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Oversikt over SFFer - I
SFF- runde Levetid SFF Direktør Fakultet Institutt

SFF I 

2002-2012 Centre for Molecular Biology and 
Neuroscience

Ottersen MED IMB

2002-2012 Physics of Geological Processes Feder/Jamtveit 
MN GEO

2002-2012 Centre of Mathematics for Applications Winther MN IMA

SFF II

2006-2017 Centre for Immune Regulation Sollid MED IKM

2006-2017 Centre for Cancer Biomedicine Stenmark MED IKM

2006-2017 Centre for the Study of Mind in Nature Fricke / Gjelsvik HF IFIKK

2006-2017 Centre for Ecological and Evolutionary 
Synthesis 

Stenseth  MN IBV

2006-2017 Equality, Social Organization and 
Performance 

Moene SV ØI

2006-2017 Center of Theoretical and 
Computational Chemistry 

Helgaker MN KI

2006-2011 The Food and Health Bacteriology 
Centre -FASET UT

Olsen OD IOB
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Oversikt over SFFer  - II
SFF- runde Levetid SFF Direktør Fakultet Institutt

SFF III

2013-2024 Center for Multilingualism in Society across the 
Lifespan – MultiLing

         Lanza  HF ILN

2013-2024 PluriCourts - The Legitimate Roles of the 
Judiciary in the Global Order Føllesdal/Ulfstein JUR

2013-2024 NORMENT: A Norwegian Centre for Research in 
Mental Disorders

Andreassen MED IKM

2013-2024 Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) Torsvik / Gaina MN GEO

SFF IV

2018-2028 Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, 
Time and Motion

Danielsen/ 
Jensenius 

HF IMV

2018-2028 Centre for Cancer Cell Reprogramming Stenmark MED IKM

2018-2028 Developing an integrated open access organ on 
chip platform for drug discovery  (OUS partner)

Krauss MED IKM

2018-2028 Hylleraas Centre for Quantum Molecular 
Sciences (Helgaker og Ruud (UiT)) (UIT partner)

Helgaker MN KI

2018-2028 Rosseland Centre for  Solar Physics Carlsson MN ITA

2018-2028 PoreLab – NTNU/UiO Porous media laboratory Måløy /    
Grude Flekkøy

MN FI
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Oversikt over SFIer  - I
SFF- runde Levetid SFF Direktør Fakultet Institutt

SFI I 2007-2015 Innovative Natural Gas Processes and Products Olsby MN KI

2007-2015 SFI2 - Statistics for Innovation                                                       
(UiO partner, Norsk regnesentral eier)

Frigessi MED IMB

SFI III 2015-2023 SIRIUS - Centre for Scalable Data Access Waaler MN IFI

2015-2023 BIG INSIGHT – Statistics for the knowledge economy 
(UiO partner, Norsk regnesentral eier)

Frigessi MED MN IMB MI
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SFF I  
Centre for Molecular Biology and Neuroscience 

(CMBN) (MED, IMB)

• Resultater: 65 ph.d-er, 700 internasjonale artikler 

• Annen finansiering: stor andel eksternfinansiering. Blant annet  - nasjonal 
forskningsinfrastruktur NORBRAIN (partner, NTNU eier), EMBO young investigator (2), ERC 
starting grant (2), total funding     1 116 mNOK 

• Priser: Anders Jahre Prize (3), Jahre Prize for young investigators (2), Lundbeck Prize, 
King’s Gold Medal (4) 

• Kunnskap i bruk: 40 % av ansatte internasjonale, flere postdoc-er fra presitisjeuniversiteter 
som Yale, Cambridge, UC Berkeley and Oxford. Flere postdoc-er og unge PI-er har blitt 
rekruttert til prestisjeuniveristeter og industri i front, CMBN-forskere har i stor grad bidratt 
til det vitenskapelige, innholdet i MindGap-utstillingen på Teknisk Museum. Nansen 
Neuroscience Network. Hjernerådet 

