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Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen
Forskningsavdelingen
Stavanger universitetssjukehus

Utredning	om	felles	forskningsinfrastruktur	med	
Universitetet	i	Stavanger

Arkivref.: 2013/3781 – 66444/2024

Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen nedsatte den 27.08.2014 følgende arbeidsgruppe til å 
utrede mulighetene for en felles forskningsinfrastruktur mellom Universitetet i Stavanger 
(UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS):

- Roald Omdal, overlege prof dr med, Seksjon for klinisk immunologi, SUS - (leder)
- Peter Ruoff, professor dr philos, CORE, Teknisk naturvitenskapelig fakultet, UiS
- Jan Terje Kvaløy, professor, PhD, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS
- Anders Nermoen, PhD, seniorforsker, International Research Institute of Stavanger 

(IRIS)
- Emiel Janssen, professor PhD, seksjonsleder for kvantitativ og molekylær patologi, 

Avdeling for patologi, SUS
- Geir Sørgjerd, avdelingssjef, Avd. for medisinsk teknologi og informatikk
- Kathinka Dæhli, seksjonsoverlege PhD, MD, Radiologisk avdeling, SUS
- Torbjørn Aarsland, seniorrådgiver, Forskningsavdelingen, SUS, (sekretær)

Arbeidsgruppen fikk følgende mandat:

1. kartlegge	dagens	utstyr/bruk	av	felles	infrastruktur	i	dag
2. kartlegge	behovene	for	ytterligere	samordning	i	bruk	av	utstyret
3. redegjøre	for	muligheter	som	felles	infrastruktur	gir	i	fremtiden	og	beskrive	

forventet	utvikling	på	dette	området

Videre skulle gruppen ta stilling til fordeler og ulemper ved sambruk/samlokalisasjon av 
forskningsutstyret.

Det har tidligere i regi av Stavanger Helseforskning AS vært foretatt en kartlegging av 
forskningsutstyr mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus og også 
IRIS. Videre ble det i 2013 i forbindelse med en utredning initiert av Samarbeidsorganet i 
Helse Vest foretatt en kartlegging av forskningsutstyr ved sykehusene i Helse vest, samt 
Universitetet i Bergen (UiB) og UiS. Professor Roald Omdal deltok i dette arbeidet fra Helse 
Stavanger HF og professor Peter Ruoff fra UiS.
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Gruppen har funnet det hensiktsmessig å inkludere forskningsutstyr ved IRIS i denne 
oversikten fordi det gjennom flere år har vært utstrakt forskningssamarbeid mellom IRIS og 
UiS samt SUS.

Arbeidsgruppen har hatt følgende møter:
25.09 - 06.10 - 28.10, og 11.11. 2014

1.	Dagens	utstyr/bruk	av	felles	infrastruktur

Gruppen	har	definert infrastruktur	som	utstyr	+	kompetansegrupper (som	betjener	
utstyret). Forskningsutstyr	defineres	som	utstyr	som	enten	utelukkende	brukes	til – eller	
som	kan	brukes	til forskningsformål.	I	sistnevnte	tilfelle	regnes	maskiner	og	
instrumenter	som	er	i	daglig	rutinedrift	i	forbindelse	med	utredning/behandling	av	
pasienter.	Forskningsutstyret kan	grovt	deles	inn	i	følgende:

- Biomedisinsk	og	molekylærmedisinsk	utstyr	
Eksempler:	multiplex	mikromatriser,	flowcytometer,	massespektrometer,	q-
PCR	maskiner,	next	generation	sequencing	utstyr

- Bildedannende	utstyr	
Eksempler:	Konfokal	mikroskop,	MRI,	multislice	CT,	PET-CT

- Signalbehandlingsutstyr	
Eksempler:	EEG	utstyr,	ultralydmaskiner,	software til	analyse	og	parametrisk		
framstilling	av	dynamiske,	funksjonelle	og	volumetriske	bildedata

Samlet oversikt over dagens utstyr med anslagvis verdi > NOK 100,000 (Vedlegg A)
I vedlegg A er forskningsutstyr ved de tre institusjonene listet opp. Det er angitt hvor utstyret 
er plassert, og hva slags type utstyr det dreier seg om.

Bruk av felles infrastruktur
Det er i dag en rekke grupper og enkeltpersoner innen UiS – SUS – IRIS som samarbeider om 
ulike forskningsprosjekter. Dette skjer delvis på grunn av at man ved én av institusjonene har 
forskningsutstyr som de andre ikke har, eller på basis av et felles interessefelt innen forskning. 
Både etablerte forskere, doktorgradsstudenter, masterstudenter, og laboratoriepersonell er 
involvert i slikt arbeid, og vil derfor i kortere eller lengre perioder oppholde seg på 
arbeidsplassen til samarbeidspartnere..

