig rolle og
ansvar. Universitetene skal levere kunnskap ut fra egen forskning og som nasjonens mest
kompetente mottager av andre lands forskningsresultater. Universitetene har også en
avgjørende funksjon i å utdanne høyt kompetente kandidater til den fremvoksende
virksomheten. I kunnskapstrianglet forskning, utdanning og innovasjon gir universitetene
sentrale bidrag til alle tre elementene. I KDs foresightseminar ble det understreket at dersom
universitetene skal fylle denne rollen er det nødvendig med et tettere samarbeid med
næringslivet, både om forskningen og om utdanningen.

1.14.4 Oppsummering
Felles for disse analysene er at alle kommer fram til at livsvitenskaplige fag vil spille en viktig
rolle ovenfor de globale utfordringene verden står ovenfor de neste tiårene. Det er også et
stort potensial for næringsutvikling gjennom å benytte bioteknologiske metoder i industrien
og primærnæringene. For at potensialene skal kunne tas ut må det bygges sterke
vitenskapelige miljøer med internasjonal spisskompetanse på flere sentrale områder innenfor
livsvitenskap, og i grenseflaten mellom livsvitenskap og andre kompetanseområder.
Det tydelige kravet om økt tverrfaglighet og fleksibilitet, samt samarbeid med andre aktører,
gir en klar retning for prosjektet. En side av samme sak, er fokuset på økt
internasjonalisering og nettverksbygging. Dette innebærer også økt samarbeid mellom
institusjoner. Noe som kan gi bedre utnyttelse av kjernefasiliteter og samarbeid om
internasjonale søknader. Det vil også være behov for økt rekruttering, både nasjonalt og
internasjonalt.
En tettere interaksjon mellom forskningsmiljøene og ulike sektorer av samfunnet som kan
dra nytte av vitenskapelig innsikt og kompetanse vil også bli nødvendig. Kunnskapsklyngene
anses som suksessfaktorer for regioner med stor nyskaping og innovasjon44. De fremmer
kunnskapsspredning og nyskapende tverrfaglighet, og med dette raskere innovasjon og
utvikling av nye avanserte produkter. Det er et potensial for å etablere en bredere fagklynge i
Oslo gjennom økt samarbeid mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringsliv. I
både Asia og USA det utviklet ledende klynger innenfor livsvitenskap. I fremtiden vil sannsynligvis et lignende sentrum bli etablert i Europa. Norden kan være en mulig klynge.
Livsvitenskap er område hvor det satses sterkt også internasjonalt. Norge må derfor utnytte
de styrkene vi har. I KDs foresight-seminar ble det fastslått at økt statlig involvering gjennom
en spissing av forskningsprioriteringer og en overordnet strategi vil gjøre at Norge får en
tydelig profil på sin satsning, definert et viktig element for suksess.

1.15 UiOs behov knyttet til forskning, utdanning og innovasjon
1.15.1 Behovene knyttet til forskning
Nasjonale og internasjonale fagevalueringer, økt internasjonal konkurranse og samarbeid,
endringer i finansieringsmuligheter og -rammer og tydeligere institusjonelle ambisjoner har
44
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vært viktige faktorer i den vitenskaplige utviklingen av livsvitenskap og realfag. Fagmiljøene
har arbeidet målbevisst mot økt kvalitet og relevans. Muligheten som forskningen ved UiO
har for å moderniseres og posisjonere seg i forhold til den internasjonale
konkurransesituasjonen begrenses av de fysiske fasilitetene. Det er behov for økt
tverrfaglighet, økt internasjonalisering av miljøene, og høy attraktivitet og synlighet, gjennom
tilrettelegging for samlokaliserte toppmiljøer, nærhet til næringsliv og innovasjonsaktører og
egnede fasiliteter og infrastruktur.
Økt tverrfaglighet – samling av spiss- og kompetansemiljøer
I Norge er UiO i en særstilling fordi institusjonen både har betydelig livsvitenskapelig
forskning og samtidig tunge miljøer innenfor en rekke aktuelle grensefag. Ved UiO finner
man for eksempel Norges største informatikkmiljø, en SFF innenfor anvendt matematikk, et
senter for material og nanoteknologi, et SFI innenfor kjemisk katalyse med mer.
Tverrfaglighet står også sentralt i mange vitenskapelige gjennombrudd og utgjør kjernen i
begreper som konvergens og ”highly creative research”.
