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Mange av utfordringene 

menneskeheten står overfor 

er så komplekse at de ikke 

kan løses av forskere 

innenfor bare én disiplin 

 

Behov for å organisere forskning og 
innovasjonsaktivitet på en ny måte 



Nytt Livsvitenskapsbygg for UiO-OUS 

«Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- 
og sykehusmiljø innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal 
konkurransekraft på området.» 



Partnerskap UiO-HSØ-OUS – UiOs utgangspunkt 

• Livsvitenskap – tverrfaglig samarbeid kjemi, farmasi, og livsvitenskap  

• Målsetting om realisering av Livsvitenskapsbygget i samarbeid med OUS 

• Faglige synergier ved samlokalisering UiO og OUS 

 

• OUS gis tilbud om arealer UiO avgir for å overholde vedtatt kostnadsramme  

• OUS går inn i et etablert prosjekt 

• OUS aktiviteter i bygget må støtte opp om prosjektets samfunns- og effektmål 



OUS / KLM inn i Livsvitenskapsbygget - MEDVIRKNING 
Byggherre: Statsbygg 
Ferdig bygg: 2026 

 

Hanne Høifødt 
Nye OUS 
Programleder 



Innhold 

• Samhandling med Helse Sør-Øst  prosjektorganisasjon (HSØ PO) 

• Organisering av medvirkning i programmet 

• Hva vil det si å programmere 

• Tidsplan/møteplan for programmeringsprosessen  



Medvirkning 

• Helse Sør-Øst er prosjekteier 

•Nye OUS er programleder 
 

• OUS skal leie arealene i LVB 

• KLM skal gjennom sin medvirkning bidra til at byggets 
funksjonsarealer blir best mulig for 
– OUS/KLM sine avdelinger og funksjoner 

– Fremtidens arbeidsmetoder (diagnostikk og forskning) 

• All medvirkning fra OUS/KLM er rådgivende. 
 

 

 



Livsvitenskapsbygget  - Organisering av medvirkning og forankring 

Referansgrupper 

14 
Medvirkningsgruppe

r 
(2-3 fagpersoner  
tett på funksjon) 

Referansegrupper 

Samhandlingsmøter 

TV/ VO/  
linjeledere  
for relevante 
KLM avdelinger 

Ledere på nivå 2 og 3, sentrale VO og TV 
knyttet til LVB 

• Tillitsvalgte og vernetjeneste med i alle prosesser. 
Medvirkning og forankring på alle nivåer – VO og 
arbeidsmiljøavdelingen er med. 

• Medvirkningsgrupper med reell påvirkning på 
funksjonsbehov fra KLM i LVB prosjektet. 
Medvirkning betyr å beskrive funksjonenes behov 
(Statsbygg skal lage løsningene). 

• Det skal bli gode og fremtidsrettede løsninger for 
ansatte. 

• Referansegrupper for utvidet medvirkning og/eller 
faglig forankring og flyt på tvers av grupper. Inkluderer TV/VO 

• Samhandlingsmøter - ledernivå 

 

 

 

 



Medvirkning i NYE OUS 

• Medvirkningsgrupper: Sammenfatte kompetanse fra ansatte for å 
planlegge bygg som tilfredsstiller funksjonelle krav til god 
pasientbehandling og godt arbeidsmiljø 

• Referansegruppe: for bredere diskusjon og forankring av løsninger.  
 
Referansegruppene kan også benyttes for  å se helhet og løsninger på 
tvers av medvirkningsgrupper; vekt på flyt og effektive løsninger 

• Samhandlingsmøte: Primært informasjon og forankringsmøte om 
løsningsvalg 

• Programstyre: Fokuserer på forberedelse til ibruktakelse og 
gevinstrealisering.   
 