• Utdanning:  Forskningsbasert utdanning er prioritert, både bachelor- og masterstudenter, 
medisin-/forskerlinje-studenter, fast vitenskapelig ansatte bidrar til årlige tverrfakultære 
master- og ph.d.-kurs, forskerskole. 9 høyt anerkjente gjesteprofessorer inkludert 
nobelprisvinner
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• Merverdi for fakultet/institutt: > 70% av gruppene har hatt en sterk faglig 
utvikling i tiden etter CMBN; NORBRAIN er en velfungerende infrastruktur 

• Etterveksten av CMBN ble sikret gjennom etablering av SERTA (Scientific 
Excellence Research Thematic Areas): 1. Healthy Brain Aging Centre (HBAC, 
Tønjum, SFFIII finalist), 2. Genome integrity (Klungland), 3. Developing and 
Adaptive Brain (Storm) 

• Gruppene har dannet nye samarbeidskonstellasjoner og tiltrukket større 
finansiering til instituttet (Eksempler: Bjålie/EU-midler, Krauss/nytt SFF, 
Bjørås/Klungland/Tønjum/Danbolt/Nagelhus/Storm/større bevilgninger) 

• Eksempler på faglige gevinster etter CMBN er; 1) feltet nevro-informatikk 
ble etablert ved instituttet som en følge av CMBN, 2) oppbygging av 
transgen enheten ved instituttet (Klungland) 3) betydningen av 
genomdynamikk, epigenetikk og bioenergetikk ved helse og sykdom ble høyt 
anerkjent
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SFF I  
Physics of Geological Processes (PGP) (MN, GEO) 

• Resultater: 2 ERC Advanced Grants, 2 ERC starting grants, ca. 400 artikler er 
publisert internasjonalt, hvorav flere i prestisjetunge tidsskrifter som 
Nature og Science. 

• Priser: Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning, 
Forskningsrådets pris for fremragende forskning – Årets Möbius, to Kongens 
gullmedaljer for beste ph.d. ved MatNat  

• Kunnskap i bruk: Hele 40 prosent av master- og doktorgradskandidatene 
befinner seg i dag i petroleumsrelatert virksomhet. 

• Videreføring: Virksomheten ble videreført i skjæringsfeltet mellom Institutt 
for geofag(IG) og Fysisk institutt (FI). Forgjenger til nytt SFF – SFF III CEED 
med Thorsvik og Gaina som direktører. 
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• Merverdi på fakultet/institutt:  

• PGP har etter sin virkeperiode som SFF hatt stor suksess knyttet til 
ekstern finansiering, bl.a. som ”fødested” for nytt SFF (CEED).  

• Videreføringen av PGP pluss nytt SFF IV (Porelab sammen med NTNU) er 
fra 1.1.2018 organisert som et nytt forskningssenter på fakultetet. 
Navnet på senteret er NJORD. PGA har gitt  et betydelig løft, både 
strukturelt og faglig, ved IG, FI og fakultetet.  

• NJORD er nå et forskningssenter mellom IG og FI og senteret bidrar sterkt 
inn i fakultetets nye studieprogrammer. Njord er også i godt inngrep med 
vårt nye Senter for fremragende utdanning – Centre for Computing in 
Science Education.
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SFF I  
Centre for Mathematics applications (CMA) (MN, MI)

• Resultater: 75 ph.d.-er, 4 ERC-er (2 starting og 2 advanced), 1400 
internasjonale publikasjoner, 150 artikler i antologier,  

• Annen finansiering:  Diverse Forskningsrådet inkl. FRIPRO FRINATEK 

• Priser: 29 priser og utmerkelser (to ganger UiOs forskningspris og to ganger 
utdanningspris)  

• Kunnskap i bruk: 1) CMA gjennom prosjektet Computers in Science 
Education vært med på å modernisere undervisningen, ikke bare i 
matematikk, men ved hele MN-fakultetet. 2) Gruppen for stokastisk analyse 
startet opp denne aktiviteten i løpet av SFF perioden. Dette har ført til et 
nytt forskningsområde som utvikler og bruker stokastiske metoder til å 
analysere energimarkeder. 3) Metoder utviklet av Fred Espen Benth og hans 
samarbeidspartnere for å glatte forwardkurver har blitt implementert i 
industriell software som anvendes i energibransjen. 4) CMA har i stor grad 
bidratt til å modernisere matematikkforskningen i Norge ved at aktiviteten i 
større grad har blitt dreid mot fagområder som har betydning for 
forskersamfunnet utenfor matematikkmiljøene. 5) Sponset matematikk.org 
<http://matematikk.org>  for barn. 6)1280 vitenskapelige foredrag utenfor 
CMA. 7) 150 langtidsgjester Side 9 av 30