UiOs strategiske plan sikter mot å utnytte styrken i universitetets faglige bredde. Ambisjonen
er tverrfaglig forskning og utdanning som drar veksel på ulike kompetanser for å få frem
grensesprengende forskning 45. UiO har behov for å samle utvalgte kompetansemiljøer med
ulik faglig bakgrunn for å videreutvikle satsningen. En samling av spissmiljøer inkludert det å
flytte sammen forskere med ulik kompetanse og tilhørighet vil øke den grensesprengende
tverrfaglige forskningen.
Tilrettelegging for nye sentre og topp fagmiljøer, oppgradering og nyinvesteringer i kostbare
fasiliteter, utstyr og infrastruktur, har vært helt nødvendige for å holde høyt nivå på forskning
og undervisning. Uten egnede fasiliteter for slik samlokalisering vil det bli umulig å holde topp
nivå på forskning og undervisning over tid.
Internasjonale modeller for forskningsorganisering
Fokuset internasjonalt på tverrfaglig livsvitenskap speiles også i nye former for organisering
av forskningen. De mest vellykkede internasjonale forskningssentra har utviklet nye måter å
organisere flerfaglig forskning på innenfor Life Science som for eksempel EMBL-modellen fra
Heidelberg, Begge UiO-sentrene BiO og NCMM er EMBL-inspirerte eksempler og ble
fremhevet i forskningsmeldingen som særlig interessante46. Det er et behov for å ta slike
modeller i bruk i større skala. For å kunne bli attraktiv for internasjonale forskere og studenter
det er det behov for gode, moderne fasiliteter med kompetanse og utstyr samlet.
Internasjonal oppmerksomhet og interesse må skapes i en kombinasjon av høy faglig kvalitet
og konkurransedyktig infrastruktur.
Behov for samlokalisering av infrastruktur.
Ved UiO er det vokst frem flere små teknologimiljøer med tungt vitenskapelig utstyr som er
geografisk spredt. UiO har behov for å samle kjernefasiliteter og avansert vitenskapelig utstyr
for å rasjonalisere drift. UiO mangler i dag egnede fasiliteter hvor tunge teknologimiljøer og
fremragende forskere møtes. En tilleggseffekt av å ha et slikt miljø vil være å knytte UiO opp
til større forskningsinfrastruktur på den europeiske arena. Oppdatert vitenskapelig utstyr
kombinert med høy faglig kvalitet er også av de viktigste mekanismene for å tiltrekke seg
internasjonal kompetanse.
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1.15.2 Behov knyttet til utdanning
I tråd med Universitets- og høgskoleloven skal alle universitetets utdanningstilbud være
forskningsbasert47. Prinsippene som legges til grunn for utvikling av studieporteføljen er
faglig styrke, samfunnsrelevans og etterspørsel.
Realfag og livsvitenskaplige fag representerer områder der samfunnets kompetanse- og
arbeidskraftbehov vil øke betydelig. Basisdisiplinene, slik som kjemi, matematikk, fysikk, er
grunnplanken i studietilbudet. Samtidig har det vært en viss tilpasning til både vitenskapens
utvikling og samfunnets behov og interesser. Det er derfor også behov for en ny type
kompetanse basert på tverrfaglighet, der grensene mellom de naturvitenskapelige og
samfunnsvitenskapelige perspektivene viskes mer ut. UiO ser behovet for mer samarbeid på
tvers av faglige og organisatoriske grenser, også institusjonelt. En fleksibel
utdanningsstruktur gjør det mulig å kombinere elementer fra flere disiplinære utdanninger for
å tilpasses tematiske, ofte tverrfaglige satsinger.
Økt forskerintegrering
I de naturvitenskapelige fagene er den forskningsbaserte og instruksjonsbaserte
undervisning særskilt relevant fordi utdanning av høyt kvalifiserte kandidater krever nær
oppfølging og integrasjon i en forskningsgruppe.
Bruk av aktive forskere gjennom hele utdanningsløpet sikrer at fagene moderniseres og
gjøres relevante i forhold til oppdaterte krav fra forskning, arbeidsliv og samfunnet for øvrig.
Studieprogrammenes kobling til forskningen er sterkest på master- og doktorgradsnivå, og
endringstakten vil her være raskere enn bachelorprogrammene. Jo lenger ut i studiet, desto
viktigere er det å innlemme aktiv forskning i undervisningen. Denne typen undervisning er i
liten grad mulig ved UiO i dag ettersom fasilitetene ikke er tilpasset en slik undervisning. UiO
har derfor behov for fasililiteter som tillater og naturliggjør økt forskningsdeltakelse i
undervisningen.
