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Ideen om et forskningsbygg

• Ideen om et forskningsinstitutt ved 
Radiumhospitalet ble unnfanget og iverksatt av 
direktør Reidar Eker på begynnelsen av 1950-tallet. 
Eker lanserte ideen om en tverrfaglig satsing på 
kreftforskning der kunnskap innen grunnleggende 
naturvitenskap skulle utnyttes parallelt med 
patologi og klinisk medisin. 

Direktør Reidar Eker



Instituttet bygges
• Finansieringen manglet og direktør Eker 

konsulterte generaldirektør Bjarne Eriksen i Norsk 

Hydro A/S, som stilte midler til rådighet til bygging 

av et nytt forskningsbygg ved siden av hospitalets 

klinikkbygg. Den opprinnelige summen på 1 

millioner kroner ble etter hvert øket til 2 millioner 

kroner. Norsk Hydros Institutt for Kreftforskning 

(NHIK) ble åpnet av Kong Haakon i 1954.

Hospitalet på slutten av 50-tallet med Instituttet til høyre



Organisering ved oppstart

• Instituttet ble organisert med forskjellige avdelinger 
som hadde sine spesialinteresser og vide fullmakter til 
å drive den forskningen de mente var mest relevant og 
som de behersket best. Biofysikk, biokjemi, genetikk 
og patologi var sentrale fag i den første tiden. Den 
kreftbehandlingen som preget Radiumhospitalet helt 
fra starten av, nemlig bruk av ioniserende stråling 
(stråleterapi), ble understøttet av forskning som 
undersøkte hvordan stråling vekselvirker med levende 
vev og best kan anvendes til å stoppe vekst av 
kreftceller. 



Finansiering

• Instituttet ble organisert som en selvstendig stiftelse 
med et styre. Landsforeningen mot kreft (Lmk) lønnet 
de fleste av forskerne og dekket også deler av 
driftsutgiftene. Polikliniske inntekter fra Avdeling for 
patologi finansierte øvrige driftsutgifter. I 1975 ble 
NHIK overtatt av Staten og integrert med 
Radiumhospitalet under felles styre. Forskningen ved 
Instituttet ble lagt merke til og etter hvert ble 
forskningen støttet fra andre finansielle kilder. 
Bevilgningene kom i første rekke fra Landsforeningen 
mot Kreft og Norges Forskningsråd, men også fra 
internasjonale fond og bidragsytere. 



Nye forskningsfelt

• Etter hvert som årene gikk, ble flere avdelinger og flere 

forskningsfelt inkludert, som vevsdyrkning, immunologi 

og yrkesbetinget kreft, og fra 1980-årene også

molekylærbiologi. Det ble ganske tidlig klart at ideen om 

et tverrfaglig forskningsmiljø rundt kreftproblematikken 

og i nær kontakt med klinikken var meget god og viste 

seg å være svært fruktbar.



Forskning og utdanning

• Instituttet tiltrakk seg fremragende forskere som etter hvert 
markerte seg blant de fremste i Norge og også i utlandet. 
Landets fremste ekspertise innen kreftforskning fantes på 
Radiumhospitalet. Instituttets ansatte fikk professorater ved 
universitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø og tiltrakk seg 
unge forskertalenter fra disse universitetene. Studenter som 
skulle ta mastergrader og doktorgrader, strømmet til Instituttet 
og mange av dem ble engasjert for videre forskning ved 
Instituttet og ved Radiumhospitalet. 



Samarbeid med klinikere på sykehuset

• Det bør spesielt nevnes at mange ansatte ved de kliniske 

avdelingene fikk erfaring med forskningsmetodikk og 

teknologi ved å arbeide ved Instituttet i lengre perioder, 

gjerne som del av et doktorgradsarbeid. Dette fremmet 

utveksling av kompetanse og kunnskap mellom 

grunnforskningsmiljøene og de kliniske forskerne. 

Klinikerne kunne fortelle om hvilke utfordringer de møtte 

under sitt arbeid med pasienter og Instituttets ekspertise 

kunne bidra med ideer om hvordan problemene kunne 

løses. 



Forberedelse til nytt forskningsbygg

• Instituttets suksess gjorde at størrelsen økte og det ble etter hvert 

vanskelig å få plass til all den ønskete forskningsaktiviteten. I tillegg 

var de gamle arealene ikke egnet for moderne forskning. Behovet for 

mer plass og et eget forskningsbygg trengte seg fram på 1980- og 90-

tallet. Jan Vincents Johannesen var en annen visjonær direktør for 

Radiumhospitalet som stod for et stort framskritt for Instituttet. Han 

arbeidet i mange år med å kjøpe opp tomtene mellom 

Radiumhospitalet og Ringveien, der han ønsket å få bygget et nytt 

forskningsbygg. 

Direktør Jan Vincents Johannessen



Realisering av nytt forskningsbygg

• Det nye forskningsbygget stod ferdig i 2009, 
finansiert over statsbudsjettet og bygget med 
kontinuerlige innspill fra Instituttets ansatte. Her 
fantes alt et moderne kreftforskningsmiljø 
trengte, fra trygge forskningslaboratorier med 
god ventilasjon og egnete kontorarealer, 
møterom og kantine. Endelig var hele Instituttet 
samlet i ett bygg, med korte 
kommunikasjonslinjer mellom de forskjellige 
forskningsgruppene.

Nytt forskningsbygg