http://matematikk.org/


• Videreføring: Computing in Science Education (CSE), som i stor utstrekning 
er et ”barn av CMA, har blitt en stor suksess.  Satsingen og resultatene har 
fått stor internasjonal oppmerksomhet. CSE ble i 2016 videreført til et 
senter for fremragende utdanning, Centre of Computing in Science 
Education. 

• Merverdi for fakultet/institutt:  

• En viktig effekt var endring av instituttgrensene på fakultetet mellom 
Institutt for informatikk(IFI) og Matematikk institutt(MI). En 
forskningsseksjon på Institutt for informatikk ble flyttet til Matematisk 
institutt ved innfasing. Dette var en god prosess og ble et positivt 
resultat for begge institutter, og særlig utviklende for MI. 

• CMA bidro, både gjennom forskning og utdanning, til å skape et mer 
robust MI, som etter CMAs periode som SFF har opplevd stor vekst i 
inntekter og vitenskapelig produksjon. CMA har gitt et betydelig løft, 
både strukturelt og faglig, ved MI og fakultetet.
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SFF II  
Center for Immune Regulation (CIR) (MED, IKM)

• Resultater: 45 ph.d., 50 Masterstudenter, 1 ERC, 450 artikler, mer enn 35 
monografier i senterperioden 

• Annen finansiering: 2 K.G. Jebsen Center (for cøliakiforskning), FRIPRO unge 
forskertalenter, verdensledende miljø 

• Priser: Fritdjof Nansen’s Prize for excellent research in science and 
medicine, The United European Gastroenterology’s (UEG) Research Prize, 
Preofessor Kreyberg’s Prize in experimental pathology, The Nordic Fernström 
Prize, Anders Jahre’s Awards for Medical Research, The Fridtjof Nansen Prize 
for Early Career Achievements, Rank Prize for Nutrition 

• Kunnskap i bruk: 28 patentsøknader, Spin-out selskaper – Nextera A/S og 
Vaccibody A/S. 16 gjesteprofessorer (verdensledende forskere) som arbeider 
sammen med ph.d.-er og postdocs. 
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SFF II  
Center for Cancer Biomedicine (CCB) (MED, IKM)

• Resultater: 61 ph.d.-er, 51 masterstudenter, 1 ERC Advanced Grant, 3 FRIPRO Toppforsk, 
Nasjonal forskningsinfrastruktur NALMIN, 655 publikasjoner, inkludert 13 artikler i Nature 
og Science 

• Annen finansiering: Forskningsrådet - inkludert 1 fyrtårnprosjekt og 1 Toppforsk-
prosjekt , Kreftforeningen, Helse SØ, K.G. Jebsen senter (Senter for kreftcelle-
reprogrammering (CanCell)), polsk-norsk forskningsfond, European Science Foundation, 
National Institutes of Health, Human Frontier Science Programme, European Molecular 
Biology Organisation, Nordforsk 

• Priser: En rekke priser inkl. 2 Kong Olavs kreftforskningspriser, Fridtjof Nansen-prisen for 
fremragende forskning, Anders Jahres pris for yngre forskere, 2 H.M. Kongens 
gullmedaljer, Sir Hans Krebs Medal, Forskningsrådets «Møbius»-pris, flere OUS-
forskningspriser 

• Kunnskap i bruk: 36 patentsøknader 

• Utdanning: CCBs gruppeledere har ikke benyttet noe av SFF-finansieringen til å redusere 
undervisningspliktene. I motsetning har CCB finansiert så mange som 5 
førsteammanuensiser ved UiO, som har bidratt betydelig til undervisning i kreftforskning 
ved MN og MED. Senteret har opprettet et eget MSc/ph.d.-kurs.
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• Videreføring:  Senterleder i CCB leder et nytt SFF IV-senter, Centre for 
Cancer Cell Reprogramming (CanCell), og 3 prosjektledere  fra CCB er PIs i 
CanCell. Andre CCB-prosjekter videreføres i KG Jebsen Colorectal Cancer 
Research Centre, KG Jebsen Centre for B-Cell Malignancies, «fyrtårn»-
prosjektet «DoMore!», og to Toppforsk-prosjekter. 

