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Status for Innovasjonsløftet ved UiO 
 
Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
 
Innovasjonsløftet er tidligere behandlet i universitetsstyret – hhv. 8. desember 2015 (D-sak 1) og 3. 
mai 2016 (V-sak 6) samt som del av sak om fordeling 2017, styremøtet 20.-21. juni 2016 (V-sak 5).  
 
Hovedproblemstillinger i saken 
Saken har til hensikt å gi en: 

1. Situasjonsbeskrivelse ved inngang til Innovasjonsløftets første budsjettår  
2. Status for igangsatt arbeid og pågående prosesser 
3. Tentativ prioritering og organisering av videre arbeid 

 
Det er en forventning om økt innovasjon i UH sektoren. Å muliggjøre forskningsbasert innovasjon 
og fokus på «impact»-begrepet, vektlegges stadig sterkere av eksterne forskningsfinansierende 
aktører, herunder også NFR og EU.  
 
UiO har gjennom Innovasjonsløftet høsten 2016 arbeidet for å  

• kartlegge innovasjonsaktivitet ved UiO og utvikle et grunnlag for videre aktivitet 
• styrke etablerte miljøer og tiltak 
• identifisere behov for ny innsikt, organisering og handling 

 
Videre prioritering tar hensyn til avdekkede behov, samtidig som arbeidet følger styrets vedtak fra 
mai 2016, se vedlegg 1. 
 
Oppsummering 
Det er en felles oppfatning at en definisjon i tråd med den som benyttes i Horizon 2020 gir et 
passende grunnlag for UiOs brede tilnærming til innovasjon. 
 
Erfaringen fra høsten 2016 har vist behov for følgende tiltak:  

• tydeliggjøre UiOs visjon og ambisjon 
• utvikle og synliggjøre en tydelig identitet for innovasjonsarbeidet ved UiO 
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• videreføre og forsterke arbeidet med forankring i UiOs fagmiljøer 
• identifisere suksessfaktorer for en hensiktsmessig innovasjonsprosess sammen med erfarne 

og utforskende fagmiljøer 
• styrke intern- og ekstern kommunikasjon om innovasjon 
• styrke arbeidet med kulturpåvirkning 

 
 
 
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør       

Hanna Ekeli 
avdelingsdirektør 

 
 
Vedlegg:  
 

Fremleggsnotat «Status for Innovasjonsløftet ved UiO» 
Innsatsområder for Innovasjonsløftet 
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Status for Innovasjonsløftet ved UiO 
 
Bakgrunn/formål: 
Innovasjonsløftet er tidligere behandlet i universitetsstyret – hhv. 8.desember 2015 (D-sak 1),  3. 
mai 2016 (V-sak 6) samt som del av sak om fordeling  2017, 20-21. juni 2016 (V-sak 5). 
 
Denne saken har til hensikt å gi en: 

1. Situasjonsbeskrivelse ved inngang til Innovasjonsløftets første budsjettår  
2. Status for igangsatt arbeid og pågående prosesser knyttet til Innovasjonsløftet 
3. Tentativ prioritering og organisering av videre arbeid 

 
1. Situasjonsbeskrivelse  
Forventningen om økt innovasjon i UH sektoren tiltar. For UiO finnes det et større rom for 
realisering av forskningens verdiskapingspotensial, samtidig som UiOs rolle som bidragsyter til 
innovasjon og verdiskaping utvilsomt er underkjent – eksempelvis var UiO eneste norske 
representant på Reuters liste over de 100 mest innovative universitetene i Europa i 2016.  
 
OECD er nå i ferd med å avslutte et toårs-prosjekt om Kunnskapstrianglet, hvor Norge har vært ett 
av to ”Lead Countries”. I OECDs rapport poengteres bl.a. følgende:  “In fact, despite the rhetoric 
around broader engagement, the reality is that increased investment in university research over the 
last 15 years or so, has mainly led to a growing number of scientific publications and a global 
competition for scientific excellence.  The focus should now move to implementation in a wider 
scale.”   
 
I UiOs tildelingsbrev for 2017 uttrykkes ambisjonen slik:”Grunnlaget for fremtidig verdiskaping og 
velferd i Norge er å realisere kunnskapssamfunnet. Norge trenger forskning, faglig og kunstnerisk 
utviklingsarbeid, kunnskapsdeling og kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon 
og verdiskaping i offentlig og privat sektor. Regjeringen vil at Norge skal være et av de mest 
innovative landene i Europa.» 
 