Eksempler på samarbeid gjennom bruk av felles forskningsutstyr er Orbitrap maskinen ved 
IRIS (Mekjarvik). Dette er et dyrt (innkjøpspris ca 8 – 10 mill NKR) og svært avansert 
spektrometer – et instrument for identifisering av proteiner og peptider. Flere
forskningsgrupper ved SUS og ved UiS har benyttet denne maskinen i ulike prosjekter. Inntil 
for få år siden var bare en håndfull slike instrumenter tilgjengelig i Norge.

I tillegg finnes det blant annet et scanning-elektronmikroskop (med cryo-stage), et 
transmisjons-elektronmikroskop og et nyanskaffet NMR-spektrometer i Kjølv Egelands Hus, 
UiS. I begynnelsen av 2015 vil et avansert mikroskala-thermophorese instrument være på 
plass ved CORE. Dette instrumentet detekterer interaksjoner/bindinger mellom DNA, RNA, 
proteiner og metabolitter og er i stand for å måle styrken av interaksjonen. Dette instrumentet 
er hittil det eneste av sitt slag i Norge.
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Ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) ved UiS er	det	i	hovedsak	to	
grupperinger	som	har	samarbeid	med	SUS.	Den	ene	er	Gruppen	for	biomedisinsk	
dataanalyse	(BDAG) og	den	andre	er	Centre	for	Organelle	Research	(CORE).

BDAG	er	en	programområdesatsing	ved	TN og	benytter	seg	av	ideer	og	tilnærmelser	fra	
en	rekke	vitenskapelige	disipliner	og	anvendelsesområder	slik	som	signal- og	
bildebehandling,	statistikk,	biologi,	kjemi	og	medisin.	Gruppens	nedslagsfelt	passer	
således	godt	innunder	to	av	fakultetets	utviklingsområder:	anvendt	IKT	og	biomedisin.	
Pågående	forskning	handler	bl.	a.	om	å	utvikle	nye	signalbehandlingsalgoritmer	og	
statistiske	modeller	for	å	tolke,	prediktere	og	modellere	effekten	som	behandlingen	gitt	
ved	akutt	hjertestans	har	på	pasienten.	Et	annet	område	er	å	utvikle	kontroll-teoretiske	
konsepter	for	å	forstå	molekylærbiologiske	reguleringsmekanismer.	Ulike	deler	av	
denne	forskningen	foregår	i	samarbeid	med	flere	forskningsgrupper	både	nasjonalt	og	
internasjonalt.

CORE	er	et	senter	lokalisert	ved	Måltidets	hus.	CORE	fungerer	som	en	forskningsarena	
og	har	tre	eiere,	UiS,	SUS	og	IRIS.	Ved	CORE	utvikles	prosjekter	med	interne	og	eksterne	
forskningsmiljøer	slik	som	SUS,	IRIS,	Nofima,	Tine,	og	Bioforsk.	Hovedtema	er	
molekylærbiologiske	og	bioteknologiske	problemstillinger	innen	miljø,	mat,	
planteforskning/landbruk.	I	tråd	med	TN	fakultetets	planer	er	biomedisin	et	av	
utviklingsområdene	ved	CORE.	Flere	SUS	professorer	er	tilknyttet	CORE	med	både	
forskning	og	undervisning	og	benytter	CORE’s	infrastruktur.	Hovedområdene	innen	
samarbeidet	mellom	SUS	og	CORE	er nevrodegenerative- og	immunologiske	
sykdommer,	i	tillegg	til	flere	kreftrelaterte	forskningsprosjekter.	

Ved SUS er det et generelt forskningslaboratorium i hovedbygget og et molekylærbiologisk 
laboratorium i Hillevåg. Ved begge disse laboratoriene foregår fellesprosjekter med UiS.
Eksempler på dette er felles benyttelse av mikromatriseanalysemaskiner (MSD og Luminex) 
ved det generelle forskningslaboratoriet, og ved det molekylærbiologiske laboratoriet, felles 
benyttelse av dyrt utstyr for genetiske undersøkelser (q-PCR, next-generation-sequencing 
utstyr) og undersøkelser av vevsprøver og levende celler.

Ved radiologisk avdeling på SUS har CT maskinene blitt brukt for undersøkelser på 
petroleumsutstyr og en kan her se for seg videre felles prosjekter med petroleumsindustrien. 
Det har også vært samarbeidsprosjekter for «computer assisted detection» (CAD) og 
automatisk bildeanalyse for å finne kreftsvulster på mammografibilder.