• Merverdi for fakultet/institutt: CCB har bidratt til at UiO har oppnådd en 
helt annen posisjon i forskningsmiljøet ved Radiumhospitalet enn tidligere. 
Tradisjonelt har UiO hatt en svært beskjeden aktivitet i dette særs viktige 
kreftforskningsmiljøet i Norge.

Side 13 av 30



SFF II  
Center for the Study of Mind in Nature (CSMN) (HF, 

IFIKK)
• Resultater: 7 ph.d. (egenfinansiert), 73 monografier, 760 artikler i antologier, 555 

vitenskapelige artikler, 4 unge forskertalenter 

• Finansiering: Forskningsrådet, bl.a. FRIPRO-prosjekter nesten hvert år, blant dem 4 unge 
forskertalenter NFR (opplever få finansieringsmuligheter) 

• Priser: Holbergprisen, Claude Lévi-Strauss Prize for excellence of French research in the 
humanities and social sciences, 6 av den opprinnelige kjernegruppe på 8 ved CSMN er nå 
innvalgte medlemmer i Det Norske Videnskapsakademi, æresdoktorat ved UiO 

• Kunnskap i bruk: Organisert 246 workshops, konferanser og ph.d.-kurs og inviterte 82 
forskere fra utlandet til å holde foredrag, gitt mer enn 1500 foredrag internasjonalt, hatt 
vertskap for mer enn 160 gjester over lengre perioder. Har ansatt Har ansatt som professor 
ved UiO to ledende fast ansatte professorer  fra Storbritannia. Har ansatt som 
førsteamanuensis personer fra Harvard, Oxford, Australian National University, av de aller 
beste i sin generasjon. 

• Merverdi for fakultet/institutt:  
• Filosofi i Oslo har meget høy anseelse internasjonalt pga CSMN 

• Tiltrekker seg svært sterke søkere ved rekruttering 

• Synergieffekt: MA-undervisning på filosofi gitt av kjernegruppemedlemmer
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SFF II  
Center for Ecological and evolutionary synthesis 

(CEES) (MN, IBV)

• Resultater: Over 1450 publikasjoner (7 i Science, 7 i Nature (hovedjourn.), 42 i 
PNAS).Over 30 500 siteringer. ERC: 1 prosjekt på CEES, 1 NFR-fullfinansiert på 
CEES, 3 skrevet på CEES (CEES er partnere på alle 3) 1 Nordic Centre of 
Excellence. 1 FRIPRO Toppforsk. 

• Annen finansiering: FRIPRO, KLIMAFORSK, MARINFORSK, MILJØFORSK, BIOTEK og 
HAVBRUK. NordForsk (NCoE) og EU (Interreg, 1 MSCA ITN og 14 Marie Curie IF 
prosjekter).2 CAS-prosjekter. Nasjonal forskningsinfrastruktur (The Norwegian 
Sequencing Centre) og øvrig forskningsinfrastruktur (eks. The Ancient DNA-lab).  

• Priser: H.M. Kongens gullmedalje (3), NFRs formidlingspris, Miljøvernministerens 
biodiversitetspris, UiOs forskningspris, UiOs formidlingspris, ESA Sustainability 
Science Award, Akademikernes akademipris, Fritt ord prisen, The Golden PEG 
Award, Human Etisk forbunds Humanistpris, Bonnevieprisen (2), Det finske 
vitenskapsakademis E.J. Nyströms pris, samt 6 æresdoktorater /-professorater. 

