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Utvikling av UiOs samarbeid med næringslivet
Til styremøtet 9. februar 2016 ønsket universitetsstyret en oversikt over næringslivssamarbeid ved
UiO. Fakulteter, museer og sentre ble bedt om å lage en enkel oversikt over eksisterende samarbeid
med næringslivet, og sortere samarbeidet i kategoriene forskning, utdanning, formidling eller
innovasjon. Enhetene ble ikke bedt om å beskrive hvorvidt samarbeidene er koblet til strategiske
satsinger, grad av tverrfaglighet eller omfanget av det enkelte samarbeid. Oversikten viste ulike
typer samarbeid med i overkant av 400 bedrifter.
Med utgangspunkt i oversikten ble universitetsdirektøren bedt om å definere de viktigste
samarbeidspartnerne til UiO, som man kan satse særlig på å videreutvikle samarbeidet med. Som
et ledd i dette arbeidet, ble fakultetene bedt om å:
• Definere enhetens viktigste samarbeidspartnere
• Gi en kort, strategisk vurdering av dagens samarbeid med næringslivet og orientere om
planer for videreutvikling av samarbeidet.
• Peke på eventuelle strukturelle utfordringer knyttet til utvikling av samarbeidet med
næringslivet.
I det følgende beskrives:
- UiOs viktigste samarbeidspartnere i dag.
- Potensiale og planer for å videreutvikle samarbeidet med næringslivet.
- Hvilke strukturelle hindringer som kan hindre utviklingen av næringslivssamarbeid.
- Grep for å styrke samarbeidet med næringslivet.

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør
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avdelingsdirektør
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Vedlegg:
1. Fremleggsnotat: Utvikling av UiOs samarbeid med næringslivet
2. Fakultetenes samlede tilbakemelding
3. Oversikt over de store virksomhetene som samarbeider med to eller flere fakulteter
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Utvikling av UiOs samarbeid med næringslivet
Samarbeid og kontakt med arbeids- og næringsliv er en av mange viktige forutsetninger for at
universitetet kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. UiO har i dag et bredt og rikt samarbeid med mer
enn 400 bedrifter om forskning, utdanning og innovasjon, innenfor mange fagområder.

UiOs viktigste samarbeidspartnere
Det er stor variasjon i fagmiljøenes samarbeid med næringslivet. For noen fakulteter er det
viktigste samarbeidet knyttet til arbeidslivsrelevans under studiene, mens for andre er samarbeid
om forskning og innovasjon av størst omfang.
Store vs. små og mellomstore bedrifter
Av de 426 bedriftene i den opprinnelige oversikten har 17 virksomheter samarbeid med to eller
flere fakulteter. På denne listen finner vi flere av Norges største bedrifter, som DnB, Statoil,
Telenor, Yara, Orkla, Hydro og Aker Solutions. Flere av disse samarbeider med fire fakulteter,
mens DNV GL, en svært kunnskapsintensiv bedrift, samarbeider med fem av UiOs fakulteter. Det
matematisk-naturvitenskapelige fakultet peker i sin tilbakemelding på at listen over virksomheter
som samarbeider med flere fakulteter fort kan domineres av de største bedriftene, samtidig som
fakultetet har et særlig godt samarbeid med små og mellomstore bedrifter. Det medisinske fakultet
understreker også betydningen av samarbeid med mindre, spesialiserte virksomheter innen det
medisinske feltet. De største virksomhetene spiller en viktig rolle for UiO, men for det enkelte
fagmiljø kan små virksomheter innenfor en spesifikk bransje være vel så viktige. Ikke minst er
satsing på å utvikle helt nye bedrifter sentralt i flere miljøer.
Sentre for forskningsdrevet innovasjon og Forskningssentre for miljøvennlig energi
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) styrker innovasjon gjennom langsiktig
forskningssamarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. UiO er i dag vertskap for ett SFI:
Centre for Scalable Data Access (SIRIUS), og deltager i seks andre sentre. Gjennom SFIene
samarbeider UiO med en rekke bedrifter innen olje og gass, maritim industri, helseindustri og IKT.
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) skal bidra til å løse sentrale utfordringer på
energiområdet, bidra til å utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i
næringslivet. UiO deltar aktivt i tre slike sentre; Norwegian CCS Research Centre som fokuserer på
CO2-håndtering, Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology som skal bidra til vekst og
utvikling av norsk solcelleindustri og Mobility Zero Emission Energy Systems som skal arbeide
med energi til transport.
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Klyngenes betydning
Klyngene spiller en viktig rolle i UiOs samarbeid med næringslivet, særlig i utviklingen av nytt
næringsliv. Oslo Cancer Cluster, Oslo MedTech, Nansen Neuroscience Network og The Life Science
Cluster er sentrale samarbeidspartnere for UiO, særlig innen livsvitenskap og helseindustri.

Potensiale og planer for å videreutvikle samarbeidet med næringslivet
Fakultetene viser store ambisjoner for å utvikle samarbeidet med næringslivet, og ser betydelig
potensiale for et økt omfang av næringslivssamarbeid de nærmeste årene. Utvalgte planer og
ambisjoner hos fakultetene:
•

•

•

•

•

•

Det humanistiske fakultet gjennomfører nå flere kvalitative intervjuundersøkelser i
strategisk viktige bransjer for fakultetet, for å kartlegge kjennskap til kompetansen hos sine
kandidater, erfaringer med og potensiale for samarbeid i utdanning og forskning. Alle
institutter forventes å ha etablert langsiktige samarbeid med minst tre prioriterte aktører
innen utgangen av 2018.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har som et klart uttalt mål at de ønsker å være
med i – og gjerne koordinere – flere SFI-sentre. Som et ledd i dette etableres det akkurat nå
to innovasjonsklynger for strategisk å styrke samarbeidet med sentrale næringsaktører. De
to klyngene utgjør en del av en større innovasjonssatsing, der til sammen 24 PhDer vil
jobbe med innovasjon og/eller tett med næringslivet gjennom et øremerket fjerdeår.
Det samfunnsvitenskapelige fakultet er meget interessert i et utvidet samarbeid med
næringslivet, gjerne i mer omfattende og forpliktende form, som for eksempel finansiering
av langsiktige (felles-)prosjekter og stillinger. Fakultetet ser også at stadig flere utlysninger
fra Forskningsrådet og Horizon2020 krever samarbeid med næringslivet, og flere av
fakultetets forskere ønsker denne typen prosjekter. Tematiske områder med særlig
interesse: studier av innovasjon og innovasjonsprosesser, energi- og klimapolitikk,
byutvikling, organisasjon (ledelse, organisering, HR, organisasjonspsykologi, innkjøp etc.),
økonomi (næring, marked og konkurranse), globalisering, atferd, identitet og
kommunikasjon (psykologi, sosiologi og antropologi).
Det juridiske fakultet vil spesielt trekke frem to konkrete planer for å videreutvikle
samarbeid med næringslivet: Institutt for privatrett er vertskap for og koordinerer det EUfinansierte prosjektet Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), som skal
finne ut hva som hindrer og hva som fremmer bærekraftige beslutninger i livssyklusen til
klær og mobiltelefoner. Prosjektet startet opp 1. mars 2016, og vil utvikle samarbeid med
konkrete næringslivsaktører. Nordisk institutt for sjørett vurderer fiskerirett som prosjekt,
noe som også vil inkludere samarbeid med fiskerinæringen.
Det medisinske fakultet opplever økt interesse rundt nærings-phd-ordningen og har flere
nærings-phd-kandidater i systemet. Det er laget avtalemaler for å lette arbeidet med
inngåelse av samarbeidsavtaler med næringsaktørene der kandidatene er ansatt. Fakultetet
tar innovasjon og entreprenørskap på alvor og har startet InnovEnt-satsingen, herunder det
nye skandinaviske samarbeidsprosjektet Helseinnovatørskolen. En sentral del av InnovEntsatsingen er å knytte kontakter med næringslivet og (helse-)næringsklyngene trekkes nå inn
i arbeidet. Å skape gode møteplasser blir viktig.
Det utdanningsvitenskapelige fakultet har etablert en base av flere ulike bedrifter som
tjener som praksisarenaer for masterstudenter i pedagogikk som spesialiserer seg innen
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organisasjonslæring, kompetanseutvikling, HR og andre relaterte tematikker. Fakultetet
mener at den kompetansen deres kandidater utvikler på dette området vil bli av stadig
økende viktighet for et næringsliv som i stadig økende grad vil måtte forholde seg til krav
om kompetanseutvikling og omstillingsevne. Det er av stor strategisk viktighet for fakultetet
å opprettholde gode relasjoner til næringslivet, og en bevissthet i næringslivet om nytten og
viktigheten av slike praksisordninger.

