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Formål /hvorfor fremmes saken: 

Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo (BiO) ble lagt til 
Det medisinske fakultet fra 1.4.2015 etter vedtak i Universitetsstyret av 10.3.2015. BiO er 
heleid av UiO, mens NCMM er et samarbeid mellom UiO, Helse Sør-Øst og Forskningsrådet, 
regulert i en konsortieavtale. En mulig fusjon mellom sentrene har vært diskutert tidligere, 
men har nå blitt mer konkret og det gis derfor nå en orientering.  

Saksframstilling: 

NCMM og BiO er to sentre som begge er bygd opp etter samme modell der unge, talentfulle 
forskere rekrutteres internasjonalt og tilbys gruppelederstillinger for 5 år med mulighet for 
forlengelse i ytterligere 5 år. Sentrene er samlokalisert i Forskningsparken i Oslo, har felles 
direktør og deler i tillegg infrastruktur. Administrasjonen ved de to sentrene jobber per i dag 
tett sammen. Begge sentrene har en humanmedisinsk innretning, og denne kan styrkes 
ytterligere med det strategiske handlingsrommet en fusjon vil innebære. 

Tre eksterne evalueringer (NFRs evaluering av biologi, medisin og helse i 2011, evalueringen 
av Bioteknologisenteret i 2012 og evalueringen av NCMM i 2013) samt sentrenes felles 
Scientific Advisory Board (SAB) har alle påpekt at en sammenslåing av sentrene vil være 
fordelaktig av følgende grunner: 

Viktigste konsekvenser: 

 En fusjon er en kostnadseffektiv måte å komme over kritisk masse med tanke på 
forskning og produksjon. 

 En fusjon vil redusere sårbarheten til hvert enkelt senter med hensyn til utrotasjon av 
forskningsgrupper, endringer i vitenskapelig masse og finansiering. 

 En fusjon vil gi et mer fullstendig og komplett senter fordi de to sentrene per i dag 
har ulike fortrinn. NCMM (som vil beholde navn, EMBL-partnerskap og 
samarbeidsnettverk) har større nasjonal og internasjonal synlighet, mens BiO har 
betydelig større infrastruktur og teknologiplattformer som er en viktig støtte for unge 
forskere og deres prosjekter. 

 Et fusjonert senter vil oppnå en mer stabil finansiell situasjon med noe større 
handlingsrom, uten at dette krever økte avsetninger fra Det medisinske fakultet eller 
UiO. 

 Et fusjonert senter vil få en mer effektiv organisering med én direktør og en felles 

administrasjon. 
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Vi ser for oss at en fusjon vil kunne foregå ved at Bioteknologisenteret fusjoneres inn i 

NCMM, og at et fusjonert NCMM vil bestå av to avdelinger: NCMM Translational Research 

og NCMM Biotechnology. NCMM Translational Research (tidligere NCMM) vil ha fokus på 

molekylærmedisin og translasjonsforskning, og gruppelederne vil ha bistilling ved OUS for å 

sikre faglig forankring i sykehuset. NCMM Biotechnology (tidligere BiO) vil være mer 

teknologiorientert, og er mer vinklet mot UiO med mulighet for bistillinger ved Det 

medisinske eller Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Dette som beskrevet i 

vedlagte notat. 

 

Saksgang:  

2014 – 2015: Dialog om saken mellom UiO og HSØ i oppfølging av evalueringen av NCMM og 

i relasjon til kontraktsforhandlinger om finansiering av 2. 5-års periode i NCMM mellom NFR, 

HSØ og UiO uten at man kom til enighet med HSØ. Dialog med EMBL som gav sin tilslutning. 

2015: Ny dialog med HSØ etter overføring til MED og etter skifte av Forskningsdirektør i HSØ, 

blant annet med møter i april og august 2015 mellom UiO og HSØ. 

12.10.15: HSØs forskningsdirektør redegjør, som medlem av NCMM/BiOs styre, for status for 

diskusjon om mulig fusjon og hva som eventuelt gjenstår. HSØ mener UiO bør utarbeide et 

notat med en organisasjonsplan og invitere til et nytt møte. Styret diskuterer saken og gir sin 

tilslutning. 

