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Vi er oppmuntret av UiO:Livsvitenskap sitt svar og vil med dette svare på spørsmålene vi har fått. 

Spørsmål fra styret i UiO:Livsvitenskap 
Styret ønsker å se ytterligere dokumentasjon før søknaden innvilges: 

• Plan for rekruttering og involvering av studenter. 

• Beskrivelse av forankring mot lokalt institutt. 

• Bekreftelse på at de fysiske lokalene egner seg til formålet. 

Plan for rekruttering og involvering av studenter 
Involvering 
Som nevnt i søknaden ser vi for oss tre typer prosjekter i denne labben. Som pilotprosjekt vil vi begynne med 
forskningsgruppeprosjekt initiert av FI og HTH. Her er en beskrivelse av utgangspunktet vårt for involvering av studenter 
i de prosjektene: 

Idéen med student-forskning har allerede blitt testet ut av Martinsen i emnet FYS3231 –Sensorer og måleteknikk. Da 
han overtok dette emnet i 2015, byttet han ut de tradisjonelle laboratorieoppgavene med et forskningsprosjekt hvor 
studentene var med helt fra planleggingsfasen til de vitenskapelige resultatene var publisert. Studentene ble først 
presentert en vitenskapelig problemstilling som egnet seg for et slikt prosjekt og så fikk de den nødvendige 
bakgrunnsinformasjon ved at etablerte forskere holdt forelesninger for dem (i dette tilfellet både leger og fysikere). De 
ble også undervist om vitenskapelig publisering og etisk regelverk rundt bruk av f.eks. forsøkspersoner, forsøksdyr og 
personopplysninger. 

De jobbet så i grupper hvor hver av gruppene hadde ansvar for forskjellige deler av arbeidet. Noen hadde ansvar for å 
utarbeide en protokoll for det eksperimentelle arbeidet, andre for rekruttering av forsøkspersoner, gjennomføring av 
målinger, analyse av måledata, lage utkast til vitenskapelig artikkel, osv. Samtidig som alle hadde sitt spesielle 
ansvarsområde, så deltok de også på de andre ansvarsområdene slik at hver student skulle ha en viss oversikt over hele 
prosjektet. Ikke bare var dette viktig for læringsutbyttet av prosjektet, men også helt avgjørende for at alle studentene 
kunne være med som medforfattere på den vitenskapelige artikkelen som ble produsert (jfr. Vancouver-konvensjonen).  

Rekruttering 
Rekruttering av studenter til LagLiv Lab vil skje gjennom flere kanaler og hovedsakelig være rettet mot studenter og 
ansatte ved MatNat og Medisin. For både forskningsgruppeinitierte prosjekter og undervisningsprosjekter vil initiativet 
måtte komme fra (eller via) vitenskapelig ansatte, men vi mener likevel at det er viktig at både ansatte og studenter er 
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godt informerte om dette tilbudet. Vi ser for oss at informasjonen primært gis av studenter som selv har vært aktive i 
laben og at det for øvrig spres bl.a. gjennom de kanalene som er nevnt under. Vi vil i begynnelsen fokusere på de tre 
første kanalene, men også vurdere de andre dersom vi opplever at informasjonen ikke spres i tilstrekkelig grad. 

Vi vil opprette hjemmesider på UiOs plattform med beskrivelser, bilder, video, lenker til publikasjoner, m.m. Vi vil 
kontakte forelesere på sentrale emner på MatNat og Medisin slik at de er godt informert om LagLiv Lab og hva vi kan 
tilby der. Denne informasjonen kan så deles med studentene på egnede tidspunkt i undervisningen.   

Etter hvert som aktiviteten kommer i gang på LagLiv Laben vil vi produsere korte videoer som viser hva vi driver med og 
hvilke muligheter man har på en slik lab, og så dele dette via de forskjellige instituttenes sosiale medier. Man kan også 
se for seg postere eller andre oppslag på veggene på instituttene.  

I den grad vi har kapasitet vil vi tilby foredrag på programseminarene til de nye bachelorstudentene. Disse foredragene 
kan gis av oss og etter hvert av studenter som allerede har jobbet i LagLiv Laben.  

Vi vil alliere oss med fadderne eller eventuelt programråds-ledere/koordinatorer ved oppstart av de forskjellige 
bachelorstudiene. 

De fysiske lokalene er egnet til formålet 
Vi har gått gjennom gjeldende regelverk og Helsedirektoratets søknadsskjema for "Godkjenning av laboratorier for 
innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i laboratorieskala" med vedlegg. Ingen bygningsmessige endringer 
er nødvendig. Etter den foreslåtte oppgraderingen av lokalene vil de to rommene tilfredsstille kravene til 
inneslutningsnivå 2. Avfall vil håndteres av UiO sitt system med gule avfallsbokser på samme måte som ellers på UiO. 
Laboratorieansvarlig på HTH har vært på befaring og er enig i bedømmelsen. 

Forankring i Fysisk institutt 
Fysisk institutt (FI) gir søknaden sin fulle støtte og tar ansvar for gjennomføring av planen og drift og sikkerhet av 
laboratoriene. I 2022 vil prosjektet evalueres og en beslutning vil tas om fremtidig driftsform. Etter 2022 forutsetter FI 
at rommene fortsatt vil bli brukt av tverrfaglige samarbeidsprosjekter som involverer studenter. Forskningsprosjekter 
og undervisning vil kunne bruke laboratoriet så lenge de er selvdrevne og dekker forbruksvarer selv. For fortsettelse av 
frie prosjekter av makerspace-karakter med tverrfaglige grupper av studenter vil styringsgruppen søke Thon-stiftelsen 
om støtte til studentaktive forskningsprosjekter innen naturvitenskap og medisin. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 

 
Dag Kristian Dysthe,   Ørjan Martinsen,   Heidi Sandaker, 
Professor   Professor   Instituttleder 


