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De viktigste problemstillingene:  
Basert på UiOs vedtatte Innovasjonsstrategi har MN på vegne av UiO gjennom 2015 utarbeidet et konsept som skal bidra til å øke 
innovasjonstakten fra forskning og utdanning ved UiO. Dette konseptet er utarbeidet i tett samarbeid med OsloTech og Inven2 og er 
definert i form av en Innovasjonsplattform der ulike oppgaver skal gjennomføres. Sammen med forskere og utvalgte eksterne aktører 
arbeides det nå med å konkretisere tiltak for økt innovasjon. Planen er at tiltakene skal være definert og konkretisert innen utgangen 
av 2015 slik at Innovasjonsplattformen skal være operativ fra 2016.  
 
Arbeidet med Innovasjonsplattformen er tett knyttet til UiOs satsing mot Horizon2020. Videre er Innovasjonsplattformen konstruert 
med mål om å oppnå en hensiktsmeesig arbeidsdeling med innovasjonsaktørene (f.eks. klyngene) rundt UiO. Synliggjøring og 
markedsføring av UiOs omfattende innnovasjonsaktivitet er også en oppgave. 
 
 
 
Vedlegg: Notat «Innovasjonsplattform for UiO» 
 
 
 



Innovasjonsplattform for UiO 
 

På vegne av UiO er det siden januar 2015 utarbeidet et konsept for å styrke 
innovasjonsarbeidet ved UiO.  Resultatet av arbeidet presenteres her. Arbeidet 
har i sin helhet bygget på UiOs vedtatte Innovasjonsstrategi og øvrige 
strategidokumenter. Utfordringen som skisseres i NIFUs rapport om 
virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning, 
samsvarer godt med utfordringer som det foreslåtte konseptet skal løse på vegne 
av UiO og samarbeidspartnere. I dette dokumentet presenteres den  
overordnede konseptualiseringen av  hvordan innovasjonsarbeidet ved UiO bør 
drives, og ikke konkrete tiltak for økt innovasjon.  Utredning av konkrete tiltak 
skal foregå i dialog med interne og eksterne miljøer.  
 
Det er viktig å understreke at innovasjonsarbeidet på og omkring UiO har vært 
omfattende gjennom mange år, og at flere forskningsgrupper og forskere lykkes 
meget godt med innovasjon. Dette er et godt utgangspunkt for å bli enda bedre. 
 
 

1 Hva er innovasjon? 
 
I arbeidet med konseptet har vi lagt til grunn en bred definisjon av innovasjon. 
Innovasjon er et begrep som stammer fra det latinske order «innovare», som 
betyr fornye eller å lage noe som er nytt. Det norske ordet nyvinning er kanskje 
det som mest presist beskriver innovasjon dersom man legger til at en nyvinning 
skaper nye og bedre produkter, prosesser, løsninger og tjenester. I visse tilfeller 
kan man også knytte begrepet innovasjon til økt erkjennelse og forståelse av 
fenomener og prosesser i samfunnet. Innovasjon knyttes ofte til det å skape nye 
lønnsomme arbeidsplasser og arbeidsprosesser uavhengig om disse befinner seg 
i næringslivet eller i offentlig sektor. Begrepet innovasjon har historisk hatt en 
merkantil merkelapp, men innovasjoner oppstår også i sammenhenger som 
allment ikke oppfattes som kommersielle. 
 