• Kunnskap i bruk: Torskens genom (aquakultur), marin forskning (fiskeri og 
forvaltning), hjorteforskning (viltforvaltning), olje og konsekvenser for fisk 
(oljeboring), bier, pollinering og klima (Norske fruktavlere m.m.), villrein og 
tamrein (nordisk viltforvaltning), pestforskning (overvåkningsprogram i 
Kazakhstan er lagt om etter dette), tarmfloraforskning (tatt i bruk for kroniske 
tarmpasienter gjennom ACHIM Biotherapeutics AB). CEES er også sentral i ‘Arven 
etter Nansen’ (KD-finansiert, str. 800 mill).
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• Formidling: Daglige medieoppslag og kronikker. Saker gått "viralt": 1) torskegenomet, 2) pestforskningen, 3) spurveforskning, 4) vikingene 
og torskehandel, 5) pingviner og klimaendringer. Kristine Bonnevie-forelesningene (2006-2018, inngår i UiOs årsfest), Darwin Day 
(2006-2018, inngår nå i Oslo Life Science-konferansen), The Fridtjof Nansen Lectures on Ocean Life (siden 2016). Populærvitenskapelige 
seminarer på Litteraturhuset.  

• Utdanning: ph.d.: 73 stk. full eller delvis tilknytning til CEES (44 disputert ved CEES, 6 disputert eksternt, 22 fremdeles i arbeid, kun 2 
avbrutt). I tillegg vertskap for 9 ph.d.- kvotestudenter. Mastergrader: 119 fullført. 

• Videreføring: CEES videreføres som seksjon ved IBV. Viktige faglige prioriteringer er gjennomført, men noe gjenstår så kort tid etter SFF. 

• Merverdi for fakultet/institutt:  

• CEES har gjennom sin hele sin virkeperiode levert forskning på høyt internasjonalt nivå. Bredden av virksomheten er stor. Det 
samme er omfanget av vitenskapelige produksjon. CEES har bidratt betydelig til å løfte forskningsvirksomheten ved Institutt for 
biovitenskap(IBV) og fakultetet. CEES som varemerke blir stadig sterkere. Mottar søknader fra meget sterke kandidater. 

• CEES har også, på ulikt vis bidratt, sterkt i undervisning og utvikling av vår utdanning innen biovitenskap. Dette kan illustreres ved 
at fakultetet fremmer CEES som kandidat til læringsmiljøprisen ved UiO for 2018. 

• Nettverksbygging: til en hver tid ~25 nasjonaliteter (~35 inkludert gjester). Minst 35 CEES alumni har nå egne forskningsgrupper 
utenfor Norge.  
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SFF II  
Centre for the Study of Equality, Social Organization and 

Performance (ESOP) (SV, ISV)

• Resultater: 17 ph.d.-er, 4 ERC-er, 1 FRIPRO Toppforsk, 45 monografier, 749 artikler i 
antologier, 610 vitenskapelige artikler, 609 populærvitenskapelige artikler 

• Annen finansiering: NoWeDe - Nordic Welfare Developments, diverse fra 
Forskningsrådet bla. Europa i endring, flere EU-prosjekter, bla. GRASP Fp7 collaborat 

• Priser: The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters' Prize for young 
researchers within the Humanities and Social Sciences, Norwegian Research Council’s 
Award for Excellence in Communication of Science, Nils Klim prize, Eilert Sundts 
research prize, Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora 
og samfunnsfag, Fridjof Nanses belønning for yngre forskere.  

• Kunnskap i bruk: 1) ph.d.-er har gått videre til akademiske posisjoner ved;  Imperial 
Colleage Business School, Harvard  School of Engineering and Applied Sciences, 
University of Kent, Frisch Centre, BI og eget institutt. 2) Offentlige kommisjoner har 
inkorporert flere populariserte politiske rapporter skrevet av ESOP-ansatte. F.eks. den 
første rapporten til Produktivitetskommisjonen. NOU 2009: 10 Fordelingsutvalget and 
NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring.
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• Utdanning: ESOP har bidratt med mange doktorgradskurs i ØIs fagspesifikke del av 
fakultetets doktorprogram. ESOP har i tillegg bidratt til at langt flere ph.d.-
kandidater har blitt uteksaminert enn tidligere. ESOP delte ut fire masterstipend 
årlig og hadde flere forskningsassistenter som enten var MA- eller BA-studenter i 
samfunnsøkonomi. Disse ble invitert til fagseminarer og flere gikk videre med 
ph.d. etter endt MA-grad. 