26.11.2015: Notat om mulig fusjon sendt UiO og HSØ fra dekan/NCMM Direktør (vedlagt). 

07.01.2016: Møte mellom UiO og HSØ om mulig fusjon. Enighet om at forutsetningene er 

tilstede og om fremdriftsplan videre (referat vedlagt). 

Ultimo februar 2016: Forslag til tillegg til konsortieavtale utarbeides og oversendes HSØ. 

Vedtak i HSØ Adm. Dir. Ledergruppe av avtale-tillegg. 

Parallell dialog med NFR som må gi tilslutning. 

3.06.2016: Vedtak om fusjon i NCMM/ BiOs styre 

7.06.2016: IDF-møte 

21.06.2016: Vedtak om fusjon i fakultetsstyret 

 

Besluttende myndighet: Fakultetsstyret 



Det medisinske fakultet 
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postmottak@medisin.uio.no 
www.ncmm.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 
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Notat om mulig fusjon mellom Norsk Senter for Molekylærmedisin og 
Bioteknologisenteret 
NCMM og BiO er to parallelle sentre som begge er bygd opp etter samme modell der unge, 
talentfulle forskere rekrutteres internasjonalt og tilbys gruppelederstillinger for 5 år med mulighet 
for forlengelse i ytterligere 5 år. Sentrene har per i dag hhv. 5 og 4 forskningsgrupper og er i 
prosess med å rekruttere hhv. 1 og 2 nye forskningsgrupper. Sentrene er samlokalisert i 
Forskningsparken i Oslo, har felles direktør og deler i tillegg infrastruktur. Administrasjonen ved 
de to sentrene jobber pr i dag allerede tett sammen. 

Både NCMM og BiO var opprinnelig begge planlagt for rundt 6-7 forskningsgrupper, rundt 100 
ansatte og en basisfinansiering på 27-31 millioner kroner årlig. NCMM finansieres både av NFR, 
HSØ og UiO og er et nasjonalt senter mens BiO mottar sin basisfinansiering kun fra UiO. I tillegg 
kommer ekstern finansiering som årlig utgjør rundt 35-45 millioner pr senter. Mens NCMM de 
siste årene har økt i masse, har BiO rotert ut flere forskningsgrupper de siste årene etter at disse 
har fullført sine to oppnevningsperioder ved senteret. BiO har derfor hatt en kraftig nedgang i 
antall ansatte og ekstern finansiering de siste årene, men har nå rekruttert nye grupper og vil øke i 
volum igjen over de neste årene mens NCMM vil rotere gruppeledere i årene som kommer. De to 
sentrene er derfor i motfase. 

Tre eksterne evalueringer (NFRs evaluering av biologi, medisin og helse i 2011, evalueringen av 
Bioteknologisenteret i 2012 og midtveisevalueringen av NCMM i 2013) samt Scientific Advisory 
Board (SAB) til begge sentrene har påpekt hvorfor en sammenslåing av sentrene vil være 
fordelaktig: 

• Det er en kostnadseffektiv måte å komme over kritisk masse mtp forskning og produksjon. 
• En fusjon vil redusere sårbarheten til hvert enkelt senter mht. utrotasjon av 

forskningsgrupper og endringer i masse og finansiering.  
• Det vil gi en mer fullstendig og komplett senter fordi NCMM (som vil beholde navn, EMBL 

partnerskap og samarbeidsnettverk) har større nasjonal og internasjonal synlighet mens 
BiO har betydelig større infrastruktur og teknologiplattformer som er en viktig støtte for 
unge forskere og deres prosjekter. 