 

2 Bakgrunn for arbeidet med konseptet 
 
Normalt skal en strategi, i dette tilfelle UiOs innovasjonsstrategi, danne 
grunnlaget for å definere konkrete mål og tiltak for å gjennomføre strategien. Så 
også i dette tilfelle, men i arbeidet med realisering av Innovasjonsstrategien ble 
det raskt avdekket et behov for å definere et felles konsept for hvordan 
innovasjonsarbeid på (og delvis omkring) UiO skal organiseres og drives.  
Heretter betegner vi dette konseptet som Innovasjonsplattformen. Det er i all 
hovedsak fire grunner til at vi fant det nødvendig å etablere en 
Innovasjonsplattform: 
 



• Utvikle en veldefinert samarbeidsarena for innovasjon mellom UiO, 
Inven2 og OsloTech, basert på omforente målsetninger. Dette vil gi  økt 
forståelse av felles utfordringer, og bidra til større åpenhet og synlighet 
rundt de muligheter for innovasjon som finnes i bredden av forskningen 
og utdanningen ved UiO. 

 
• Skape et felles ”hjem” der innovasjonsarbeid ved UiO systematiseres, 

både i forhold til forskningsgrupper, forskere og studenter ved UiO og i 
forhold til viktige eksterne aktører i økosystemet for innovasjon på og 
omkring UiO. Dette fordrer utvidet strategisk samarbeid med aktører i 
næringslivet, i offentlig sektor inkludert klynger og bransjeforeninger. 
Innovasjonsplattformen, bestående av medarbeidere ansatt ved UiO, 
Inven2 og Oslotech, skal sammen danne en mer oversiktlig og systematisk 
kompetanseportal for innovasjon inn og ut av UiO.  
 

• Stimulere til tverrfakultært samarbeid om innovasjon, herunder håndtere 
innovasjon knyttet til de store tverrfaglige satsingene UiO: Livsvitenskap, 
UiO: Energi og UiO: Den Nordiske modellen.  

 
• Knytte UiOs arbeid rettet mot EUs finansieringsmekanismer (Horisont 

2020) og arbeidet med innovasjon og entreprenørskap i utdanning til det 
øvrige innovasjonsarbeidet ved UiO. 

 
• Drive aktiv formidling og markedsføring av UiOs innovasjonsaktiviteter, 

både av UiO som aktør i økosystemet for innovasjon og av konkrete 
innovasjoner fra forskning og utdanning. 

 
Innovasjonsplattformen kan også ses på som et arbeidsfellesskap som har som 
overordnet mål å øke innovasjonstakten fra forskning og utdanning ved UiO. På 
denne plattformen skal det gjennomføres ulike tiltak for å oppnå de målene som 
settes. Noen tiltak er relativt åpenbare, men skal man lykkes må man 
kontinuerlig utvikle tiltak og gjennomføre disse sammen med forskere, 
studenter og eksterne aktører. For å oppnå dette kreves endring i arbeidsform 
og økt samhandling knyttet til de operative tiltak i skjæringsfeltet mellom UiO og 
og sentrale aktører for økosystemet for innovasjon. Utvikling av tiltak for økt 
innovasjon og gjennomføring av disse tiltakene er derfor 
Innovasjonsplattformens kjerneoppgave 
 
 

3 Innovasjonsplattformens målsettinger 
 
Hovedmålene for Innovasjonsplattformen er (litt raffinert i forhold til strategien): 
 

1. Skape en bedre og bredere kultur for innovasjon i forsknings- og 
studiemiljøene ved UiO. 
 



2. Sørge for at bedre (og flere) idéer kommer frem på riktig tidspunkt i 
forhold til marked og behov i samfunnet (”timing” er en viktig, men 
stedvis undervurdert faktor for å lykkes med innovasjon). 

 
3. Sørge for at det gjennomføres bedre (og flere) innovasjonsprosjekter 

basert på forskning og utdanning ved UiO. 
 
 

4. Skape bedre (og flere) lønnsomme arbeidsplasser der forskning og 
utdanning ved UiO har gitt et større og mer synlig og direkte bidrag. 