• Videreføring: Fortsetter som et fremragende forskningsmiljø med stor aktivitet og 
mye eksternfinansiert virksomhet.  

• Merverdi for fakultet/institutt:  

• Rekrutterte flere fremragende forskere permanent  

• Rekrutterte flere fremragende forskere i toerstillinger som fortsatt er 
tilknyttet instituttet 

• «Eksporterte» ph.d.-er til stillinger ved fremragende internasjonale 
institusjoner
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SFF II  
Center for Theoretical Computational Chemistry (CTCC)                     

(MN, KI)

• Resultater: 23 ph.d.-er, 3 ERC (eneste innen kjemi  Norge), 4 unge 
forskertalenter FRIPRO, 800 publikasjoner, 13 0000 siteringer, 3 artikler i 
Nature og Science 

• Annen finansiering: 2 MSCA grants, Diverse fra Forskningsrådet, CAS 

• Priser: Centenary Prize from the Royal Society of Chemistry, Dirac Medal of 
the World Association of Thenoretical and Computational Chemists (WATOC), 
University of Tromsø Young Research Award (2), Dr. Barbara Mez-Starck Prize, 
ICCMSE Research Excellence Award for Outstanding Research (Møbius Prize) 

• Kunnskap i bruk: > 500 internasjonale gjesteforskere, 9 unge forskere har 
etter CTCC-opphold etablert egne forskningsgrupper i utlandet, CTCC 
forskere har bidratt til utdanning av mer enn 700 ph.d.- studenter og 
postdoc rundt i verden
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• Videreføring: Gjennom nytt SFF IV-senter Hylleraas Centre for Quantum 
Molecular Sciences videreføres en god og fruktbar relasjon til Universitetet i 
Tromsø. 

• Merverdi for fakultet/institutt:  

• Videreføringen gjennom Hylleraas er i seg selv er den store effekten av 
CTCC, og plasserer Kjemisk institutt(KI) og fakultetet enda tydeligere på 
toppen i internasjonal forskning på et viktig fagområde.  

• CTCC (og nå Hylleraas) bidrar naturlig inn i utdanningen og 
undervisningen i fakultets nye studieprogrammer.

Side 20 av 30



SFF III   
MultiLing (HF, ILN)

• Resultater: 12 interne ph.d. og 6 eksterne. 6 postdoktorer har fått 
permanente akademiske stillinger på bl.a. UCL og Sorbonne. 27% av MultiLings 
publikasjoner er i medforfatterskap med internasjonale samarbeidspartnere. 
275 publikasjoner, 610 nasjonale og internasjonale konferansepresentasjoner 

• Priser og verv: Norges representant i European Charter for Regional or 
Minority Languages, leder for Språkrådets ekspertutvalg for framtidas 
språkpolitikk 

• Annen finansiering: 2 MSCA-IF, 2 Fulbright, INTPART, 3 FRIPRO, NORHED, 
HUMEVAL (toppkarakter), UiO: Verdensledende miljø (KD/UiO) inkl. etablering 
av sosiokognitiv lab, mars 2018 

• Kunnskap i bruk: Etablering av kvensk som skriftspråk, myteknusing om 
flerspråklighet hos barn til barnehage/skole, språkutstillingen “Oslo sier. 
Språk i byen” på Oslo Bymuseum (155 000 besøkende)
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• Merverdi for fakultet/institutt:

• Bidrar til tverrfaglig nytenkning i språkforskningen

• Fremtvinger økt profesjonalisering av hele virksomheten

• Sterkt bidrag til internasjonalisering med et høyt aktivitetsnivå

• Økonomisk vitamininnsprøytning for instituttet
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SFF III 
Pluricourts (JUR)

• Resultater: 3 ph.d., 4 Masterstudenter, 1 ERC, 5 bøker, 8 bokkapitler, 6
special issues, 11 artikler