Strukturelle hindringer
Fakultetene peker på flere strukturelle hindringer for utvikling av samarbeid med næringslivet.
Noen av disse hindringene har UiO mulighet til å påvirke selv, mens andre har vi mindre
påvirkningskraft over. Utvalgte strukturelle hindringer:
•

•

•

•

•

•

Større behov for juridiske støttetjenester
o Flere fakulteter peker på at det er et udekket behov for juridiske støttetjenester,
knyttet til kontraktsinngåelser, og kompetanse i innovasjons- og
kommersialiseringsprosesser.
Enklere å opprette kontakt med næringslivs- og bransjeorganisasjoner enn
med bedrifter
o Det samfunnsvitenskapelige fakultet minner om at samarbeid med næringslivet
innen samfunnsvitenskapelige fag ofte kan være mer interessant for en
bransjeorganisasjon enn enkeltbedrifter. Dette lar seg også gjenfinne som utfordring
på institusjonelt nivå, hvor det kan være enklere å få til samarbeid med, for
eksempel, LO og NHO enn å komme i dialog med ledelsen i enkeltselskaper.
Kulturforskjeller mellom akademia og næringslivet
o Omstillingstakten i næringslivet innebærer behov for ny kunnskap raskt. Flere
respondenter i Det humanistisk fakultets kartlegging av samarbeidspotensialet med
næringslivet melder at forskningsprosessene har for lang tidshorisont til å møte
deres behov for å agere raskt. Fakultetet peker også på at det i liten grad foregår
oppdragsforskning på deres fagområder, og at næringslivet etterspør
dobbeltkompetanse – humanistisk kompetanse i kombinasjon med
forretningskritisk utdanning for virksomhetene, som ingeniør, økonom eller jurist.
Knapphet på tid
o Å utvikle samarbeid med næringslivet krever tid fra de vitenskapelig ansatte, som
også skal brukes til forskning og utdanning.
Krevende å skaffe oversikt
o Det har vært et omfattende arbeid på instituttene og fakultetene med å frembringe
oversikten over næringslivssamarbeid. Samarbeid mellom enkeltforskere og
næringslivet kan være vanskelig å holde oversikt over.
Konkurransereglement
o For å unngå konkurransevridning er det viktig å sikre mest mulig likeverdige
konkurransevilkår i sektoren.
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Videre utvikling av samarbeidet med næringslivet
Tilbakemeldingen fra fakultetene tyder på at det jobbes aktivt med å videreutvikle samarbeidet
med næringslivet på UiOs institutter og fakulteter. Flere peker på at initiativer fra
universitetsledelsen kan være en viktig drahjelp for å videreutvikle samarbeidet med de største
aktørene, mens samarbeidet med små og mellomstore bedrifter, og innovasjonsaktiviteter for å
utvikle nytt næringsliv, håndteres godt lokalt, men at det er behov for å styrke de juridiske
støttefunksjonene knyttet til avtaleinngåelser med næringslivet. Punkter til oppfølging:
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Behovet for juridiske støttetjenester knyttet til næringslivssamarbeid spilles inn til
prosjektet UiO:Forskerstøtte. Dette ligger også inne som en del av oppfølgingen av EUBenchmark. I tillegg er det tilsatt en jurist til i Avdeling for fagstøtte (styrking ved
omdisponering av stilling) som begynner i november/desember.
Universitetsledelsen tar et initiativ til å invitere representanter fra de 17 store
virksomhetene som samarbeider med flere fakulteter, samt andre større virksomheter det
er naturlig at UiO har et mer omfattende samarbeid med, til et møte for å undersøke
muligheter for å utvikle samarbeidene videre.
Den årlige Oslo Life Science-konferansen er en møteplass for aktører innen forskning,
forvaltning, næringsliv og politikk som er engasjert i hvordan våre fortrinn innen
livsvitenskap kan utvikles til en ledende internasjonal posisjon. Tøyenmiddagen
videreutvikles som en viktig årlig møteplass mellom politikk, næringsliv, forvaltning og
forskning.
UiO følger opp «trepartssamarbeidet» med NHO og LO etter det første møtet som ble
avholdt i september 2016.
Råd for samarbeid med arbeidsliv (RSA) utvikles videre.
Universitetsledelsen vil vurdere ulike samarbeidsformer med næringslivet, der modeller fra
andre institusjoner vil gi nyttig inspirasjon. Eksempelvis er Johnson & Johnson
Innovations samarbeid med Karolinska Institutet en interessant modell å se nærmere på.
Gjennom Innovasjonsløftet vil samarbeidet med næringslivet knyttet til innovasjon
videreutvikles i samarbeid med aktører som Inven2, OsloTech, StartUp-lab, Oslo Life Tech
og Oslo Business Region.
Videreutvikle samarbeidet med klyngene, særlig knyttet til livsvitenskapssatsingen og
Innovasjonsløftet.
I løpet av høsten 2016 vil det lanseres en økt satsing på kvalifiserende kontakt med
arbeidslivet under studiene, som praksisplasser, internships og oppgavesamarbeid. Her er
det mye godt samarbeid med næringslivet allerede, men det er betydelig potensiale for
utvikling.
UiOs kjøp av NEMKO-bygningen gir nye muligheter for utvikling av samarbeid.
Leiestedsmodellen gir mulighet for inntjening ved å fakturere intern og ekstern bruk, her
kan en tenke seg samarbeide for eksempel om bruk av større infrastruktur.
UiO er i prosess med å anskaffe et nytt datasystem (relasjonsdatabase) for å koordinere
informasjon om samarbeidsavtaler, samarbeidspartnere og andre kontakter utenfor UiO.
Systemet vil bli et viktig verktøy for å holde oversikt over samarbeid med næringslivet, og
følge opp samarbeidspartnere.