• Man oppnår en mer stabil finansiell situasjon med noe større handlingsrom 
• Man får en mer effektiv organisering med én direktør og en felles administrasjon 
• Et fusjonert senter vel få et klart human-medisinsk fokus og translasjonell innretning men 

med en økt teknologibase. 
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Midtveisevalueringen av NCMM pekte særlig på følgende områder der det er rom for 
forbedringer: 
1. NCMM har behov for større vitenskapelig volum for å komme over det som ansees som 

kritisk masse, øke sin produksjon og oppnå større nasjonal og internasjonal synlighet.  
2. Der er behov for 1-2 senior gruppeledere og/eller en assisterende direktør innen 

translasjons- eller klinisk forskning. 
3. Det er behov for å konsolidere senterets faglige profil ved å rekruttere fremtidige 

gruppeledere innen fagfelt som komplementerer senterets forskning samt å satse på 
bioinformatikk. 

 
BiO er et mer modent senter enn NCMM der flere (4 av 7 til nå) forskningsgrupper alt har rotert ut 
og der man nylig har fullført prosess med nye rekrutteringer. Begge sentrene har en human-
medisinsk innretning, og denne kan styrkes ytterligere med det strategiske handlingsrommet en 
fusjon vil innebære. En fusjon mellom sentrene nå vil være en god mulighet for NCMM til å 
adressere pkt. 1-3 og vil være i tråd med det både UiO sentralt, Medisin og MatNat fakultetene og 
sentrene selv mener er ønskelig. NCMM er også i gang med å etterkomme flere av anbefalingene. 
 
Et fusjonert NCMM vil gi ett senter med klar human-medisinsk/translasjonell innretning og med 
en økt teknologibase. Translasjonsforskningen er i økende grad avhengig av state-of-the-art 
teknologiplattformer. Bioteknologisenteret har bl.a. en HTS Chemical Biology plattform, og et 
fusjonert senter vil derfor gi helseregionen betydelig nærmere tilgang til front-linje HTS drug 
screening og andre teknologier.  

Vi ser for oss at en fusjon vil kunne foregå ved at Bioteknologisenteret fusjoneres inn i NCMM og at 
UiO dermed øker sin egenandel i det felles prosjektet mellom HSØ, NFR og UiO som NCMM utgjør 
fra ca 10.8 mill kr nå i NCMM til ca 35 mill kr. Vi ser videre for oss at konsortieavtalen mellom 
HSØ og UiO vil kunne kontinueres uendret eller tilnærmet uendret og med samme 
styresammensetning. HSØ inviteres altså til å delta i et senter som er skalert annerledes og med et 
betydelig større budsjett og volum. 

Vi ser for oss at et fusjonert NCMM vil bestå av to avdelinger: 

• NCMM Translational Research  
• NCMM Biotechnology  

 
NCMM Translational Research (tidligere NCMM) vil ha fokus på molekylærmedisin og 
translasjonsforskning og består av 6 forskningsgrupper der gruppelederne har bistilling ved OUS. 
NCMM Biotechnology (tidligere BiO) vil være mer teknologiorientert, har 5 forskningsgrupper og 
er mer vinklet mot UiO med mulighet for bistillinger ved Medisin eller MatNat (allerede etablert 3 
bi-stillinger) fakultetene (se vedlagte figur av forslag til organisasjonsmodell). Dette er en parallell 
organisering som ved enkelte andre EMBL noder. Ved den finske noden FIMM (Institute for 
Molecular Medicine Finland, 16 forskningsgrupper) har man for eksempel etablert FIMM 
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Technology Centre som utvikler metoder og tilbyr tjenester innen bl.a. genomikk, HTS screening, 
bioinformatikk samt en biobank infrastruktur (https://www.fimm.fi/node/135). Ved å organisere 
det fusjonerte senteret med to avdelinger, legges det ikke opp til å øke tilgangen av 
forskningsgrupper som kan søke forskningsmidler gjennom HSØ. 
 
Vi håper dette kan være av interesse for HSØ, at vi i fellesskap kan komme frem til en god løsning 
for et robust fusjonert senter og ser frem til videre diskusjon med sentrene og HSØ om saken. 
 
 
 

Forslag til organisasjonsmodell for fusjonert NCMM: 
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