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Bakgrunn 
Livsvitenskap er et stort forsknings og utdanningsfelt på UiO og de største ressurser innen dette område 

ligger i linjen på fakulteter og institutter. UiO: Livsvitenskap skal benytte sine allokerte ressurser i samspill 

med grunnenhetene for å understøtte UiOs strategi for livsvitenskap. Satsingens ressurser kan grovt sett 

deles inn i hjemler (lønnsmidler) for rekrutteringsstillinger (KD-PhD og KD-postdoktor) og frie midler. 

Ubenyttede hjemler for rekrutteringsstillinger kan føre til bortfall av lønnsmidlene. På styremøtet den 

24.2.2016 ble opprettelse av «konvergensmiljø» (KM) diskutert som en mulig anvendelse av KD-stillingene. 

Det samme tema ble også diskutert i instituttlederforum 18.2.2016. Det er min oppfatning at det er 

konsensus rundt opprettelse av KM. En innretning på disse og prosess for utvelgelse av KM er derfor det 

neste naturlig trinn å enes om. 

Definisjoner 
Livsvitenskap er en oversettelse av det mer etablerte engelske begrepet "life science", men bruken på 

norsk og engelsk er noe forskjellig. I UiOs strategi er livsvitenskap definert: 

"I denne strategien definerer vi livsvitenskap som å omfatte alle disipliner innen 
vitenskapene som studerer oppbygging, struktur og funksjon av levende organismer. 
Medisin og biologi utgjør kjernen, støttet av kjemi, fysikk og matematiske fag. 
Livsvitenskap favner også samfunnsvitenskap og humaniora når disse undersøker 
sammenhenger mellom adferd eller bevissthet og det biologiske grunnlaget, eller 
analyserer utfordringer som oppstår i møtet mellom anvendelse av livsvitenskap og 
samfunnets verdier og prioriteringer. " 

I UiOs strategi beskriver også hva som menes med konvergens: 

"Konvergens i forskning og utdanning innebærer grensesprengende integrasjon gjennom 
utstrakt samarbeid mellom forskere fra ulike disipliner, med det formål å skape nye 
kunnskapsområder, anvendelser og muligheter...… Betegnelsen «konvergens» er hentet 
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fra en fersk strategirapport fra det høyt rangerte MIT-universitetet i USA som brukte dette 
til å peke på viktigheten av en tettere kobling mellom livsvitenskap og andre 
naturvitenskapelige disipliner som kjemi, fysikk, matematikk, informatikk og ingeniørfag. " 

Konvergensmiljø er følgelig tenkt å være brede eksellente, tverrfaglige forskningsmiljø som søker å løse 

store spørsmål – «grand challenges» – innen livsvitenskapen. Disse vil være et viktig element for å nå 

målene i UiOs strategi. Sammensetningen og størrelsen på et KM kan variere, men det må være en 

selvfølge at eksperter innen flere av disiplinene nevnt i definisjonen over må jobbe tett sammen for at et 

miljø skal kunne kalles KM. I tillegg skal KM ved UiO integrere etikk og samfunnsdialog i prosjektene. Selv 

om alle KM-er må ivareta nødvendig bredde for å kunne bygge konvergens innenfor sitt problemområde, 

må det avklares om alle ønskelig aspekter skal ivaretas i hver enkelt KM eller kun for alle KMene samlet 

sett. Eksempelvis er et mulig å tenke seg at vi får en særlig innovasjonstung KM og en annen KM særlig tung 

på det biologiske grunnlaget for bevissthet uten kortsiktig innovasjonsgevinst. 

Kriterier og innretning av konvergensmiljø 
UiOs visjon er internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap. Fundamentet og søylene, som holder 

taket i strategien oppe er illustrert i figuren. Det er rimelig å spesifisere de krav UiOs KM må tilfredsstille fra 

figuren.  

 

UiO har allsidig og bred forskningsaktivitet innen livsvitenskap. En faglig tematisering av KM bør følgelig 

ikke bestemmes av en «top-down» prosess, men eventuelt komme som en følge av faglig profil på de 

miljøer som lykkes i å etablere KM. Det foregår nå en parallell prosess med valg av tematisk (eller 

fagtematisk) profil på VEV, men KM-status skal også kunne tilkjennes miljøer som ikke passer inn med 

profilen på VEV, eller er tenkt flyttet til nybygget.  

KM, som støttes av UiO:Livsvitenskap, må være i internasjonal forskningsfront innen livsvitenskap eller må 

tydeliggjøre en sannsynlig plan for å kunne bli dette i løpet av relativt kort tid. Satsingens forventning til KM 

når det gjelder å tilfredsstille krav i søylene 2 (rekruttere, utdanne og utvikle talenter) og 3 (fremme 

innovasjon for miljø og helse) må tydeliggjøres. Begrepet innovasjon er i denne kontekst ikke kun utvikling 

av kommersielle produkter og tjenester, men benyttes i videre forstand til å beskrive at ny kunnskap tas i 

bruk for å løse en oppgave, f.eks. forvaltning av naturressurser. En mulighet kan være at pliktarbeidstiden 

(25 %), som ligger i KD-stillingene kan benyttes til utdanning og innovasjonsaktivitet under 

konvergensparaplyen innen livsvitenskap. Uansett, bør det være slik at satsingen har kontroll med hvordan 

pliktarbeidstiden benyttes slik at denne ikke blir benyttet til å dekke grunnenhetenes generelle 

undervisningsbehov. KM ved UiO skal også integrere etikk og samfunnsdialog i prosjektene, ofte omtalt 

som ELSA (ethical , legal and societal aspects). Det er viktig at den naturvitenskapelige og medisinske 

forskningen ved UiO ikke er løsrevet fra samfunnets behov og normer. 