2.	Behov	for	ytterligere	samordning	i	bruk	av	utstyret
UiS, SUS, og IRIS er lokalisert på forskjellige geografiske områder. Dette medfører at mye at 
det som kan betraktes som standardutstyr på et moderne laboratorium, derfor må være tilstede 
på alle disse tre lokalisasjonene for å beholde en effektiv drift. 

Når det gjelder dyrt og avansert utstyr, er det vanskelig å tenke seg at dette i dag skal flyttes 
fra en institusjon til en annen for å samle instrumenter og kompetanse under ett tak. Derimot 
kan formelle avtaler mellom institusjonene vedrørende felles bruk være en mulighet.

Med tanke på fremtiden vil det være svært fornuftig om man søkte å få til avtaler om felles 
innkjøp av dyrt utstyr, og gjerne også med en plassering av utstyret som tjente felleskapets 
interesser på den beste måten.
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Fordel og ulemper ved sambruk/samlokalisasjon av utstyret
Fordeler er delvis økonomiske (besparelser grunnet unødvendig innkjøp av samme utstyr flere 
steder, og mindre drifts/vedlikeholdsutgifter), men også personal og ressursmessige i den 
forstand at forskere og forskergrupper blir mer kjent med hverandre, og dermed kan utveksle 
ideer, synspunkter, noe som medfører grobunn for enda sterkere samarbeid og eventuelt 
opprettelse av nye forskningsmiljøer.

Ulemper forbundet med dette, kan tenkes å være uenighet om eierskap til utstyr, utgifter til 
vedlikehold, og benyttelse av kompliserte instrumenter der bare noen få spesialister behersker 
bruken. Slike ulemper kan unngås eller minimaliseres ved gode samarbeidsavtaler.

3.	Hvilke	muligheter	gir	en	felles	forskningsinfrastruktur	i	fremtiden	
og	hvilken	forventet	utvikling	er	det	på	dette	området

All nåværende kunnskap tilsier at det vil bli en generell økning av biomedisinsk forskning i 
Norge i fremtiden. Økende kunnskap om de genetiske og molekylære prosesser som gir 
opphav til kreft, hjerte-karsykdommer, nevrodegenerative sykdommer, psykiatriske tilstander, 
og andre alvorlige og mindre alvorlige sykdommer og forstyrrelser, medfører en økt 
erkjennelse av at det er på dette området forskningen må konsentreres framover.

Slik forskning vil i overskuelig fremtid dreie seg om de genetiske forhold som styrer 
disposisjon til å utvikle sykdom, sykdomsprosesser, og resistens mot behandling. I tillegg 
”proteomikk og systembiologi”, kunnskap om molekyler og signalveier som er involvert, 
samt avansert bildebehandling og visualisering. Denne forskningen generer store 
datamengder, og behovet for å systematisere og behandle disse på en optimal måte vil bli en 
svært sentral oppgave. Slik «bioinformatikk» som består i modellering og forståelse av 
komplekse systemer vil øke og bli helt sentral i nær fremtid. Allerede i dag mangler både 
avanserte databehandlingssystemer samt stillinger for bioinformatikere ved UiS, SUS og 
IRIS. Det vil derfor være hensiktsmessig å opprette en infrastruktur som ivaretar dette felles 
behovet.

Det er ikke usannsynlig at man vil se en utfasing og endring av oljerelatert virksomhet i 
Rogaland de nærmeste årene. De sterke miljøene i regionen som har drevet biomedisinsk og 
molekylærbiologisk forskning og innovasjon relatert til dette, vil måtte orientere seg mot 
andre innsatsområder. Biomedisinsk forskning kan være et slikt alternativ. For IRIS vil dette 
kunne være en naturlig utvikling.

UiS (TN) har bestemt at biomedisin skal være et utviklingsområde. En felles 
forskningsinfrastruktur mellom UiS, SUS og IRIS vil ytterligere styrke vår felles evne til 
omstilling i denne utviklingen. Avtaler om felles innkjøp, drift, og benyttelse av dyrt og 
avansert forskningsutstyr vil muliggjøre mer avansert forskning enn vår region ellers ville hatt 
råd til å investere i (”mer forskning for mindre penger”). 

Samlokalisasjon av slikt utstyr vil være svært ønskelig fordi det vil effektivisere driften og 
styrke forskningsmiljøene dersom den geografiske avstanden mellom institusjonene 
oppheves. Dette vil være en viktig faktor for å utvikle og bevare kompetansen i regionen.
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En felles forskningsinfrastruktur mellom UiS, SUS og IRIS vil være avgjørende for 
forskningsdrevet innovasjon og næringsutvikling i fremtiden, og gi betydelige ringvirkninger i 
samfunnet.