Undervisningsdedikert infrastruktur og utstyr
Som i forskningen er oppdatert vitenskapelig utstyr og teknologi avgjørende for kvaliteten på
undervisningen og for attraktiviteten av studiene. Undervisningen krever varierte
undervisningsformer som forelesninger, eksperimentell lab, datalab, felt, oppgaver, grupper
og kollokvier. Dette fordrer en god infrastruktur, særlig på det eksperimentelle området. De
eksperimentelle fagene har svært høye kostnader og fasilitetene er preget av mange års
etterslep på investeringer av utstyr og infrastruktur med tilhørende teknisk kompetanse til
drift og undervisning. Dette påvirker kvaliteten på hele undervisningstilbudet innen de
naturvitenskapelige og teknologiske realfagene, inkludert livsvitenskap. For å oppnå
attraktivitet og god studentrekruttering er det avgjørende at også de fysiske forholdene er
gode og tilfredsstiller kravene til gode læringsmiljø. Dette omfatter også instrumenter og
teknologisk infrastruktur dedikert undervisning.
Det nasjonale regimet for offentlig finansiering av forskningsinfrastruktur forutsetter at
institusjonene selv finansierer utstyr og infrastruktur til undervisning. Den teknologiske
utviklingen skjer meget raskt og bidrar til et generelt stort press på institusjonene om
nyinvesteringer for å kunne henge med i den faglige utviklingen. Behovet er dermed stort for
å finne gode løsninger for flerbruk, sambruk og samlokalisering av infrastrukturen. Det er
behov for å se forsknings- og undervisningsbehovene i sammenheng.
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1.15.3 Behov knyttet til innovasjon
KD ser at det er behov for å styrke UH-institusjonenes innsats for innovasjon og
kunnskapsoverføring, gjennom økt kommersialisering av forskningsresultater og
entreprenørskap blant ansatte og studenter. Det er behov for økt vektlegging av innovasjon
og kunnskapsoverføring i studiene, som i forskningen. For å imøtekomme fremtidens
komplekse samfunnsutfordringer som krever avansert kunnskap og innovative nye løsninger,
må universitetet samarbeide mer med aktører utenfor akademia. Det krever nye typer
kompetanse, innsikt og forståelse på felt som innovasjon og entreprenørskap enn det man
tradisjonelt har fostret hos studenter, undervisere og forskere.
Samspill med arbeids- og næringsliv om undervisning
Undervisningens nærhet til det arbeidslivet kandidatene skal ut i vil kunne virke positivt på
studieprogrammenes kvalitet og relevans. Det er et behov økt medvirkning fra næringslivet i
utviklingen av de realfaglige og livsvitenskaplige studietilbudene. Et nærere samarbeid om
utforming og gjennomføring av studietilbud vil kunne øke attraktiviteten til så vel
studieprogrammene som til uteksaminerte kandidater.
Moderne fasiliteter med avansert infrastruktur skal muliggjøre forskningsnær undervisning er
nødvendig for å tiltrekke samarbeidspartnere som kan bidra til utdanning med høy faglig og
samfunnsmessig kvalitet og relevans. Økt synlighet og mer samlet satsing på fagfeltet vil
gjøre det enklere å finne eksterne samarbeidspartnere, både til forskning, utdanning og
innovasjon. Slikt samarbeid der jobb- og karrieremulighetene blir mer synlige gjennom
eksterne samarbeidspartnere vil virke positivt på rekrutteringen.
Styrke regionalt samarbeid
De regionale forsknings- og innovasjonsressursene kan utnyttes bedre i et samspill mellom
forskningsmiljøene og privat og offentlig sektor. Det er derfor et behov for å utnytte de
regionale forsknings- og innovasjonsressursene i et samspill mellom forskningsmiljøene og
privat- og offentlig sektor. Livsvitenskap peker seg særlig ut på grunn av universitetets og
regionens mange nasjonalt og internasjonalt fremragende forskningsmiljøer og styrken i en
voksende kunnskapsklynge. Et sterkt vitenskapelig forsknings- og utviklingsmiljø er en
forutsetning for utvikling av dette næringslivet48.
Osloregionens styrke innen livsvitenskapelig forskning og utvikling er omtalt i innledningen. I
Norge er dette næringslivet i sterk utvikling men potensialet for vekst er langt fra utnyttet. En
side er ubalansen mellom den kraftige økningen i vitenskapelig produksjon i form av
publiserte artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter, og det fortsatt lave antallet nye
patentavtaler og selskapsdannelser på bakgrunn av slik forskning, Det gjenstår altså
vesentlige utfordringer når det gjelder utnyttelse og verdiskaping basert på
forskningsresultater.