Programstyret skal sikre forankring og god kommunikasjon i 
gjennomføring av endringene programmet medfører 

• Porteføljestyre Nye OUS: Overordnet samordning og fremdrift av 
programmet 



•  Konseptfase                Forprosjekt/detaljfase 

•  Funksjonsområde           Romprogram m/brukerutstyr 
 

• I prosessen fremover skal vi detaljere ut funksjonsområdene /forskningsarealene langt 
mer enn vi gjorde i konseptfasen. Vi har en arealramme og teknisk infrastruktur å 
forholde oss til og vi må gjøre prioriteringer innenfor disse rammene. 

 
 

Medvirkning i 
Livsvitenskapsbygget 
 



Medvirkningsprosess 

Hovedfokus i medvirkningsprosessen vil være: 

• Avklaring av funksjon og funksjonalitet  

• Avklaring av grunnleggende utstyr 

• Tekniske avklaringer håndteres i fagmøter eller koordineringsmøter mellom OUS, Statsbygg og HSØ-PO 

• Medvirkningsgrupper utpekes nå internt i KLM 

• Referansegrupper opprettes 

• Opplæring gjennomføres før oppstart 

• Forankringsarbeid i klinikken mellom møter i medvirkningsgruppene 

• Gruppemøter ca hver 5 uke 

• Oppstart, 1 – 2 møter før sommeren 

 



 

Materiale som skal gjennomgås i medvirkning 

• Plassering av funksjoner 
i bygget 

• Utforming av 
avdelinger og 
funksjoner 

• Utforming av 
hvert enkelt rom 
(unike rom) 



1 – Prøvemottak (alle fag), analysehall (inkl. serologi), biobank og fjernfrysere 
2 – MIK; automasjon og manuell bakteriologi 
3 – MIK; medieproduksjon (produksjon og kontroll) 
4 – MIK; virologi, molekylær diagnostikk (inkl. utvikling og beredskap) 
5 – AMG diagnostikk, PGD og HTS og forskning 
6 – FAR diagnostikk og forskning 
7 – Forskning i tårn (IMM, MIK, PAT og MBK) 
8 – P3 MIK + P3 felles forskning UIO/OUS 
9 – Kontor, møterom, stillerom etc. 
10 -  Garderober OUS 
 
11 – KF Strukturbiologi UIO/OUS 
12 – KF Massespektrometri UIO/OUS 
 
13 – Glassvask felles UIO/OUS 
14 – Driftsarealer UIO/SB/OUS 

FUNKSJONSINNDELING: 





15 



Klinikk for laboratoriemedisin i 
Livsvitenskapsbygget 

Andreas Matussek  

Klinikkleder, Professor 

Oslo universitetssykehus 

Universitet i Oslo 



Hva er mine tanker for KLM i Nye OUS? 

• KLM har laget en 5 års strategi 

• Vi må være det selvklare valget for all laboratoriediagnostikk  

• Vi må være ledende i forskning og utvikling av laboratoriefagene 

• UiO og OUS i KLM må utvikle nye fagområder som presisjons-

diagnostikk, beslutningsstøtte, digitalisering og AI  

• Balansere kjernelaboratoriene og Livsvitenskapsbygget  

• Kombinere drift med forskning og utdanning i alle deler  

 

 

 



Hva skal til for å lykkes med disse planene?  

• Omfavne kompleksiteten og få med medarbeidere på reisen 

• Utvidet samarbeid på tvers gir økt konkurranse evne innen 

diagnostikk og forskning 

• Fokus på forskning, innovasjon, kvalitet og pasientsikkerhet 

• Involvering og kommunikasjon vil være ekstremt viktig 

• Bruk enorme samla kompetansen i klinikken ved OUS og UiO 

• «Et felles KLM er nøkkelen» 

 

 

 

 



KLM funksjoner aktuelle for Livsvitenskapsbygget 

• Medisinsk genetikk - forskning og diagnostikk 

• Mikrobiologi - forskning og diagnostikk 

• Farmakologi – diagnostikk og del av forskning 

• Medisinsk biokjemi - forskning og eventuelt diagnostikk 

• Patologi - forskning 

• Immunologi og transfusjonsmedisin - forskning 

• Rettsmedisinske fag – Forskningsnode i samarbeid med FAR 

 



Livsvitenskapsbygget 


