
Institutt for medisinske basalfag 
Det medisinske fakultet 
 

Institutt for medisinske basalfag 
Postadr.: Postboks 1110, Blindern, 0317 Oslo 
Besøksadr.: Domus Medica, Gaustad, 2. etg. 
Sognsvannsveien 9, 0372 Oslo 
 

Telefon: 22 85 05 50 
E-post: sekretariatet@basalmed.uio.no 
 
Web: www.med.uio.no/imb 

Postadresse:  
E-post:  
www.uio.no 

 

Det medisinske fakultet 

Dato: 10. juni 2014 

 

Optimal utnyttelse av ny Avdeling for komparativ medisin gjennom varig styrking av 

driftsbudsjett 

Det anmodes ved dette om en varig styrking av driftsbudsjettet i UiOs nye Avdeling for komparativ 

medisin i tilbygget til Domus Medica. Styrkingen vil være forenlig med UiOs fremtidsrettede 

forskningsmålsettinger og satsingen på livsvitenskap. 

Den nye avdelingen er Norges største og mest moderne dyreavdeling, med mer enn 2000 kvm 

primærareal og betydelige støttearealer for tekniske installasjoner. Avdelingen er en del av 

tilbygget til Domus Medica, som regnes som første byggetrinn i UiOs nye bygningsmasse for 

livsvitenskap. Avdelingen er plassert ved Institutt for medisinske basalfag, men er dimensjonert for 

aktivitet langt utover det nivået instituttet vil ha behov for. Den nye avdelingen vil ikke bare ha 

betydelig oppstallingskapasitet, men også en rekke eksperimentelle fasiliteter som vil stå sentralt 

for å frembringe og videreutvikle kvalitetsmiljøer innen livsvitenskap på tvers av fakulteter og 

sentra. Avdelingen vil gi UiO kapasitet til å kunne ta imot store prosjekter i Horisont2020, 

inkludert spesielle oppdrag knyttet til forskning innen helse- og miljøområdet ved bruk av 

dyremodeller. Avdelingen vil også klart styrke mulighetene for å etablere innovasjonsprosjekter i 

samarbeid med næringslivet.  

Avdelingen ble ferdigstilt 2013/2014. Avansert infrastruktur for klimakontroll og robotisert utstyr 

er anskaffet som en del av byggeprosjektet. Det mest grunnleggende utstyret for drift på et 

basisnivå har kommet på plass med utstyrsbevilgninger fra Det medisinske fakultet. Fakultetet gir 

en årlig tildeling på ca. 5 mill kr. til forsøksdyrvirksomheten for instituttets forskere, øremerket 

avdelingen. Denne bevilgningen er på samme nivå som tidligere år, dvs før ny avdeling ble etablert.  

Driftskostnader utover dette bæres av instituttets interne midler og forskergruppenes 

prosjektmidler, bestående av både interne og eksterne midler.  

Instituttet har tilført avdelingen betydelige midler i en krevende oppstartsfase, knyttet til 

planleggingsprosjekter, innkjøring av nytt bygg og dobbeltbemanning i gammel og ny avdeling. 

Forskergruppene bidrar med økt brukerbetaling. Det legges opp til en trinnvis økning av 

brukerbetalingen for instituttets egne forskergrupper og en høyere betaling for forskergrupper fra 

andre institutter eller fakulteter, som ikke subsidieres av instituttets midler. I dagens situasjon 

stanser imidlertid den videre utviklingen av avdelingen pga. manglende økonomisk dekning hos 

instituttet og i forskningsprosjektene. Kapasiteten er p.t. halvparten av hva dagens 

utstyrsinnredning er dimensjonert for og ytterligere kapasitetsreserver er tilgjengelig utover dette. 
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For å kunne realisere det betydelige potensialet i avdelingen legges det opp til en ny modell for drift 

med høyere kapasitetsutnyttelse. Modellen bygger på et varig driftstilskudd på 4 mill kr. per år fra 

UiO sentralt, i tillegg til fakultetets 5 mill kr. per år og instituttets tilskudd til avdelingen og de 

interne forskningsprosjektene. Modellen vil: 

- Sikre optimal drift i avdelingen med god utnyttelse av den avanserte infrastrukturen, 

planmessig vedlikehold og god brukerstøtte 

- Muliggjøre betydelig økt forskningsaktivitet av høy kvalitet 

- Sikre et prisnivå til brukere fra alle deler av UiO som gjør det mulig å realisere eksisterende 

prosjektet og satse på nye store prosjekter 

Langsiktig vil en dyreavdeling med full utnyttelse av kapasiteten gi en god utnyttelse av de 

investeringer som allerede er foretatt, stimulere til gjennomføring av nye og mer ambisiøse 

prosjekter (med den nye avdelingen som en konkurransefordel for UiO-forskere) og bedre 

inntjening for UiO gjennom RBO-ordningen. 
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