Norsk bioteknologisk og livsvitenskapelig industri er forholdsvis liten, men Osloregionen har
mange av de elementene som trengs for at den skal kunne vokse videre. Geografisk
plassering, dvs en nærhet mellom aktørene som tillater daglig kontakt og sterkt mobilitet, er
en sentral faktor for suksessrike klynger49. Trass sin beskjedne størrelse i internasjonal
målestokk, er det nettopp her kimen til fremtidens livsvitenskaplig næring ligger. For at dette
næringslivet skal lykkes må også universitet, helseforetak og andre bidra, bla ved å tilby
kompetanse og infrastruktur som de mange små og unge selskapene har et stort behov for
tilgang til. Nær lokalisering av forskergrupper/miljøer vil lette samspillet. Det vil dessuten
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kunne styrke den internasjonale synligheten og attraktiviteten på en samlet forsknings- og
utviklingsmiljø på feltet.
Nye samarbeidsmodeller
Verken den enkelte institusjon, region eller nasjon vil lykkes i å forsøke å lage blåkopi av
andre lands suksesser innen innovasjon og verdiskaping. En norsk modell for forskningsbasert entreprenørskap innen livsvitenskap vil måtte løse mange av de samme utfordringene
som er omtalt i det foregående. I denne sammenhengen er det relevant å trekke fram to:
Det er behov for å bringe teknologimiljøer og profesjonelle investorer/industri tettere
sammen. Mens forskere og teknologer er mer fokusert på teknologiske utfordringer enn de
mange mulighetene som finnes for å bringe forskningsresultatene fram til kommersialisering.
På samme måte mangler ofte entreprenører og kommersialiseringsmiljøer innsikt i avansert
forskning og ditto teknologi, slik at deres egne nyskaping og innovasjon ofte blir enkle
fornyelser eller konsepter med manglende internasjonalt potensial. Ved å bringe miljøene
sammen og fasilitere samhandling og relasjonsbygging, kan resultere i økt antall virkelige
innovasjonsprosjekter.
Forskningsbasert næringsutvikling i Norge trenger en modell for innovasjons- og
entreprenørskapsutvikling som passer til den rådende og grunnleggende holdning og kultur. I
så måte er teambasert entreprenørskap viktig, der ulike egenskaper og kompetanser kan
utfylle og komplettere hverandre. Behovet er stort for å skape miljøer og fysiske møteplasser
der slikt teambasert samarbeid kan utvikles naturlig, i forskningsmiljøene, i
undervisningssituasjoner og i utviklings- og produksjonsmiljøer der den videre
verdiskapingen skjer.
Det er også et behov for å i større grad innrette studiene og forskningen mot innovasjon.
Integrerte fagmiljøer og tverrfaglig samarbeid fremmer innovasjonsevnen og attraktiviteten til
forskningsmiljøene hos næringslivet. Bedre tilrettelagte laboratoriefasiliteter og annen
infrastruktur som fremmer tverrfaglighet og dynamikk er avgjørende for å få til økt samarbeid
om innovasjon innen livsvitenskap.

1.16 Kort om føringer for strategidokumentet
UiO har behov for å bedre eksisterende fysiske forhold som i dag begrenser forsknings- og
utdanningsaktivitet og næringssamarbeid på viktige fagområder og videreføringen av
satsingen på livsvitenskap. Det er også behov for å samle kjernefasiliteter og avansert
vitenskapelig utstyr for å rasjonalisere drift.
Som den viktigste bidragsyteren i næringsklyngen innen livsvitenskap som er utviklet i Osloområdet, har UiO som målsetting at investeringsprosjektet skal bedre UiOs kvalitet på
utdanning, forskning og innovasjon. Normative behov som politiske føringer i inn- og utland,
referanser til tilsvarende prosjekter i andre land, andre interessenters forventninger til UiO,
og nasjonale og internasjonale fremtidsperspektiver, viser at forskning innefor livsvitenskap
vil spille en viktig rolle i å løse samfunnsutforinger i fremtiden.
Etterspørselsesbasert behov viser at det i fremtiden vil være behov for å utdanne flere
kandidater og forskere innenfor de klassiske fagdisiplinene, i tillegg er det behov for å
utdanne kandidater med tverrfaglig tilnærming.
Det videre et behov for at det satses på utvikling av nye modeller for tverrfaglig samarbeid
både mht utdanning, forskning og innovasjon. Samarbeidet med andre høyskoler og
universitetet og utenlandske eksellente miljøer må også styrkes for å bygge sterke
fagmiljøer.
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