Tilbakemeldingene fra fakultetene viser et stort mangfold i samarbeidsformer og
samarbeidspartnere, og hvor viktig samarbeid med blant annet næringslivet er for utviklingen av
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forskning og utdanning. Mye arbeid er godt i gang og i prosess, og samtidig ser vi et stort potensial
for å videreutvikle UiO næringslivssamarbeid i ulike former, blant annet i Innovasjonsløftet.

Vedlegg:
-

Fakultetenes samlede tilbakemelding
Oversikt over de store virksomhetene som samarbeider med to eller flere fakulteter
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HF: Oppfølging av oversikt over næringslivssamarbeid - svar på UiOs bestilling
HF har utstrakt samarbeid innenfor enkelte bransjer, HF dekker et bredt faglig spekter og det er
økende etterspørselen etter kompetansen som finnes ved fakultetet.
Kartlegging og styrking
HF har få store enkeltpartnere i næringslivet. Det er noen spredte eksempler på
forskningssamarbeid, mens oppdragsforskning er en svært liten del av fakultetets virksomhet. Det
foregår et viktig og utstrakt utdanningssamarbeid, særlig ved praksisplasser, men det er her mer
relevant å peke på bransjer enn enkeltaktører.
Derimot har HF uavhengig av UiOs bestilling iverksatt tiltak og satt mål i vår egen årsplan for å
styrke eksternt samarbeid. I fakultetets årsplan for 2016-18 står det:
HFs aktivitet 1: Skaffe kunnskap om viktige HF-bransjer for mer målrettet eksternt
samarbeid.
Forventede resultater 2016: Minst 4 institutter har identifisert de viktigste aktørene i
sentrale bransjer for utdanning og forskning.
Forventede resultater 2018: Alle institutter har etablert langsiktige samarbeid med minst
3 prioriterte aktører.
HF gjennomfører nå flere kvalitative intervju-undersøkelser i strategisk viktige bransjer for
fakultetet, for å kartlegge kjennskap til kompetansen hos våre kandidater, erfaringer med og
potensiale for samarbeid i utdanning og forskning. En av disse undersøkelsene, en kartlegging med
aktører i næringslivet, ferdigstilles nå.
Samfunnsrelevans
Funn fra undersøkelsen understøtter HFs innspill til den kommende Stortingsmeldingen om
humaniora på flere områder når det gjelder samfunnsrelevans og store utfordringer.
Omstillingstakten og globaliseringen i norsk næringsliv øker behovene for kompetanse i:

Forskningsseksjonen
Kontoradr.:
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Språk og retorikk (lykkes i konkurranse, følge av migrasjonsbølgen, internasjonale
markeder)
Kulturforståelse og kunnskap om multikulturelle samfunn (navigere i og lykkes på
internasjonale markeder, følge av migrasjonsbølgen)
Etikk (samfunnsansvar, internasjonale markeder)
Teknologi, og samspillet mellom mennesker og teknologi (kunnskap om nye medier, digital
teknologiforståelse, og kompetanse til å forstå hvordan nye teknologier tas i bruk)
Helhetstenkning og analyse (analysere stadig mer komplekse problemstillinger, dynamikk i
arbeidslivet/agere raskt under endringer, forutsetning for produktutvikling og innovasjon)

HFs samarbeid med ulike bransjer
HF har en bred fagportefølje, verken utdanninger eller forskningsområder har en klar
profesjonsprofil. Det er derfor ikke så relevant å trekke fram enkeltaktører i næringslivet.
Fagmiljøene samarbeider med mange aktører innenfor noen bransjer, spesielt:




Forlagsbransjen (særlig praksisplasser)
Media, kommunikasjon og PR
Musikkbransjen

Dette er bransjer som ligger tett opp til forsknings- og utdanningsaktivitet på HF. I tillegg ser vi
flere bransjer hvor det er potensial for mer samarbeid enn vi har i dag, blant annet:




IKT – her er medievitenskap, musikkteknologi og språkteknologimiljøene særlig relevante.
Medievitenskap har hatt flere samarbeid f.eks. med Telenor og Tekstlaboratoriet har
utviklet en tagger for det norske språket som er anvendt av Microsoft.
Olje og energi – her er særlig språk og kulturforståelse relevant. Midtøstenmiljøet på IKOS
har f.eks. hatt et vellykket samarbeid med oljenæringen.
NHO – HF har samarbeidet med kompetanseavdelingen i NHO om virkemidler for å styrke
rekrutteringen til tysk i en årrekke.

Næringslivsundersøkelsen på HF dokumenterer at bransjeorganisasjoner er helt sentrale arenaer i
arbeidet med å styrke samarbeidet med næringslivet. Bransjeorganisasjonene er viktige
nettverksarenaer og formidlere av faginformasjon for virksomhetene.
Forskningssamarbeid med Statoil
Fakultetets fagmiljøer har og har hatt ulike former for samarbeid med næringslivet. Den største
enkeltaktøren er Statoil, som har vært en del av Midtøsten-satsningen ved IKOS og som i disse
dager inngår avtale med IAKH om å skrive Statoils historie. Også DNB og Telenor har vært viktige
samarbeidspartnere.
Utdanningssamarbeid – praksisplasser og masteroppgaver
Praksisplasser er en viktig del av fakultetets samarbeid med eksterne partnere. Praktisk
arbeidserfaring i studietiden gir studentene mulighet for:


en praktisk anvendelse av akademisk kunnskap og kompetanse
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mulighet til å bygge relasjoner som vil være viktige når de søker jobb som nyutdannede
kandidater
økt bevissthet om karrieremuligheter og arbeidslivets krav

Næringslivsbransjer hvor det særlig er samarbeid om praksisplasser:






Forlagsbransjen
Eksempler: Aschehoug forlag, Forlaget Oktober, Samlaget, Tiden Norsk Forlag,
Universitetsforlaget, Cappelen Damm
Media, kommunikasjon og PR
Eksempler: Geelmeuyden.Kiese, Burson-Marsteller, Retriever, Medieoperatørene, DDB
Oslo
IT, IKT og kommunikasjon
Eksempler: Telenor, Hewlett Packard Norge, Zenitel
Musikkbransjen
Eksempler: EMI Music, Wimp Music/TIDAL, Grappa Musikkforlag AS
Andre
Eksempler: TINE, Aker-Solutions, Varde Consulting, Storebrand, Statoil, DNB, DNV

Praksisemner på HF som del av graden per 1. juni 2016:



Bachelor: 4 praksisemner tilbys på 4 ulike programmer – totalt har 190 studenter
gjennomført
Master: 9 praksisemner tilbys på 11 ulike programmer– totalt har 365 studenter har
gjennomført

Masteroppgavesamarbeid gjennom Vitenskapsbutikken foregår i liten grad i dag med
næringslivsaktører. Dette skyldes i stor grad strukturelle utfordringer.
Strukturelle utfordringer
Kartleggingen av samarbeidspotensialet mellom HF og næringslivet bekrefter noen kjente og
vesentlige strukturelle utfordringer:


Tidsaspektet
Omstillingstakten i næringslivet innebærer behov for ny kunnskap raskt. Flere
respondenter melder at forskningsprosessene har for lang tidshorisont til å møte deres
behov for å agere raskt. Forskningssamarbeid gjennom prosjekter over flere år er
hovedsakelig relevant for store bransjer og virksomheter og på områder med langsiktige
kunnskapsbehov for næringen. Imidlertid er viljen til å dele data stor i flere bedrifter, og
muliggjør mer samarbeid om forskningsdata.



