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Life Science Growth House – en innovasjonssatsing på UiO  
Universitetsledelsen takker for det imponerende arbeidet fakultetene har lagt ned i å få etablert 
innovasjonsenheten Life Science Growth House (LSGH). Det var gledelig at initiativet også ble godt 
mottatt av dekanene i møtet 26. mai 2021.   

Midler til pre-DOFI-arbeidet (idéfangst, idéstimulering og innovasjonskompetanse) er tatt ut av 
tjenestekjøpsavtalen med Inven2. Og som del av fordelingen for 2022 legges det opp til at 3 mill. 
kroner fra Inven2 omdisponeres til bruk i arbeidet i LSGH for å ivareta pre-DOFI oppgavene som 
har ligget til Inven2. Disse midlene vil være øremerkede midler til de to fakultetene. For 2021 vil 
det omdisponeres 2 mill. til LSGH. Beløpet omdisponeres under følgende forutsetninger: 

- LSGH skal dekke livsvitenskapområdet for hele UiO (i tillegg øvrig virksomhet ved de to 
fakultetene). Dette er en viktig forutsetning for at sentrale ressurser legges inn i satsingen.  

- LSGH må utarbeide gode rapporteringsrutiner overfor universitetsledelsen v/ viserektor for 
forskning og innovasjon. 

- LSGH er primært en innovasjonsenhet, og evt. rolle knyttet til samfunnskontakt generelt 
må avklares nærmere med universitetsledelsen på lengre sikt 

- LSGH skal etter hvert innplasseres i Livsvitenskapsbygget.  

Med disse forutsetningene bes det om at de to fakultetene utarbeider et forslag til organisering og 
styring av enheten innenfor rammen av budsjettet som nå er til rådighet. Styringsstrukturen må 
angi tydelig ansvar for faglig og økonomisk rapportering samt ansvar for personaloppfølging.  
 
Midlene som nå avsettes vil bli utløst når organisering og styring av LSGH er på plass.  
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