Å muliggjøre forskningsbasert innovasjon og fokus på «impact»-begrepet, vektlegges også stadig 
sterkere av eksterne forskningsfinansierende aktører, herunder også NFR og EU.  
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2. Status for igangsatt arbeid og pågående prosesser 
 
I styremøtet 6. mai 2016 sluttet universitetsstyret seg til forslag til prioriterte aktiviteter samt et 
behov for ytterligere forankring og organisering av Innovasjonsløftet.  Siden nevnte styremøte har 
UiOs arbeid vært rettet mot fem innsatsområder: 

• Innovasjonskapasitet - Kultur, kommunikasjon og lederskap  
• Kommersialisering og entreprenørskap  
• Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser 
• Studentinnovasjon 
• Utdanning 

 
For hvert innsatsområde er det definert konkrete tiltaksområder (se vedlegg 1). Disse er nærmere 
orientert om i det følgende.  
 
2.1 Innovasjonskapasitet - kultur, kommunikasjon og lederskap 
UiO har et spesielt ansvar som grunnforskningsuniversitet for å frembringe helt ny kunnskap og 
løsninger i møte med fremvoksende og komplekse samfunnsutfordringer. Samtidig må UiO i større 
grad enn i dag evne å stimulere en bred entreprenørskapskultur som ivaretar hele 
kompetansegrunnlaget ved UiO.  
 
Oppfølging av både Innovasjonsløftet og innovasjonsarbeidet ved fakultetene, er lagt til 
forskningsdekanene. Forskningsdekanene og fakultetene er gitt betydelig prioritet i 
forankringsarbeidet så langt; gjennom innledende prosess, dialogmøter med alle fakulteter, 
individuelle og felles tilbakemeldinger. Forskningsdekanene legger selv betydelig vekt på 
nødvendigheten og verdien av dette forankringsarbeidet. 
  
En del av UiOs enheter føler seg fremmed innenfor et tradisjonelt kommersialiserings- og 
entreprenørskapsfokus. Dagens rasktvoksende og komplekse utfordringer underbygger også en 
bredere tilnærming til innovasjonsarbeidet, og fokus på utvikling av innovasjonskapasitet. Dette er 
også i tråd med prioriterte utviklingsområder i SAB-rapporten. Det er oppslutning fra fakultetene 
om en slik bred tilnærming. 
 
Det er store variasjoner i fakultetenes bevissthet og holdning til innovasjon, noe som også 
gjenspeiles i fakultetenes konkretisering av aktivitet i årsplaner for 2017. Høstens dialogmøter 
mellom universitetsledelsen og fakultetene har imidlertid ført til en samstemt interesse for å ta 
eierskap til innovasjonsløftet og innovasjon som samfunnsoppdrag.  
 
Et viktig steg i denne pågående prosessen handler om å etablere en felles identitet for UiOs 
innovasjonsarbeid, og en avklaring hvordan de enkelte miljøer og enkeltforskere skal kunne bidra 
til institusjonens totale innovasjonsbidrag på en optimal måte. Det er også uttrykt fra fakultetenes 
side et behov for å utvikle et felles begrepsapparat, tydelige ambisjoner og mål, og ny kunnskap om 
forsknings- og innovasjonsprosessen på tvers av miljøene.  
 
Utover dette pågående forankringsarbeidet, er det etablert kontakt med alle sentrale administrative 
nettverk internt ved UiO. Det er etablert strategisk dialog med UiO: Livsvitenskap, samt foreløpig 
mer sporadisk kontakt med fagmiljøer, sentre, klynger og øvrige satsinger. UiO har også gått inn 
som partnerinstitusjon i OSIRIS – Oslo Institute for Research on the Impact of Science, lokalisert 
ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette har til formål å underbygge  kunnskapsgrunnlaget 
knyttet til impact som en del av forsknings- og innovasjonsprosessen, og suksessfaktorer for at 
forskning skal komme til nytte.  
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2.2 Kommersialisering og entreprenørskap 
Profesjonalisering av UiOs arbeid med kommersialisering og entreprenørskap er en prioritert 
oppgave innen Innovasjonsløftet. Det et uttalt mål å utvikle både UiOs eierstyring og partenes 
roller, med sikte på å få til et velfungerende økosystem for kommersialisering og entreprenørskap. 
 