Oppdragsforskning
Få fagmiljøer på HF forsker på oppdrag, og etterspørselen fra næringslivet er størst etter
forskning hvor virksomheten har betydelig innflytelse på problemstillinger og
gjennomføring.
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Dobbelkompetanse
Næringslivet har behov for humanistisk kompetanse i kombinasjon med forretningskritisk
utdanning for virksomhetene, som ingeniør, økonom eller jurist. Bare noen få og store
virksomheter har mulighet til å rekruttere kandidater med ren humanistisk utdanning.
Unntaket er HFs mer profesjonsorienterte utdanninger, som medievitere som ansettes i
medier, kommunikasjons- og PR-bransjen.



Kjennskap til fagene
Aktørene i næringslivet har lite kjennskap til akademiske fagområder og
utdanningskompetanse utenfor egen kjernevirksomhet. Det gjelder ikke minst
forskningsporteføljen og utdanningene ved HF, men også HUMSAM-området mer generelt.
Fakultetet vil arbeide målrettet med å formidle forsknings- og utdanningsprofil overfor
prioriterte bransjer, men denne utfordringen er også relevant på institusjonsnivå.

Med hilsen
Arne Bugge Amundsen
dekan
Monica Bakken
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Rasmus G. Andresen
+4722858313, r.g.andresen@hf.uio.no
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Oppfølging av oversikt over næringslivssamarbeid til universitetsstyret - svar fra JUS
Det juridiske fakultet har som sitt samfunnsansvar å utdanne de juristene som samfunnet til
enhver tid trenger. Fakultetet har derfor som policy å holde seg oppdatert på samfunnsutviklingen
og justere undervisningen og forskningen deretter. Det er derfor vanskelig å definere enkeltaktører
som de viktigste samarbeidspartnere for fakultetet som helhet. På forskningssiden skifter
samarbeidspartnerne avhengig av hvilke prosjekter våre forskere og institutter til enhver tid er
involvert i. Vedlagte oversikt, som siden forrige versjon er oppdatert på undervisningssiden, gir et
bilde på Det juridiske fakultets næringslivssamarbeid akkurat nå.
Av konkrete planer for å videreutvikle samarbeid med næringslivet vil vi spesielt trekke frem to
ting. Institutt for privatrett er vertskap for og koordinerer det EU-finansierte prosjektet
Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), som skal finne ut hva som hindrer og
hva som fremmer bærekraftige beslutninger i livssyklusen til klær og mobiltelefoner. Prosjektet
startet opp 1. mars 2016, og vil utvikle samarbeid med konkrete næringslivsaktører. Nordisk
institutt for sjørett vurderer fiskerirett som prosjekt, noe som også vil inkludere samarbeid med
fiskerinæringen.
Det er utfordrende for samarbeidet at næringslivet og akademia har ulike kulturer for og krav til
blant annet økonomi, avtaleverk og kvalitet og omfang på forskningen. Våre krav om overhead og
ønske om å gjøre grundig forskning kan føre til at vi priser oss ut sammenliknet med aktører som
tilbyr raske og billige utredninger. Kompliserte samarbeidsavtaler stiller helt andre krav til juridisk
kompetanse i administrasjonen enn det hvert enkelt fakultet har mulighet til å bygge opp, og det er
derfor påkrevd at den juridiske kompetansen i LOS blir ytterligere styrket. Videre vil vi også trekke
frem mangel på tid som en strukturell utfordring. Det juridiske fakultet har eksempelvis et uttalt
mål om å øke studiekvaliteten ved at studentene skal møte så mange faste vitenskapelig ansatte i
undervisningen som mulig heller enn eksterne timelærere; dette og andre krav til publisering og
undervisning kommer gjerne i konflikt med ønsket om samarbeid med næringslivet.

Administrasjonsseksjonen
Kontoradr.:

Telefon: 22 85 50 50
Telefaks: 22 85 98 40
postmottak@jus.uio.no
www.jus.uio.no
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Med hilsen
Dag Michalsen
dekan
Jenny Graver
forskningsrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Jenny Graver
+4722842051, jenny.graver@jus.uio.no
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Spørsmål

Institutt
IfP

Svar
Nei

NIFS

Samarbeidet er på forskjellig plan som er vanskelig å sammenligne
(deltagelse i styre/råd, samarbeid om kontraktsutvikling etc). Men som
finansieringskilde er Norsk Olje og Gass viktigst fordi det har gitt faste
driftstilskudd til instituttet i mange år. Statnett har finansiert en
førsteamanuensis stilling i fem år, men den forpliktelsen er overtatt av
fakultetet. Samarbeidet med Sintef gir også finansielt tilskudd gjennom
prosjekter.

Er det noen samarbeidspartnere
som peker seg ut som de viktigste?

SMR
IfP
Foreligger det planer om å
videreutvikle samarbeidet med
næringslivet?

NIFS
SMR

Finnes det strukturelle utfordringer
som hindrer utviklingen av
næringslivssamarbeidet?

IfP
NIFS

SMR

Nei
Det er forventet en videreutvikling innen SMART‐prosjektet
Instituttet vurderer kontinuerlig muligheter for samarbeide med
næringen gjennom forskjellige prosjekter. Vi har begynt å tenke på
fiskerirett som prosjekt, og vil i den forbindelse også se på muligheten for
å samarbeide med fiskerinæringen.
Ja. Vi arbeider med mulige samarbeidskonstellasjoner, i hovedsak knyttet
til temaet "Business and Human Rights."
Arealsituasjonen for instituttet, med plassering i 3 ulike bygg og for få
plasser i DM der hovedvekten av faste vit. ansatte holder til er en
utfordring som kan hindre utviklingen av næringslivssamarbeid.
I forhold til finansieringen av stillinger, særlig for vit ass stillinger, er
kravet om overhead et betydelig problem.
Ja. Det hadde vært ønskelig med en mindre restriktiv holdning fra
fakultetets side hva angår mulighet til institusjonelt å påta seg
konsuletoppdrag ut over regulær grunnforskning.
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Svar fra MN - Oppfølging av oversikt over næringslivssamarbeid til universitetsstyret