UiOs konvergensmiljøer skal: 

 Styrke kvalitet og samhandling i 
forskning 

 Rekruttere, utdanne og utvikle talenter 

 Fremme innovasjon for miljø og helse 

 Integrere etikk og samfunnsdialog i 
prosjektene 

 Løfte UiO som et internasjonalt 
forskningsuniversitet 
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Satsingen bidrag til KM vil primært være KD-stillinger, men det er også rom for driftsbevilgning. Dersom KM 

er et tungt eksperimentelt miljø vil dette være naturlig. Det bør stilles krav til KM om at det er god 

veilederkapasitet med spesialkompetanse innen forskjellige disipliner og at det er en tydelig plan for 

hvordan disiplinen skal integreres i KM hvis dette ikke allerede er tilfelle. Satsingen har totalt 26 PhD-

stillinger og 4 postdoktorstillinger. Dersom hvert KM tildeles 3-5 stillinger vil det være rom for 6-10 KM 

totalt. Hvis man ser for seg at stillingen tildeles over 2-3 år vil hvert KM motta støtte i minimum fem år, 

men det vil allikevel være rom for fornyelse over tid. En mulighet kan være å tildele PhD-stillingene initialt 

for i en senere runde la KM konkurrer om postdoktorstillingene.  

Et viktig kriterium for tildeling av KM bør være at grunnenheten (institutt/fakultet) også støtter opp om 

disse. De ulike enhetene ved UiO har ulikt handlingsrom for slike prioriteringer og handlingsrommet ligger i 

varierende grad på institutt eller fakultetsnivå, så en standardisert påkrevd egenandel fra grunnenheten er 

ikke hensiktsmessig. Det bør allikevel være en forpliktelse for grunnenhetene å få et KM.  

En prosess for valg av KM med tydelige kriterier må etableres. Målet er verdensledende miljøer. 

Overordnede trinn i prosessen foreslås her, men det bør være mulig å justere dette i samråd med 

forskningsmiljøene og styret. 

Hovedelementer i en prosess 
En prosess for utvelgelse av KM kan deles i flere faser: 

Første trinn: informasjon og innspill fra fagmiljø og grunnenheter  

Det er registrert visse forventninger til satsingen fra grunnenhetene, men samtidig er det lite kjennskap til 

satsingens planer og ressurser. Det er derfor nødvendig med en informasjonsrunde på grunnenheter der de 

enkelte fagmiljø får informasjon om satsingen og etablering av KM direkte fra satsingen og får mulighet til å 

komme med sine synspunkter og tilbakemeldinger. Dette bør begynne så snart som mulig og ta sikte på å 

avsluttes vårsemesteret 2016.  

En utfordring ved UiO, som satsingen har et særlig ansvar for å løse, er etablering av møteplasser og forum 

på tvers av fakulteter og institutter. Satsingen bør derfor arrangere en eller flere work-shop høsten 2016 

der noen erfarne konvergenstenkende forskningsledere innleder og der det legges opp til arbeid på tvers. 

En mulighet er å la deltagere melde seg på tematiserte sesjoner og gi taletid til mange som ønsker slik at 

forskere på tvers av enheter kan bli bedre kjent. 

Andre trinn: søknad om etablering av KM 

Før en søknads annonseres må det etableres tydelige kriterier, basert på dette notatet, styrets innspill og 

tilbakemeldinger fra fagmiljø og grunnenheter i informasjonsfasen. Livsvitenskapsforskningen ved UiO er 

allsidig og bred, men konvergenstankegangen er nok ikke like utbredt over hele universitetet. Det kan 

derfor antas at forskjellige miljøer har forskjellig evne og mulighet til å kunne etablere sterke konsortia som 

sammen kan søke om KM på kort sikt. UiO:Livsvitenskap bør derfor legge til rette for flere runder med 

etablering av KM. Sammen med dette bør det være mulig å søke om «såkornsmidler» for proof-of-principle 

eller for å utarbeide en større søknad om fullt KM. 

Evaluering av søkere 

Kriteriene i utlysningen og UiOs strategi for livsvitenskap bør være rettesnoren for evaluering av 

søknadene. For prosessens legitimitet og best mulig utfall bør evalueringen settes bort til et internasjonalt, 

bredt sammensatt ekspertpanel som kan evaluere alle aspekter av søknaden. Panelet bør ha en bredde 

som gjør det i stand til å vurdere alle søknader. 
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Konklusjon 
For å nå UiOs mål innen livsvitenskap anbefales det å opprette KM ved at fagmiljø inviteres til å konkurrere 

om tildeling av KD-stillinger. Alle interesserte fagmiljø ved UiO bør kunne delta, men forskningsoppgaven 

som søkes løst må falle under universitetets definisjon av livsvitenskap. Problemstillingene, som skal søkes 

besvart må være av en slik karakter at bare ved å benytte konvergens vil det vær mulig å løse 

utfordringene. Det legges opp til en trinnvis prosess som skissert i dette notatet. 

 