• Annen finansiering: Forskningsrådet, Fulbright PluriCourts fellowship

• Priser: Appointment by the Norwegian Government as an arbitrator on a
roster for Enviromental Disputes at the Permanent Court of Arbitration,
Tokyo Foundation Scholarship

• Kunnskap i bruk: 40 besøk, Samarbeid med EU-kommisjonens Steering
Committee for menneskerettigheter har påvirket reform-prosessen av
European Court of Human Rights
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SFF III 
NORMENT (MED, IKM)

• Resultater: 41 ph.d.-er under arbeid (i 2016), 14 avlagte ph.d.-grader
(2016),   1 ERC-grant, 425 publikasjoner (2016), publikasjoner i Nature,
NatureGenetics, Lancet, Mol Psychiatry

• Annen finansiering: Forskningsrådet, National Institute of Health, K.G.
Jebsen-senter for psykoseforskning, Helse Sør-øst, Olav Thonstiftelsen,
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Novo Nordisk

• Priser: «Møbius” prize (Forskningsrådet), Meltzer Award for 2013 (University
of Bergen), NARSAD Young Investigator Grant, Scandinavian College of
Neuropsychopharmacology (SCNP) Young Scientist Award, Norwegian
Research Council’s prize for outstanding research

• Kunnskap i bruk: 2 patenter, internasjonalt samarbeid, deltakelse på
konferanser, kommunikasjon av forskningen
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SFF III  
Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) (MN, 

GEO)
• Resultater: 4 ph.d.-grader avlagt i senterperioden, 12 ph.d.- kandidater er under arbeid, 4-5 mastergrads-

eksamner pr. år.  2 ERC-prosjekter, 391 internasjonale vitenskapelige publikasjoner og 21 bøker eller bok-kapitler.
Bygd opp til 81 personer (55 årsverk) i 2017.

• Annen internasjonal finansiering/aktivitet: H2020 COMPET-SPACE project, PTAL (Planetary Terrestrial Analogue
Library), Marie S. Curie nettverks-prosjektet SUBITOP, Medlem I ESA`s Solar System and Exploration Working
Group.

• Finansiering fra Forskningsrådet: 3 pågående unge forskertalenter-prosjekter, 1 INTPART prosjekt, samt flere
andre forskerstyrte prosjekter

• De viktigste prisene:  T.H. Torsvik: Leopold von Buch medaljen fra Den tyske vitenskapsforening (2015), UiO sin
forskningspris (2016),  Arthur Holmes medaljen fra den Europeiske geologiske union  (2016), Fritjof Nansenprisen
(2017). H. Svensen: Norsk geologisk forening sin formidlingspris (Toffenprisen, 2015), Norges forskningsråd sin
formidlingspris (2017). A. Minakov:  NGF sin Reuchmedaljen (2017). G. Shephard: Europeiske geologiske forening
sin Arne Richter pris (2016)

• Utdanning: Den nasjonale DEEP forskerskole (2016-23, Forskningsrådet), der 5 GEO-DEEP emner til nå er etablert
på PhD nivå. Årlig under UiO Sommerskolen: ISSMN4030 - A Changing Arctic

• Det nasjonale Ivar Giæver laboratoriet for Geomagnetisme (2014-18, Forskningsrådet)
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• Videreføring: CEED er etablert som en seksjon på Institutt for geofag og er i
så måte faset inn i virksomheten. I motsetning til tidligere SFFer, der vi først
startet med innfasingsarbeidet i andre femårsperiode startet vi
innfasingsarbeidet fra den dagen CEED ble etablert.

• Merverdi for fakultet/institutt:

• CEED har stor vitenskapelig produksjon og produserer forskning på høyt
internasjonalt nivå. CEED gir Institutt for geofag(IG) og fakultetet et
betydelig faglig løft.

• CEED bidrar sterkt i undervisning og utvikling av vår utdanning innen
geofag.