UiO har sterke og velfungerende partnere innen kommersialisering og entreprenørskap, Inven2 og 
Oslotech. Sammen er vi omgitt av et bredt nettverk av dels meget sterke klynger, dette som en 
betydelig styrke.  Det er imidlertid et potensiale i å arbeide med rolleprofesjonalitet, samspill og 
dynamikk mellom aktørene. 

For å styrke det videre arbeidet, er det etablert en tydeligere strategisk dialog mellom UiO og 
Inven2 separat, samt etablert et trepartssamarbeid mellom Inven2, Oslotech og UiO. 
 
Oppsummert er det: 

• Etablert en styrket trepartsdialog  
• Gjennomført egne dialogmøter og tertialrapporteringsmøter med Inven2. Dette har gitt en 

tydeligere ambisjon for samarbeid og effektmål i tjenestekjøpsavtalen for 2017 
• Styrket samarbeidet om gjennomføringen av festivalen Cutting Edge, jf. omtale under  
• Stimulert samhandling og tiltak for studentinnovasjon, jf. omtale under 
• Etablert dialog rundt tidligfasetiltak og -finansiering. 

 
Når det gjelder tidligfasestøtte, utlyste UiO egne verifiseringsmidler første gang i 2015. Dette 
tiltaket ble evaluert i 2016 med positivt resultat i samsvar med målsettingen.  I tråd med vedtak i 
Fordeling 2017 er det nylig utlyst tidligfase verifiseringsmidler, i alt 9 mill. kroner, med 
søknadsfrist 1. mars 2017. 
 
2.3 Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplasser 
Næringslivets og forskningens behov for interaksjon er i betydelig endring. UiO må se på hvordan 
vi tilnærmer oss strategiske allianser med tanke på å skape tilstrekkelig attraktivitet, så vel som å 
styrke forskningshøyde og forskningens relevans, samtidig som vi sikrer forskningens egne behov 
og uavhengighet.  

Som del av innovasjonsløftet er UiO i gang med et initiativ som involverer fakulteter og 
næringslivspartnere i hvordan vi tilnærmer oss strategiske kontakter fremover. Initiativet bygger 
bl.a. på sak om UiOs samarbeid med næringslivet fremlagt for universitetsstyret 18.oktober 2016. I 
dette arbeidet har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, sammen med Senter for 
entreprenørskap (SFE), utarbeidet en foreløpig skisse til et Næringslivssenter. Det vil være et mål i 
det videre arbeidet å se i hvilken grad et slikt senter kan innrettes for å spille en viktig rolle i et 
velfungerende økosystem rundt UiOs forsknings- og innovasjonsarbeid. 

I arbeidet med møteplassetablering har UiO også et samarbeid med Oslotech og Inven2 om 
festivalen Cutting Edge. Cutting Edge ble i 2016 Oslo Innovation Weeks største møteplass og kunne 
vise til sterke resultater hva gjelder samarbeid, besøkstall, evalueringer og profilering av UiO.  

UiO:Livsvitenskap har innovasjon som prioritert oppgave, og vil på sikt danne grunnlaget for en 
klynge sentrert rundt Blindern og Gaustadbekkdalen. Det er viktig for UiO å ta en ledende rolle i 
dette arbeidet. 
 
2.4 Studentinnovasjon 
Arbeidet med å mobilisere studentinnovasjon fikk en «flying-start» med lanseringen av FORNY-
StudENT mai 2016 – et departementalt styrt initiativ for å styrke forskningsbasert innovasjon 
gjennom studenter.  StudENT 2016, og tilgrensende aktivitet, ga viktig læring og synliggjorde 
samtidig behovet for betydelig merinnsats for å mobilisere med tanke på økt aktivitet. Våre 27 000 
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studenter utgjør et stort og uutnyttet potensial for utvikling av UiOs innovasjonsevne, og er et 
prioritert innsatsområde.  

Gjennom innovasjonsløftet er det gjennomført: 
• To søknadsrunder med mobiliserende aktiviteter. Opprettelse av midlertidig 

veiledningsfunksjon, søknadskoordinering og mentortjeneste. 
• Innledende dialog med Studentparlamentet og studentgrupperinger ift. utvikling av 

aktivitet og kommunikasjon 
• Evalueringsworkshop, benchmark og behovsvurdering for videre arbeid med 

studentinnovasjon 
 

Kort oppsummert indikerer erfaring og evaluering følgende:   
 UiOs studenter nås lettere gjennom innovasjonsrettede, faglige og utfordringsorienterte 

initiativer – som i-Gem og nye møteplasser. Entreprenørskap i seg selv synes i liten grad å 
være motivator alene  

 Synligheten av dagens entreprenørskapstilbud til studenter må økes og kommunikasjon 
rundt dette må tilpasses bedre til UiOs fagmiljøer.  

