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Ta mer kunnskap i bruk i møtet med de store samfunnsutfordringene

Virkemiddelapparatet
- Forskningsrådet
- Innovasjon Norge
- Horisont Europa • Næringslivet trenger innovasjon og omstillingsevne for å
- ….

sikre arbeidsplasser og verdiskaping

•

Offentlig sektor trenger innovasjon og omstillingsevne for
å kunne fornye seg og levere gode velferdstjenester

•

Forskning og høyere utdanning bidrar til styrket
konkurransekraft og innovasjonsevne – Akademia en
viktig rolle

For å nå målene kreves det å jobbe tverrfaglig og i partnerskap med industri og
offentlig sektor

Kravene til omstilling skaper nye muligheter for UiO og fakultetet
- Forskning
- Utdanning
- Næringsutvikling og innovasjon
- Samarbeid internt og eksternt

Langsiktig mål er å
endre kultur og
tenkning, gi kunnskap,
tilrettelegge for flere
innovatører,
oppstartselskaper og at
mer kunnskap blir tatt i
bruk og anvendt

• Vi har verdensledende forskningsmiljøer innen biomedisinsk grunnforskning og klinisk forskning
• Nærkontakt med pasienter som trenger bedre behandling er en sterk driver for innovasjon og
entreprenørskap
• Flere innovatører, men fortsatt har vi et stort, urealisert potensiale

• Vi må tenke nytt og bidra på en annen måte enn vi har gjort til nå, slik at nye ideer kan gro og utvikles
• For å oppnå dette må vi:
• skape en innovasjonskultur som fremmer en innovativ tenkning blant våre studenter, forskere, administrativt ansatte og
ledere i hele organisasjonen
• gi kompetanse om innovasjon
• etablere verktøy og gode rammebetingelser
• arbeide for en samhandlingskultur internt og eksternt
• tilby såkornmidler og støtte opp om ekstern forskningsfinansiering

• Sammen ønsker MED og MN med riktige virkemidler å fremme en sterkere innovasjonskultur og
ta mer kunnskap i bruk gjennom Veksthuset
• Forskningsresultater fra forskere og studenter innen helse, livsvitenskap og teknologi skal i større
grad komme samfunnet til nytte
• UiO:Livsvitenskap er samarbeidspartner - med dette favner Veksthuset bredt og inkluderende
gjennom konvergens i tverrfaglig forskning og tverrfakultært samarbeid ved hele UiO
• UiOs brede definisjon for innovasjon er lagt til grunn

«Innovasjon er nye ideer som virker. Innovasjon består av prosesser som leder til et nytt eller
forbedret produkt eller tiltak som vil forbedre tjenester eller løse samfunnsmessige behov. Det
handler om å tilføre samfunnet verdi”

•

Veksthuset skal ha hovedansvar for innovasjonstilbud ved MED og MN samt et
institusjonelt tilbud for studenter, forskere og andre ansatte ved hele UiO innen helse,
livsvitenskap og teknologi med lik tilgang og samme betingelser uavhengig ansettelsessted
ved UiO

•

Veksthuset leier lokaler i Forskningsparken (vis-a-vis ShareLab) og er således nøytral for hele
UiO, og studenter og ansatte kan besøke Veksthuset uavhengig av fakultetstilhørighet

•

Organisering- og styringsmodell: en tverrfakultær innovasjonsenhet (MED og MN er
likeverdige partnere)

•

Lansering av enheten vil skje under Oslo Life Science 2022, tentativt 17.februar.

•

Gå fra en interimfase i høst med forankringsarbeid og samspill internt og oppbygging av
enhetens grunnleggende elementer til drift og ÅPEN DØR der vi setter tjenestene vi
etablerer i høst ut i livet
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Innovasjonsøkosystemet

For å lykkes - samarbeid, kultur for innovasjon og ledelse
Fakultet og UiO

Samspill

Bevisstgjøring
Verktøy
Verdiskapning
Hvordan ta ide til
verdiskapning?