 
 

4 Noen viktige oppgaver og roller for Innovasjonsplattformen 
 
Som nevnt over er Innovasjonsplattformen sin hovedoppgave å etablere og 
gjennomføre tiltak for økt innovasjon. Tiltak må etableres i bred dialog med 
interne og eksterne aktører, men overordnet kan man beskrive noen av 
Innovasjonsplattformens viktigste oppgaveområder og roller:  
 
Møteplasser. Innovasjonsplattformen skal både delta på og drive egne 
møteplasser for aktørene i innovasjonssystemet. Det er viktig at UiO tar en mer 
synlig rolle som innovasjonsaktør enn hva som er tilfelle i dag. Dette kobler også 
til markedsføring av UiO, både som aktør i økosystemet for innovasjon og som 
storprodusent av innovasjoner fra forskning og utdanning.   
 
Bevisstgjøring, kompetanseutvikling og utdanning. Det å skape en bedre og 
bredere kultur for innovasjon ved UiO er sannsynligvis innovasjonsplattformens 
mest utfordrende oppgave. Tiltakene som defineres må ta høyde for dette og det 
er viktig at innovasjonsplattformen, både som selvstendig initiativ og i nært 
samarbeid med fagmiljøer og eksterne aktører driver kontinuerlig bevisstgjøring 
og kunnskapsutvikling på innovasjon. En god kobling til utdanning innen 
innovasjon og entreprenørskap ved UiO er derfor viktig for å oppnå en helhetlig 
tilnærming. 
 
Forvaltning og forståelse av IPR-policy. Innovasjonsplattformen vil også løfte 
frem IPR og nye former for håndtering av IPR som et viktig instrument for å 
støtte og fremme innovasjon fra forskning og utdanning.  
 
Kompetanse- og erfaringsdeling (”best practice”). Det største potensialet for 
økt innovasjon fra forskning og utdanning ved UiO ligger trolig i å utvikle bedre 
mekanismer for kompetanse- og erfaringsdeling. UiO har en rekke gode 
forskningsmiljøer (inkludert enkeltpersoner) og en rekke prosjekter med 
næringsliv og offentlig sektor som innoverer på høyt nivå og i stort tempo. 
Kompetansen og bevisstheten som bygges i disse miljøene må kunne utnyttes 
bedre og overføres til andre forskningsgrupper og prosjekter med stort potensial 
for innovasjon.  En mulighet er å finne tiltak eller mekanismer som gjør det 
naturlig for forskere og prosjektledere å utvikle innovasjonsplaner knyttet til 
forskningsgrupper og prosjekter.  



 
Markedsføring. UiO har over årene ikke drevet systematisk markedsføring av 
institusjonens innovasjonsaktiviteter, herunder alle de resultater som er 
oppnådd. Slik konseptet er konstruert vil det være en naturlig oppgave for 
Innovasjonsplattformen å bidra til økt fokus på markedsføring og formidling.  
 
Ufødt og etablert næringsliv. Avslutningsvis er det viktig å understreke at 
Innovasjonsplattformen både skal håndtere prosesser for etablering av nye 
virksomheter, håndtere patentering/lisensiering av teknologier og løsninger, 
samt drive aktivt innovasjonsarbeid i prosjekter i samarbeid med etablert 
næringsliv. 
 

5 Videre arbeid 
 
Ser vi på innovasjonsplattformen som et arbeidsfellesskap med deltagere fra 
Inven2, Oslotech og UiO vil det videre arbeid handle om å utvikle konkrete tiltak 
og systematisere arbeidet med å gjennomføre disse tiltakene. Vi ser for oss at 
dette skal foregå i en prosess hvor vi engasjerer både interne og eksterne 
aktører. Når det gjelder engasjement av interne aktører skal ledere, forskere og 
innovatører fra hele UiO involveres. Denne prosessen består av tiltaksorienterte 
workshops hvor vi systematisk gjennomgår de viktigste utfordringene som er 
definert gjennom arbeidet med innovasjonsplattformen. Utkommet vil være et 
antall tiltak som skal øke innovasjonstakten fra forskningsmiljøer, forskere og 
studenter ved UiO.  
 
 
UiO, 8. September 2015 
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