 UiO bør vurdere utvikling av et mer praktisk orientert studieprogram som leder til 
entreprenørskap. UiO bør vurdere bruken av eksisterende kommunikasjonskanaler til 
studenter for å oppnå bred mobilisering om innovasjon.  

 StudENTs vilkår, og eventuell overføring av muliggjørende kompetanser mellom etablert 
forsker og student, utfordrer UiOs IPR regelverk og bør utredes.  
 

2.5 Utdanning innen innovasjon og entreprenørskap 
St. meld. nr. 44 (2008-2009) “Utdanningslinja” fremhevet befolkningens kompetanse som den 
viktigste faktoren for vekst – særlig i møte med nye, strategiske utfordringer. Meldingen poengterte 
også betydningen av utdanningssystemets evne til å svare på arbeidslivets- og samfunnets behov. 
UiOs uteksaminerte kandidater er i dag vårt største, og et av våre viktigste bidrag til innovasjon i 
samfunnet, og bør synliggjøres og utnyttes i større grad.  
Behovet for økt forskningsbasert innovasjon- og entreprenørskap ble viet betydelig 
oppmerksomhet i NIFU-rapporten Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning 
(2015), hvor bl.a. følgende fremkommer  
 
 Universitetene bør styrke utdanningstilbudene i entreprenørskap, og gjennomgå hvordan 

disse kan utformes for å bidra til å utvikle entreprenørskapskulturen ved institusjonene  
 Universitetene bør i større grad vektlegge en organisering av entreprenørskapstilbud som 

kan samspille med det øvrige arbeid med kommersialisering ved institusjonene, herunder 
bør det organiseres tilbud der studenter trenes til å lede kommersialiseringsprosjekter 
gjennom praksisrettede opplegg.  

 
Innovasjon er imidlertid ikke bare en kompetanse, det er også tilnærming til kompetanse. Det 
registreres et betydelig behov for en generisk kompetanse om verdiskapende aktivitet i de faglige 
miljøene som studentene utdannes i. Dette behovet vektlegges også i den nylig lanserte Meld. St. 16 
(2016–2017)«Kultur for kvalitet i høyere utdanning». UiO har et etablert utdanningstilbud innen 
innovasjon og entreprenørskap. I forbindelse med arbeidet med studentinnovasjon har vi 
imidlertid indikasjoner på at disse kurs- og studieprogrammer kun når ca. 2 % av studentmassen. 
Det har i forbindelse med tidligere diskusjoner i styret uttrykt et behov for delvis å øke omfanget av 
denne aktiviteten og delvis endre innretningen på UiOs tilbud innen innovasjon og 
entreprenørskap.  
 
Som en del av Innovasjonsløftet er det nedsatt en plangruppe som blant annet skal sørge for at UiO 
totalt koordinerer og utvikler et utdanningstilbud som er i tråd med ambisjonene i Strategi 2020.  

O-sak 3 - side 6 av 9



 

Side 5 
 

Det har vært tre møter i plangruppen. Plangruppens leder har videre deltatt i dialogmøtene med 
fakultetene høst 2016. 
 
Aktiviteter som er underveis eller igangsatt: 

• Det medisinske fakultet har opprettet en «Helseinnovatørskole», integrert i studieløpet. 
• Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har etablert et eget kurs i innovasjon for PhD.-

stipendiater, og arbeider med et nytt masterprogram, Dig-Øk. 
• EU-prosjektet Science for Society har igangsatt et eget kurs for PhD-stipendiater og 

postdocs. De vurderer mulighet for å tilby dette til flere målgrupper.  
• Det arbeides med å øke kapasiteten på entreprenørskapsemnet ENT1000  
• Det arbeides med å tilby masterkurs ved Senter for entreprenørskap, Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, til studenter med en bredere bakgrunn enn p.t. 
 
3. Tentativ prioritering og organisering av videre arbeid 
 
Videre tiltaksorientering og prioritering tar hensyn til avdekkede behov, samtidig som arbeidet 
følger styrets vedtak fra mai 2016. I det følgende gir vi en kort skisse over planlagte tiltak innenfor 
hvert av innsatsområdene. 
 