Studenter, Forskere, Administrativt
ansatte og Ledere

«Bottom-up vs top-down»
Mange fasetter som spiller sammen for å
styrke innovasjon og tenkning

Idèstimulering

Kultur
Kunnskap
Samarbeid
Internt og
eksternt

-

Bygge solide grunnpilarer
Robust og langsiktig, «ringer i vannet»
Kommunikasjonsarbeid
Samspill internt: instituttene, fakultetene og UiO
Samspill eksternt: offentlig og privat sektor
Kultur og kompetanseheving
Ansettelser til Veksthuset, rundt 12 -15 personer i 2026

xxx

Veksthuset
Samarbeid

Tillit

Innovasjon

Vi skal gi kunnskap og
drive frem økt
innovasjonsaktivitet
blant studenter
og forskere

1. Stimulere til og
formidle kunnskap om
innovasjonsarbeid
2. Etablere en
«Rugekasse» for
modning av ideer
3. Veilede
innovasjonsprosjekter
4. Etablerer gode rammer
for støtte til avtaler og
finansiering
5. Stimulere til og støtte
oppstart av nye selskaper

Vi skal utfordre kultur og tenkning, drive frem
flere innovatører og oppstartselskaper, og
stimulere til at mer kunnskap blir tatt i bruk

Kultur

Vi skal bygge en positiv
kultur og styrke
Innovasjonsevnen

1. Sikre en delingskultur bygget
på tillit og åpenhet
2. Være en pådriver for økt
fokus på innovasjon og
utdanning og
etterutdanning
3. Etablere programmer som
kobler sammen nye
samarbeidskonstellasjoner
4. Være en pådriver for å
utarbeide meritterende
incentiver for deltagelse i
innovasjonsarbeid

Kompetanse

Handlekraft

Samarbeid & samspill

Næringsliv & samfunn

Møteplasser

Vi skal skape dialog og
styrke tverrfaglig
samarbeid internt og
eksternt

Vi skal åpne dører og
bygge broer mellom våre
kunnskapsmiljøer og
relevante
samarbeidspartnere

Vi skal utvikle og bruke
møteplasser der
kunnskap deles og tas i
bruk

1. Opparbeide en god
1.
prosessforståelse og et godt
samspill med enheter internt
på UiO
2.
2. Skape et dynamisk
samspill med alle aktører 3.
i og rundt innovasjonsøkosystemet
4.
1. Stimulere til tverrfaglig
innovasjonssamarbeid
5.
2. Identifisere behov for
innovasjonsstøtte og
kunnskapsgivende
aktiviteter internt for å
realisere muligheter

Kommunikasjon

Være en åpen dør og
kontaktpunkt for eksterne
og interne aktører
Bygge nettverk og styrke
industrisamarbeid
Veilede og koble til
eksterne virksomheter
Tilgjengeliggjøre
forskningsinfrastruktur
Skape en leveransekultur

1. Skape relevante og
supplerende møteplasser
2. Delta proaktivt på
eksisterende arenaer
3. Fokusere på aktiviteter
som skaper samarbeid
4. Legge til rette for og gi
kunnskap om nye
karriereveier
5. Utvikle
samfunnskontaktrollen
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Strategiske
hovedområder

Overordnet mål

Effektmål

Oppsummering
• En bærekraftsatsing – konseptet er samspill, kultur og kunnskap
• Forskeren og studenten i fokus – lære å tenke nytteverdi og anvendelse tidlig
• Samspille mer med fagmiljø (institutt) – økt involvering, forankring og støtte til studenten og forskeren i
innovasjonsprosessen
• Samspille internt og eksternt – Strukturere og systematisere dette arbeidet annerledes enn tidligere
• Internt på UiO - bredde ut og samspille i hele UiO organisasjonen (bottum-up vs top-down) – ta i bruk og
samspille på viktige ressurser i dette arbeidet på tvers i egen organisasjon (juridisk bistand, regelverk, etiske
vurderinger, forskerstøtte finansiering eksterne prosjekter, kommunikasjon..)
• Tett samarbeid mellom økosystemet og sektorer – trekke på hverandres kompetanse – ta ut synergier –
erfaringsoverføring – anerkjenne ulik kompetanse og spille på det

Takk for meg !

