


Mandat og styringdokument

Tre hovedaktiviteter
1. Konvergens og 

tverrfaglighet
2. Innovasjon og formidling
3. Utdanning

UTVIKLINGSAVTALE 2020-2022 MELLOM 
UNIVERSITETSLEDELSEN OG UIO:LIVSVITENSKAP 
Hovedutfordringer og konkretisering av tiltak 
 
Hovedutfordring 1: Sikre at UiOs initiativ for å fremme konvergens innen forskning og innovasjon gir en tydelig 
merverdi internt og bidrar til bedre vekselvirkning med eksterne aktører nasjonalt og globalt, inkludert 
næringsliv, Oslo universitetssykehus (OUS), Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Oslo 
kommune, offentlig forvaltning m.fl. 
 
Oppfølging av tiltaket 

• UiO:Livsvitenskap følger opp konvergensmiljøene og legger til rette for videre utvikling med målrettet møte- og 
seminarvirksomhet samt hjelp, via fakultetenes EU-koordinatorer, til å finne frem til relevante utlysninger 
innenfor EUs ramme-programmer.  
 

• Prinsipper for utlysning av og rollen til fremtidige konvergensmiljøer avklares, bl.a. med innspill fra Strategic 
Advisory Board (SAB, under opprettelse). 
 

• Bruken av satsingens strategiske midler for å fremme tverrfaglighet systematiseres. 
 

• SPARK Norway videreutvikles til et nasjonalt program, ledet av UiO, hvor de andre store norske universitetene får 
hjelp til å starte egne SPARK-programmer under SPARK Norway. Satsingens erfaring og kompetanse benyttes til å 
utvikle konsepter og modeller for sosial innovasjon. 
 

•  Utvikling av biomakerspace frem mot 2024, inkludert oppfølging av intensjonsavtale med Bayer (undertegnet 
februar 2019). Se også hovedutfordring 2. 
 

•  Tett kontakt med norske industribedrifter, spesielt innen helsesektoren, med mål om å tegne flere 
intensjonsavtaler og iverksette konkrete tiltak. Nært samarbeid med livsvitenskapsklynger. Satsingen arbeider for 
å representere UiO i aktuelle lokale og nasjonale beslutningsfora og samarbeidsgrupperinger på tvers av 
akademia, næringsliv og forvaltning. 

 
Hovedutfordring 2: Finne sin rolle innen utdanning i samarbeid med UiOs og 
fakultetenes ledelse 
 
Oppfølging av tiltaket 

• Kartlegge aktuelle emner med opptakskrav, opptaksrammer osv. Benytte strategiske midler til å revidere 
eksisterende emner der det er nødvendig. UiO:Livsvitenskap profilerer aktuelle tverrfaglige livsvitenskapsemner. 
 

• Etablere et kontaktnett av grupper og enkeltpersoner med etterspurt kompetanse på tvers av UiOs fakulteter og 
sentre. Innhente tilbakemeldinger fra bedrifter og institusjoner som overtar våre kandidater etter endt studieløp 
– hva etterspør de? Benytte strategiske midler til å stimulere opprettelse av nye emner (med studiepoeng) eller 
kurs (uten studiepoeng). Koordinering med relevante eksisterende tiltak, som «Honours»-programmet ved Det 
humanistiske fakultet og Det matematisk naturvitenskapelige fakultet. 
 

• UiO:Livsvitenskap tar initiativ til en SFU-søknad. Strategiske midler fordeles til emneeiere som ønsker å 
gjennomføre en revisjon av undervisningen. 
 
 

Hovedutfordring 3: Vise internt og eksternt hva konvergens er. Øke forståelsen for 
begrepet og vise hvordan konvergenstilnærming til ulike utfordringer fremmer innovative løsninger 
 
Oppfølging av tiltaket 

• Snakke høyere og tydeligere om konvergensbegrepet i dialog med samfunnet for å skape forståelse både hos 
politikere, forskningsinstitutter og klynger samt internt. Vise de gode eksempler fra satsingen, som 
konvergensmiljøer, SPARK Norway-prosjekter og Oslo Life Science-konferansen. Vise eksempler på større 
konvergenssatsinger på den internasjonale arena knyttet til FNs bærekraftsmål. Jobbe for at UiO:Livsvitenskap 
kan ta del i slike satsinger. 
 

• Invitere inn samarbeidspartnere lokalisert utenfor Oslo-regionen og profilere konferansen både nasjonalt og i 
Norden. 



UiO:Livsvitenskap – 14 tverrfaglige forskningsgrupper

Åtte grupper 2019–2023
Diabetes, organdonasjon, bevissthet, 
immunsystemet, bevis i voldtektssaker, mentale 
lidelser, medisinplanter og kreft.

Seks grupper 2017–2021 
Miljøgifter, fosterutvikling, kunstige 
celler, immunsystemet, kunstige 
organer og persontilpasset 
kreftbehandling.



Evaluering av eksisterende konvergensmiljøer
• Sampublisering på tvers av fag kommer ikke umiddelbart
• Ulike tradisjoner mellom HUMSAM og MEDNAT er utfordrende
• Å sette av nok tid er vanskelig
• Vi finansierer prosjekter som ikke ellers så lett ville fått finanisering
• Stipendiatene er fornøyde med å arbeide i et konvergensmiljø
• Vi ser tegn til kulturendringer (“Jeg kommer aldri til å jobbe disiplinært 

mer”)

Konklusjon
• Lovende, men det tar tid å skape virkelig konvergens



UiO:Livsvitenskap – 23 innovasjonsprosjekter

Årlig utlysning
Internasjonalt evalueringspanel
Mentorordning
Nettverks- og kompetansebygging 
Normalt 500 000 kr i to år





GENERAL ASSESSMENT OF UiO:LIFE SCIENCE 2020

Melissa Parker, Sirpa Jalkanen, Jari Koistinaho and Laurence D Hurst

1. INTRODUCTION, BACKGROUND FOR THE 
INITIATIVE

2. CURRENT ACTIVITIES
2.1 Convergence environments
2.2 SPARK Norway
2.3 Oslo Life Science conference/Communication and 
outreach
2.4 Total portfolio of  activities

3. ADVICE FOR FUTURE ACTIVITIES, INCLUDING 
IDENTIFICATION OF EXISTING AND POTENTIAL 
CHALLENGES AND HOW THEY COULD BE RESOLVED.

3.1 General comment: encouraging communication.
3.2 Convergence
3.3 Innovation
3.4 Education
3.5 Equipment
3.6 Vision
3.7 Recurrent themes

4. OVERALL APPRAISAL

Scientific Advisory Board

Ekstern evaluering av satsingen 
med anbefalinger



Konvergensmiljøene er ambisiøse, men kan ha behov for oppdeling i ulike 
typer 

Viktig å stimulere både hjernen og innovasjon!

Konklusjon fra SAB
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