Side 26 av 30



SFI I 
Senter for innovative naturgassprosesser og – 

produkter (InGap) (MN, KI)

• Resultater: 17 ph.d.-er, 38 master, 5 master-studenter som fortsatte som
ph.d.-studenter, 157 publikasjoner

• Annen finansiering: inGAP-partnere deltok i 8 EU-prosjekter under FP7, div
Forskningsrådet inkl. GASSMAKS og KOSK

• Kunnskap i bruk:  5 patenter,  - alle ph.d.-er i InGap tilbragte 6 mndr. hos en
av industripartnerne,  -  inGAP har forbedret konkurransekraften til
industripartnerne ved å introdusere de for “cutting edge”-forskningsmetoder –
og teknikker samt fundamental innsikt til hvordan gassurenheter påvirker
katalyse som kan gi betydelige innsparinger i gassrensekostnader og redusert
catalyst-forbruk i kommersielle gass til væske-fabrikker.

• Utdanning: to kurs ble avholdt -  “The inGAP-NANOCAT summer school” i 2009
og “The inGAP Winter School” in 2012.

• Videreføring: Deler videreført I NTNU-ledet SFI – iSCI iNdustrial Catalyses
Science and Innovation – som UiOs miljø er partner i.
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SFI I 
(sfi)2 - Statistics for innovation (UiO partner og 

leder )       (MED, IMB og MN, MI)

• Resultater: 20 ph.d.-er, 10 master, 223 internasjonale publikasjoner

• Annen finansiering: EU Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP),
FRIPRO NFR, FUGE, HSØ, Univ Lancaster

• Priser: 3 nyvalgte medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi; 4 Sverdrup
priser.

• Kunnskap i bruk: 15 patenter, 14 nye eller forbedrede modeller eller
prototype, 28 nye/forbedrede produkter/prosesser/tjenester ferdigstilt, 4
konferanser, 2 karrieredager, deltakelse på Forskningstorget årlig i perioden
2007-2014, Open NTVA-meeting in Oslo: “Statistics for Innovation - (sfi)²: Fra
gener til elektrisitetspriser, statistics in action” (April 2012). Celebrating the
International Year of Statistics in Oslo: “Fra tall til innsikt” (November 2013).

• Videreføring: Deler av SFI-et – innen helse og finans – videreføres i nytt SFI II
– Big Insight
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SFI III 
Centre for Scalable Data Access – SIRIUS (MN, IFI)

• Resultater: 9 ph.d.-er,1 monografi, 24 artikler i antologier og 92 vitenskapelige publikasjoner

• Annen finansiering: Deltar i følgende EU prosjekter:  Optique, FP7 som koordinator. Envisage, FP7
som koordinator. HyVar Horizon 2020 som partner, PaaSAGE, FP7 som partner, Melodic Horizon 2020
som koordinator. SIRIUS, SINTEF and NTNU were awarded a Gemini Centre for Big Data I 2015-2018.

• Kunnskap i bruk: Et masterkurs i big data avholdt som på 2016 Subsea Valley conference.
Arrangerer The Oslo Industrial Ontology Seminar - møteplass for akademiske forskere og
næringslivsaktører innenfor Knowledge Representation.
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SFI III  
BigInsight (UiO partner, har leder) (MED, IMB og MN, 

MI)• Resultater: 16 ph.d.-er, 5 master,  

• Annen finansiering: 1 ERC, mange NFR prosjekter. Finansiering fra HSØ. Medlem av
the European Cooperation for Statistics of Network data science, finansiert av EU
COST Programme, medlem av European Network of National Big Data Centers of
Excellence.

• Kunnskap i bruk: Artificial Intelligence metode i bruk hos Hydro og DNB.
Implementerte en multiskala vekstsimulator for brystkreft for å forutsi suksess i
terapi, Mentorprogram, 2 DOFI hos inven2.

• Merverdi for fakulteter/institutter:

• Bidratt til sterk utvikling av biostatistikk-miljøet ved IMB og statistikk-miljøet ved MI

• Har rekruttert ny gruppeleder med ERC som direkte følge av SFI-satsningen

• BigInsight er Frigessi’s  andre SFI og i stor grad et resultat av erfaringene fra (sfi)2

• UiO har fått flere partnere fra industrien (Telenor, DNVGL, ABB, DNB, Gjensidige, Hydro) og offentlige (SSB, NAV,
Skatteetaten)

• UiO er blitt en viktig aktør i arbeid rundt eHelse og i Digitalt LivSide 30 av 30