3.1. Innovasjonskapasitet - Kultur, kommunikasjon og lederskap 
Erfaringen fra høsten 2016 har vist behov for følgende tiltak:  

• tydeliggjøre UiOs visjon og ambisjon 
• utvikle og synliggjøre en tydelig identitet for innovasjonsarbeidet ved UiO 
• videreføre og forsterke arbeidet med forankring i UiOs fagmiljøer 
• identifisere suksessfaktorer for en hensiktsmessig innovasjonsprosess sammen med 

erfarne og utforskende fagmiljøer 
• styrke intern- og ekstern kommunikasjon om innovasjon 
• styrke arbeidet med kulturpåvirkning 

 
Vår evne til å svare ut disse behovene, vil i stor grad påvirke effektiviteten innen Innovasjonsløftets 
øvrige innsats- og tiltaksområder. Det er en fellesoppfatning at en definisjon i tråd med den som 
benyttes i Horizon 2020 gir et passende grunnlag for UiOs brede tilnærming til innovasjon: 
“Innovation - the implementation of a new or significantly improved product (good or service) or 
process, a new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace 
organization or external relations”. I det følgende vil denne definisjonen legges til grunn.  
 
3.2. Kommersialisering og entreprenørskap 
Erfaringene viser at det er behov for et mer aktivt eierskap og en profesjonalisering av UiOs egne 
aktiviteter for å nå målsettingene i Strategi 2020. 
 
Planlagte tiltak: 

• Videreføre utvikling av trepartssamarbeidet, med sikte på en omforent utviklings- og 
handlingsplan 

• Utrede mulige fremtidige modeller for kommersialisering og entreprenørskap 
• Tilpasning av dagens incentiver, juridiske- og strategiske rammeverk, og utrede forhold 

knyttet til Tredelingsmodellen 
• Styrke aktiviteten i tidligfase 

 Følge opp utlyste Verifiseringsmidler 2017, utrede forslag til dimensjonering 2018 
 Utrede behov for tilgjengeliggjøring av infrastruktur 
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• Avklare Inven2 og Oslotechs bidrag og roller inn mot andre tiltaksområder som 
studentinnovasjon, næringslivs- og samfunnskontakt, utdanning og felles kommunikasjon.  

 
3.3 Organisering av strategiske allianser, næringslivskontakt og nye møteplass 
UiO må understøtte pågående tiltak, og sikre en forankring og involvering av fakulteter og 
partnere.  
 Klargjøre UiOs engasjement i allerede etablerte møteplasser som f.eks Cutting Edge 
 Koordinere interesser og behov ift Inven2 og Oslotech, og gjøre nytte av deres grenseflater 

mot næringslivet. 
 
3.4. Studentinnovasjon 
StudENT og andre tilsvarende finansieringsordninger representerer både muligheter og 
utfordringer. Det er behov for å stimulere til økt studentinnovasjon i et bredere og mer langsiktig 
perspektiv. Dette vil kreve en styrket og målrettet innsats. 
 
Foreslåtte tiltak er så langt planlagt igangsatt med tverrgående arbeidsgrupper som involverer bl.a. 
SFE, Startup Lab, og Oslotech. Ressursene er mobilisert gjennom en workshop i desember 2016. 
Start-UiO har i etterkant av workshopen, lagt fram et forslag om en akseleratormodell. Forslaget er 
til vurdering. 
 
Arbeidsgrupper er nedsatt for oppfølging av følgende tiltaksområder 
 Mobilisering og rekruttering, herunder se på innretning på «Rektors utfordring»  
 Vurdere en pilot for akseleratormodell for studentinnovasjon  
 Utdannings- og kompetansetilbud 
 Strategisk- og juridisk rammeverk og handlingsrom 
 Kommunikasjon 

 
3.5 Utdanning innen innovasjon og entreprenørskap 
Her vil konkretisering av tiltak skje gjennom plangruppens arbeid, jf orientering over. Arbeider 
forventes å resultere i anbefalinger om videre innretning og dimensjonering av utdanningstilbudet, 
og gruppen har som mål å levere en rapport i løpet av første halvår 2017. 
 
Det er etterspurt kompetansegivende aktivitet på flere områder Det er et behov for å respondere på 
henvendelser, være brobygger mellom initiativer, og stimulere til hensiktsmessig og ønsket 
utvikling. Det er viktig å få koordinert tilbudene slik at vi unngår dubleringer, og samtidig sikre at 
studenter fra alle miljøer skal kunne finne et tilbud. 
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Innovasjonsløftet – skjematisk 
oversikt over innsatsområder 
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