Innledning
MN‐fakultetet tillater seg innledningsvis å problematisere denne øvelsen en smule før vi forsøker å besvare
spørsmålene. Å kartlegge UiOs viktigste næringslivssamarbeidet på tvers av grunnenheter er på ingen måte
en triviell øvelse. Hvordan veier man et sterkt og strategisk meget viktig samarbeid med én forskergruppe
opp mot gode, men likevel litt løsere samarbeid mot to – tre grupper? Og hvordan veier man eksisterende
samarbeid mot samarbeid som man sterkt ønsker videre fremover?
Et særtrekk ved det norske forskningslandskapet er dessuten de mange og til dels store tekniske
forskningsinstituttene, eksempler inkluderer SINTEF, IFE, SIMULA m.fl. Disse er ofte sentrale partnere i den
næringsrettede/anvendte forskningen. Det er viktig å merke seg at en betydelig andel av mange norske
bedrifters FoU foregår nettopp hos disse forskningsinstituttene, i stedet for i egne forskningsavdelinger. En
annen meget viktig samarbeidspartner er OUS, som også har en sentral rolle i forhold til å ta forskningen
frem til anvendelser, blant annet gjennom etablering av nytt næringsliv.

Kategorisering av samarbeidet
Helt overordnet kan det direkte næringslivssamarbeidet sorteres i tre hovedkategorier:
1) Samarbeid med eksisterende, større industriaktører. Dette er typisk samarbeid som involverer
store prosjekter (som SFI, FME m.m.) og mindre prosjekter (som KPN‐ og IPN‐prosjekter i NFR sine
ulike tematiske program)
2) Samarbeid med eksisterende, små og mellomstore næringslivsaktører. Vekselvirkningen skjer
typisk gjennom mindre prosjekter og i enkelte tilfeller gjennom næringsklynger
3) Innovasjonsaktiviteter med sikte på å etablere nytt næringsliv
Av naturlige grunner så vil en overordnet liste for UiO utvilsomt domineres av kategori 1). Større bedrifter
har kapasitet til å være med på flere og større prosjekter, samtidig som de typisk vil ha en bredde i
aktivitetene som innebærer samarbeid med flere forskningsgrupper/grunnenheter. Imidlertid vil vi påpeke
at det finnes et meget betydelig næringslivssamarbeid innen kategori 2) som er strategisk viktig for den
enkelte forskningsgruppe. En liste med de 25 viktigste samarbeidspartnerne vil derimot raskt bli en liste
over de største bedriftene som samarbeider med UiO, og vi mener at en betydelig dimensjon for

Fakultetsadministrasjonen
Kontoradr.: Sem Sælands vei 24

Telefon: 22 85 52 00
Telefaks: 22 85 63 39
postmottak@mn.uio.no
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samhandlingen med næringsliv dermed blir skjult. Helt konkret er livsvitenskap et fagområde der det i stor
grad mangler norske aktører i kategori 1), og der det kanskje først og fremst er bredden i samarbeid innen
kategori 2) som er viktig. Det kan bemerkes at også kategori 3) kan være svært strategisk viktig på
mellomlang og lang sikt, men at dette går «under radaren» slik denne kartleggingen legges opp.
Ved MN‐fakultetet er det betydelig trykk for å få opp aktivitetene innen alle de tre skisserte kategoriene. Vi
har nettopp vært gjennom en ny tildeling av FME‐sentre der MN er en sentral partner i hele 3 av 8
innvilgede sentre. Det er også et klart uttalt mål at vi ønsker å være med i – og gjerne koordinere – flere
SFI‐sentre. Som et ledd i dette etableres det akkurat nå to innovasjonsklynger for strategisk å styrke vårt
samarbeid med sentrale næringsaktører. De to klyngene utgjør en del av en større innovasjonssatsing, der
til sammen 24 PhD’er vil jobbe med innovasjon og/eller tett med næringslivet gjennom et øremerket
fjerdeår.
Vi vurderer det dithen at NTNU er sterke og gode på samarbeid i kategori 1), mens MN/UiO trolig har sin
styrke i kategori 2) og 3). Det er trolig en profil som bør videreføres. Det vil si at selv om UiO styrker
samhandlingen under kategori 1), så må det ikke gå på bekostning av de to andre kategoriene. UiO er nylig
kåret til ett av verdens hundre mest innovative universitet, og nettopp i forhold til innovasjon er de små og
mellomstore bedrifter (SMB’er) helt sentrale. For dem er det ofte svært viktig å ligge i teknologisk front, og
de er ofte de første til å ta i bruk helt ny teknologi.

Strukturelle utfordringer
Den sterke norske instituttsektoren fungerer innen visse fagområder som en strukturell barriere for direkte
samarbeid med næringslivet, fordi instituttene ønsker å fungere som en bro fra grunnforskning til industri. I
midtveisevalueringen av de eksisterende FME‐sentrene ble dette påpekt som en klar svakhet: At
forskningsinstituttene var for dominerende og i praksis ofte ble en barriere. Det er svært viktig at det er
direkte kontakt mellom akademia og næringslivet (dvs. et trekantsamarbeid i stedet for en kjede), noe som
krever bevissthet og aktivt initiativ fra UiOs forskere.
Som tidligere nevnt skjer en andel av nærings‐FoU i den norske instituttsektoren, med det resultat at
bedriftenes FoU‐avdelinger trolig er mindre enn de ville ha vært dersom all FoU skjedde internt i bedriften.
Dette er nok en strukturell barriere da det reduserer grenseflaten og kapasiteten for direkte samarbeid og
noe UiO i mindre grad kan påvirke.

Det viktigste næringslivssamarbeidet ved MN
Her følger de viktigste samarbeidspartnerne ved MN fordelt på de fire tematiske satsingsområdene til
fakultetet innen kategori 1) Samarbeid med eksisterende, større industriaktører, 2) Samarbeid med
eksisterende, små næringslivsaktører og 3) Innovasjonsaktiviteter med sikte på å etablere nytt næringsliv.
Bedriftene er listet opp alfabetisk, da vi mener en nøyaktig rangering av dem er tilnærmet umulig. I tillegg
bør man vurdere å legge inn «SMB» som en sekkepost som omfatter alt samarbeid med små og
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mellomstore bedrifter som til sammen er strategisk svært viktig, mens det enkelte samarbeid er for lite i
volum til å komme inn på UiO sin liste.
Vi har per nå ikke full oversikt over alt samarbeid våre forskere har med bedriftene på listen under. Vi vet
derfor ikke med sikkerhet hvor mange forskergrupper som samarbeider med den enkelte bedrift. Likeledes
kan det være flere tematiske områder som er involvert i samarbeidet enn det som fremgår av listen.
Dersom ønskelig, vil vi foreta en grundigere gjennomgang og både utdype omfang av samarbeidet og gi
mer informasjon om bedriftene når de 25 næringslivsaktørene er plukket ut.

Bedrift

Kat.

