
Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO

UiO styremøte den 13. mars 2018



Kunnskap i bruk

«Fra universitetene skal det komme kvalifiserte kandidater, 
ideer til nye produkter og arbeidsplasser, bidrag til forbedring 
av lov og rett, forvaltning og opplysning av offentlig debatt. Det 
er sjelden et én-til-én forhold mellom forskningsresultater og 
politikkens innhold eller enkle lineære forbindelser mellom 
kunnskapsutvikling og økonomi. Det handler om å ta 
kunnskap i bruk og sette den i sirkulasjon.»

https://www.idunn.no/nnt/2017/04/paa_tide_med_en_ny_formidlingspolitikk?languageId=2 3
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Disposisjon

• Oppdatering og veien videre i Innovasjonsløftet

• UiOs økosystem for innovasjon

• Den globalt orienterte livsvitenskapshovedstaden Oslo
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Innovasjonsløftet
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Eksempler fra enhetene
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Kunstig intelligens («artificial intelligence» – AI)  
biblioteket 

• Finne mulighetene og utfordringene med kunstig intelligens (AI) i bibliotek
– Hvordan AI vil påvirke biblioteket og brukerne våre

– Digitalisere og automatisere tjenester og prosesser

– Tekstanalyse, smarte søk, digitale assistenter

– Strukturere store mengder data (publikasjoner, forskningsdata, ol.)

• Prosjekt finansiert av og i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

• Søknad til EU-programmet Creative Europe, i samarbeid med 7 partnere fra EU. 
Dette takket være kompetansen fra AI prosjektet støttet av NB
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UiOs største innovasjonsprosjekt noensinne og global IT-suksess

Nytt WHO-samarbeid 
presentert på Helsedata-
seminaret 10.01.18

500 aktører fra privat og 
offentlig sektor tilstede

HISP.UIO.NO

DISH2-

plattform
60 land i Afrika og Asia

1,5 mrd mennesker

48 Phd

400 master
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School of Health Innovation
- Learn how to be an entrepreneur

- I consider initiatives such as this one to be 

absolutely vital to avoid losing out on a lot of  

innovation.

Prime Minister Erna Solberg



Education and innovation initiatives
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School of Health Innovation

Fund trainee positions life 

science industry

Industrial Ph.D.

Educate investors
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Launch of the innovation program SPARK

University of Oslo

Aim: more innovation from basic research



Insj UiO – aksellerator og mentorprogram
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Darwin Day

Partnership 

for life

Bioteknologidagen

Young 

talents

Reception

Main event

University Aula

MON 12th February TUE 13th February WED 14th February THU 15th February

Darwin Dinner

Kick-off 

SPARK Norway

Convergence in 

medicine

Sustainable food

– investing in health and environment

12–15 February 2018

?



Other meeting places
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UiOs 
kunn-
skaps
base

Innovasjons-
kapasitet 
KUNNSKAP

Samarbeids-
partnere:
-næringsliv;
-offentlig sektor;
-helsesektoren;
-UH-sektoren;
-
instituttsektoren

Kapital / 
RAMMEBETINGELSER

Entreprenørskapskapasitet 
KOBLINGSBOKSER

Virkemidler
-Forsknings-
rådet
-Innovasjon 
Norge
-EU, H2020
-Interne 
midler
-annen kapital
-…

Økosystem 
for innovasjon  
-kartet må tegnes

Møteplasser

Cutting Edge
Oslo Life Science
Tøyenmiddagen
Arbeidslivsråd

… 

Klynger
DigitalNorway
Subsea Valley
Life Science Cluster
Oslo Cancer Cluster
Oslo MedTech
…

Samarbeids
partnere

Student-

innovasjon

Inven2, OsloTech
StartUpLab
Oslo kommune
Oslo Business 
Region
SoCentral

…

Gründerskolen
StartUpLab
StudEnt
Insj
..



nl i nk.no

KUBE

Cloudware

systemapicsystemapic

VIO
les så my e du v il på readvio.com



50 BIOTECH STARTUPS BY 2020!
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Vi bygger “Oslo Life Science City”

- Kunnskapshovedstaden Oslo
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Til diskusjon

• Vi utvider med denne styresaken diskusjonen om innovasjon 
i styret fra å gjelde Innovasjonsløftet til også å omfatte UiOs 
økosystem for innovasjon og den globalt orienterte 
livsvitenskapshovedstaden Oslo. 

• Vi vil gjerne ha styrets syn på innretningen dette gir på 
innovasjonsarbeidet ved UiO, og på hvordan dette passer 
med UiOs profil.
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