Energi og
miljø

Algeta – Bayer AS

1/2

CoorsTek Membrane
Sciences – CoorsTek

1/2

Det norske oljeselskap
ASA (Det norske)

1

DNB

1

(x)

DNV‐GL (Det norske
Veritas)

1

x

Elkem/REC Solar

1

x

FMC Technologies

1

x

GE Vingmed
Ultrasound AS –
GE/GE Healthcare

1/2

Jord og rom

Livsvitenskap

Muliggjørende
teknologier

x
x

x

x
x

x

x
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Bedrift

Kat.

Energi og
miljø

Haldor Topsøe

1

x

Norsk Hydro

1

x

IBM

1

IDEAS (Integrated
Detector Electronics
AS)

2

Kongsberggruppen

1

Lundin

1

Statkraft

1

x

x

x

Statoil

1

x

x

x

Vaccibody/Nextera/
Albumedix
Yara

Jord og rom

Livsvitenskap

x
x

x

x
x

2/3

1

Muliggjørende
teknologier

x

x

x

Mange av bedriftene over, spesielt i kategori 1), antar vi at er godt kjente og ikke trenger ytterligere
presentasjon. De fem som trolig er mindre kjent beskrives kort her (igjen i alfabetisk rekkefølge):
CoorsTek Membrane Sciences ‐ CoorsTek
Startet som spin‐off selskapet Protia AS, som var en kommersialisering av forskning ved SMN. Protia ble
senere kjøpt opp av amerikanske CoorsTek. Moderselskapet har base i Colorado og er verdens største
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produsent av teknologiske, keramiske materialer. CMS fokuserer på avanserte keramiske membraner
spesielt mot energisektoren.
GE Vingmed Ultrasound AS – GE/GE Healthcare
Bedrift med hovedkontor i Horten og rundt 200 ansatte. Produserer ultralydapparater beregnet for
hjerteavbildning, og er ledende i verden på slikt utstyr for hjerteundersøkelser. Er en del av General Electric
(GE), nærmere bestemt GE Healthcare.
Haldor Topsøe
Et av verdens ledende selskaper innen katalyse, spesialisert på produksjon av katalysatorer og design av
prosessanlegg. Viktige sektorer inkluderer kjemisk og petrokjemisk industri, samt energisektoren. Stor
forskningsaktivitet og samarbeider med de beste universitetene internasjonalt.
IDEAS ‐ Integrated Detector Electronics AS
IDEAS leverer strålingsdetektorer og avbildningsutstyr som tåler ekstreme miljøer – f.eks. i rommet, dypt
under havet og i forbindelse med partikkelakseleratorer. Selskapet ble startet opp av forskere fra CERN og
UiO.
Vaccibody/Nextera/ Albumedix
Dette er alle firmaer hvor teknologi er kommet fra Inger Sandlie og hennes medarbeidere. De tre firmaene
representerer ulike teknologier og veier til kommersialisering. Albumedix er spin‐off fra Novozymes, som
eies av NOVO som også eier Novo Nordisk.

Med hilsen
Mona Bratlie
underdirektør
Ingse Noremsaune
Seksjonssjef forskning

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Ingse M W Noremsaune
+4722855329, i.m.w.noremsaune@mn.uio.no
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Svar fra MED - Oppfølging av oversikt over næringslivssamarbeid
Det medisinske fakultet er et stort fakultet med tre store institutter som hver for seg har en ganske
forskjellig tilnærming til næringslivssamarbeid. Vi har derfor valgt å se de tre instituttene (samt
BIO/NCMM) hver for seg og formidle deres syn slik de selv har fremstilt det. Fakultetet avslutter
notatet med noen generelle kommentarer.

Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Dagens samarbeid med næringslivet og planene for videreutvikling av samarbeidet
Forskningsgrupper ved IMB samarbeider med et bredt spekter av aktører i næringslivet innen
områdene privat helse- og legemiddelindustri, matvareindustri og andre teknologi- og FoUvirksomheter i biomedisin og bioteknologi. Samarbeidet kjennetegnes i stor grad av en-til-ensamarbeid med den enkelte forskningsgruppe eller samarbeid om og støtte til enkeltstående
prosjekter. Flere av samarbeidspartnerne er små bedrifter som utvikler teknologier og produkter.
Flere av selskapene har sprunget ut av kommersialiserte oppfinnelser der instituttets forskere er
blant bidragsyterne.
Instituttet har valgt en nedenfra-og-opp-tilnærming til samarbeid med næringslivet og mener at
dette er den mest effektive måten å oppnå en fruktbar utvikling på. Instituttet har ønsket og ønsker
fortsatt å legge til rette for denne typen samarbeid med lav terskel og i liten skala, da potensialet for
fruktbart FoU-samarbeid og innovasjon av strategisk betydning for den enkelte forskningsgruppe
kan være betydelig.
Gjennom det omfattende tverrinstitusjonelle SFI-samarbeidet i Oslo Centre for Biostatistics and
Epidemiology (OCBE) og BigInsight samarbeider instituttet med store kommersielle aktører som
Telenor, DNV-GL, DNB og ABB.

Det medisinske fakultet
Telefon: 22 84 53 00
Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3, Telefaks: 22 84 53 01
postmottak@medisin.uio.no
2. et., 0372 Oslo
www.med.uio.no
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Senter for klinisk ernæring er en stor felles strategisk satsning mellom Universitetet i Oslo og Oslo
Universitetssykehus. Miljøet har en lang tradisjon med samarbeid med matvareindustrien. Det nye
senteret vil nå søke å videreutvikle dette næringslivssamarbeid matvareindustrien og samtidig
inkludere sentrale aktører i innen klinisk ernæring og kliniske ernæringsprodukter.
Flere forskningsgrupper har samarbeid med Oslo universitetssykehus, regionale sykehus,
Kreftregistret, Norsk Regnesentral og Uninett Sigma. Det er et betydelig potensial for innovasjon
og kommersialisering i interaksjonen med disse aktørene.
Instituttet ser også et potensiale for mer interaksjon med og tydeligere posisjonering overfor Oslo
Cancer Cluster og OsloLifeTech (som nylig skiftet navn til The Life Science Cluster). Møter er
planlagt av OCBE og av Avdeling for komparativ medisin, som tilbyr dyrestall-tjenester.
Oppsummert og helhetlig vurdert har små og mellomstore bedrifter som driver FoU-virksomhet
innen helseteknologi, legemidler og mat-/ernæringsproduksjon størst strategisk betydning for
instituttet.
Strukturelle utfordringer knyttet til utvikling av samarbeidet med næringslivet
Blant strukturelle utfordringer ser instituttet at det fortsatt er behov for flere møteplasser der
næringsliv og akademia kan bygge nettverk og styrke den gjensidige innsikten i hverandres
virksomhet. For eksempel har metoder innen statistikk og «maskinlæring» brede
anvendelsesområder. Metoder utviklet i én kontekst (for eksempel kliniske studier) kan overføres
til helt andre områder (eksempelvis håndtering av kunderelasjoner). Tverrfaglighet og bruk av
metoder på tvers av områder er en styrke for universitetet, men faglige og institusjonelle barrierer
kan hindre tilgang og kjennskap til metoder på tvers. Universitetet har en utfordring og et uforløst
potensiale i å formidle metoder og resultater på mer generiske måter, slik at andre kan nyttiggjøre
seg resultatene.
Instituttet kan dra stor nytte av mer interaksjon med legemiddelindustrien, der blant annet mye
biostatistisk forskning foregår. BigInsight har i flere år forsøkt å etablere et samarbeid med Astra
Zeneca, Novo Nordisk og Lundbeck uten å lykkes. En samarbeidsstrategi på universitets- eller
fakultetsnivå vil være et nyttig virkemiddel i videre arbeid.
Av praktiske strukturelle utfordringer kan nevnes at grunnenhetene i liten grad er rigget for å
håndtere næringslivssamarbeid i større omfang, det være seg kapasitets- eller kompetansemessig.
Juristene sentralt ved UiO tilbyr bistand, men instituttene må selv drive prosessene, og ofte også
utforme kontraktsutkast. Omfanget er ikke stort nok til å berettige fulle stillinger, og IMB er som
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andre institutter presset på administrative ressurser, som skal ivareta et bredt spekter av oppgaver.
Det kan derfor ta uforholdsmessig lang tid og mye ressurser å få på plass en samarbeidsavtale. Et
tettere og mer systematisk samarbeid mellom sentralt nivå og grunnenhetene rundt
samarbeidskontrakter, flere maler for ulike typer samarbeid og nettverk for saksbehandlere som
arbeider med kontrakter lokalt, kunne sikret at samarbeidet foregår innenfor gode juridiske
rammer, styrket kompetansen lokalt og gjort kontraktsarbeidet mer effektivt.
Kartleggingen på bestilling fra universitetsstyret har vært et nyttig insitament til å se
næringslivssamarbeidet ved instituttet under ett og til å trekke paralleller til og inspirasjon fra
andre institutter og fakulteter.

Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
(kun et utvalg klinikker har svart på henvendelsen)
Viktigste strategiske samarbeidspartnere
Medisinsk klinikk
Viktigste partner: Stein Erik Hagens stiftelse (Canica).
Prehospital/ Akuttklinikken
Samarbeid med Philips (NL) og BBraun (D) i EU-støttet Fast Track to Innovation prosjekt startet
november 2015. Dette er viktig for klinikkens forskning på ultralyd innen anestesi og
smertebehandling.
TEM International og Haemonetics bidrar i forbindelse med finansiell støtte innen traumatologi i
et EU-støttet prosjekt om optimalisering av transfusjonspraksis (iTACTIC). Støtten er begrenset til
dette prosjektet og synes ikke å ha "potensiale" for videre betydelig samarbeid. Klinikken har også
bidragsforskning innen legemiddelutprøving (RCT) med støtte fra Ferring (DK).
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Klinikkens viktigste samarbeidspartnere innenfor næringslivet befinner seg i to kategorier:
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Legemiddelindustri – der klinikken, med hovedforankring på OUS-siden, har et utstrakt samarbeid
omkring gjennomføring av legemiddelutprøving både i kliniske og pre-kliniske studier,
Samarbeid knyttet opp mot forskningsfinansering, der Canica A/S og K.G. Jebsen-stiftelsen er de
viktigste samarbeidspartnerne.
Kreftklinikken
Oslo Cancer Cluster er den viktigste samarbeidspartneren mot industrien og de representerer 70
aktører i privat næringsliv. Av disse kan man regne 5 større farmasøytiske firma som særlig viktige.
I tillegg har KRE minst 8 knoppskytingsfirma som må anses som viktige. Klinikken deltar også i to
av de nye store fyrtårnprosjektene der det er næringslivssamarbeid. Også disse må regnes som
viktige partnere. En rekke firma som gjennomfører kliniske studier og utprøvende studier ved
klinikken.
Kvinneklinikken
Klinikken har ingen store og formelle næringslivssamarbeid, men enkeltpersoner samarbeider med
Roche Diagnostics Norge (biomarkører for placentafunksjon), samt utviklingssamarbeid med
CellTrend i Berlin (autoantistoffer mot angiogenetiske proteiner). Noen prosjektledere har hatt
andre prosjekter tidligere (design av operasjonskniv etc. som ble testet i en RCT).
Klinikk for laboratoriemedisin og klinikk for radiolog og nukleærmedisin
Det er ulike kategorier av samarbeidspartnere:
Enkelte firma som benytter OUS/UiO kjernefasiliteter og som også har bidratt til investering av
instrumenter (Rheumatech AS) tilknyttet kjernefasiliteten. Arctic Pharma AS og Spermatech AS er
eksempler på kunder av kjernefasilitet.
Selvopprettede selskap som følge av patentering (via TTO kontoret Inven2). Vaccibody AS er et
slikt eksempel. Cancer-ID er et annet, multinasjonalt konsortium med akademiske og
kommersielle partnere.
Strategisk viktige samarbeidspartnere (for ett av Jebsen-sentrene) er Genetech, NORIN, OCC.
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Strategisk vurdering av dagens samarbeid med næringslivet
Prehospital/ Akuttklinikken
Næringslivssamarbeid er viktig for klinikkens forskning innen legemiddelutprøving, medisinsk
teknologi og innovasjon.
Klinikk for laboratoriemedisin og klinikk for radiolog og nukleærmedisin
Ett industrisamarbeid er orientert mot preklinisk validering av antistoffer i forskjellige
inflammasjons- og neovaskulariseringsmodeller. Dette er i sluttfasen av å etablere et human
immunoglobulin-bibliotek for presentasjon av hypervariable domener på bakteriofag. Dette er
strategisk viktig fordi det kan benyttes til å lage egne antistoffer mot lovende legemiddelmål.
Enkelte samarbeid foregår ad-hoc og er ikke del av en større strategisk vurdering.
Medisinsk klinikk
Punkt 2) og 3) Samarbeidet med Canica/S. E. Hagens stiftelse er meget viktig og verdifullt. Det er
lagt planer for at samarbeidet fortsetter (ikke definert noe sluttidspunkt).
Prehospital/ Akuttklinikken
Philips/BBraun-samarbeidet har potensiale for klinikken og bør satses på gjennom å vedlikeholde
kontakten og vurdere nye prosjekter. Philips har i sin R&D avdeling meget høy tilslagsprosent i
EU-støttede prosjekter og framstår som særdeles kompetente og interessante innen medisinsk
teknologi.
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Klinikken har lenge hatt en kultur for proaktivt fremme av forskningsresultaters
innovasjonspotensial. Klinikken er ung (6 måneder) og vil spesifikt ivareta videre strategisk
utvikling av næringslivssamarbeid i arbeidet med handlingsplan for forskning 2017 som fortsatt
pågår.
Kreftklinikken
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Vi har en rekke aktiviteter som vi samarbeider om, bl.a. næringsinkubatoren, utvikling av nytt
sykehusbygg på Radiumhospitalet, undervisning av skoleelever i KRE/ OUS, deltakelse i Foresightdiskusjoner etc.
Klinikk for laboratoriemedisin og klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Hos noen forskningsgrupper er målsettingen å sende så mange DOFIer som mulig til Inven2.
Etablering av antistoffbibliotek vil danne grunnlag for utlisensiering til etablerte firmaer. Som
eksempel er antistoff mot IL-33R (med sterk vitenskapelig forankring i forskermiljøet) som er en
attraktiv kandidat. Mange forskningsgrupper/avdelinger har ingen spesifikk plan for
videreutvikling av samarbeid med næringslivet.
Kvinneklinikken
Dagens samarbeid med næringslivet er mangelfull ved Kvinneklinikken. Dette kan og bør sikkert
utvikles, og Kvinneklinikken vil trenge god drahjelp fra UiO og OUS sentralt for både å utvikle
ambisjoner samt å realisere dem.

Eventuelle strukturelle utfordringer knyttet til utvikling av samarbeidet med
næringslivet
Prehospital/Akuttklinikken
Det er viktig for klinisk forskning å ha kontakt med næringslivet, men vi er også opptatt av å sikre
vår uavhengighet og unngå interessekonflikter gjennom avtaler som sikrer forskernes eierskap.
UiO og OUS bør styrke samarbeidet for å kunne gi råd og hjelpe forskningsmiljøene til å bli
verdsatt på riktig nivå i samarbeid med næringslivet. Bidragsstudier og annen finansiell støtte går
via Inven2, men enkelte av våre forskere opplever at Inven2 ikke har tilstrekkelig fokus på
prosjektgjennomføringen, altså etter at kontrakt er signert. Kontraktsarbeid er viktig og UiO/OUS
bør vurdere innholdet i avtalene som etableres mellom oss, representert ved prosjektleder, og
Inven2.
I planlegging av prosjekter sammen med næringslivet og spesielt forut for kontraktsinngåelser er
det behov for konkret støtte. UiO/OUS har mye å vinne på dette, men kontrakter og
grenseoppganger kan være krevende og UiO/OUS bør være flinkere til å tilby hjelp fra sentral
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administrativ forskningsstøtte. Her er det mye kompetanse som det er viktig for prosjektledere å ta
del i.
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Tilgang på effektiv juridisk bistand fra UiO i møtet med det private næringsliv oppleves tidvis
utfordrende. Strukturelt er også klinikkens arealsituasjon på forskningssiden utfordrende, fordi
næringslivssamarbeid og finansiering knyttet til dette genererer arealbehov.
Klinikk for laboratoriemedisin og klinikk for radiologi og nukleærmedisin
Klinikken erfarer utfordringer knyttet til at UiO har sentralisert sin juridiske stab og at den ikke ser
ut til å være dimensjonert etter dagens behov. Dette fører til utfordringer på ulike områder. For
næringslivssamarbeid erfarer gruppene at TTO-kontoret, som er sentral i vår næringslivskontakt,
ikke er (godt nok) kjent, at prosesser stopper opp på grunn av manglende kjennskap hos denne
enheten av vår virksomhet. Til sammenligning har OUS en mer effektiv og sømløs arbeidsmåte når
det gjelder det juridiske ifm kontrakter med næringslivet. Vi ønsker at institutt for klinisk medisin
eller medisinske fakultet etablerer en lokal juridisk enhet faglig tilknyttet den sentrale slik at man
oppnår bedre og raskere saksbehandling. Uten en bedring av den juridiske støtten er vi redd at
OUS vil utkonkurrere UiO som forankringsinstitusjon på næringslivssamarbeid. Forankring av
prosjekter i forbindelse med NFRs BIA-midler er et eksempel på dette.
Kvinneklinikken
De strukturelle utfordringer ligger i at mange forskere har for liten tid til forskning slik som det er,
og all "ny" aktivitet krever ekstra tid for dem. Gode forbilder og eksempler fra andre klinikker vil
trolig være en inspirasjonsfaktor og dempe terskelen for å utvikle slike kontakter også for forskere
ved Kvinneklinikken.

Institutt for helse og samfunn (Helsam)
Helsam har begrenset med næringslivssamarbeid. Det ikke naturlige å trekke fram noen som
instituttets strategisk viktigste samarbeidspartnere.
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Når det gjelder potensial for videreutvikling av næringslivssamarbeid så vil det for Helsams del
primært være rettet mot leverandører av e-helseløsninger og mot farmasøytisk industri for
forskningsprosjektene. Helsam har pr i dag etablert samarbeid mot farmasøytisk industri og
private og offentlige helseforetak som utplasseringsarenaer for studieprogrammene.
Instituttet vil gjerne legge til at det er tett samarbeid med mange offentlige forvaltningsorganer
innen både forskning, utdanning, formidling og innovasjon, og at dette trolig vil være instituttets
viktigste arena for innovasjonsarbeid også framover i tid. For Helsam er det derfor viktig å
understreke at betydningen av næringslivssamarbeid ikke må bli enerådende i UiOs og fakultetets
vektlegging av innovasjon.

Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret i Oslo
(BiO)
Viktigste samarbeidspartnere
NCMM/BiO har forsknings- og innovasjonssamarbeid med Novo (Novo Seed), MRC Technology og
GSK. Alle disse samarbeidene gjelder konkrete drug target prosjekter. I tillegg utvikles et Cancer
Drug Sensitivity Screening konsortium som inkluderer en klynge av prosjekter som utvikles i en
større strategisk satsning. Satsningen har til nå fått finansiering med 9 mNOK fra HSØ til NCMM,
2.6 mNOK fra Kreftforeningen, UiO-MEDs Scientia Fellows program (EU-COFUND postdoc) og
UiO-MNs Digitalt Liv-satsning (postdoc). Det tas sikte på å søke om ytterligere midler til prosjektet
fra NFR Digitalt Liv Norge (utlysning) og som har høyest strategisk aspekt. Det legges opp til å
ekspandere antall kreftformer som inkluderes i programmet, og det er dannet et konsortium av
interesserte parter. Disse inkluderer Abbvie, Jansen Pharma, Takeda Nycomed, Novartis og
Oncoimmunity AS. NCMM/BiO har flere følere ute i forhold til interessenter. I tillegg til disse
næringslivspartnerne inkluderer konsortiet også EMBL, FIMM (NCMMs søstersenter i Finland),
NTNU, OUS, Helse Bergen og Inven2.
Strategisk vurdering av dagens samarbeid med næringslivet og planer for å
videreutvikle samarbeidet
Alle de nevnte næringslivspartnerne, er involvert i prosjekter med forskningsgruppen til
NCMM/BiOs direktør Kjetil Taskén. Dette er den største og mest etablerte gruppen ved sentrene. I
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tillegg spiller kjernefasiliteten for Chemical Biology HTS som er bygget opp av og er lokalisert hos
NCMM/BiO en viktig rolle.
Både NCMM og BiO fungerer som drivhus for unge, talentfulle forskere som rekrutteres
internasjonalt og som er i starten av sin karriere som selvstendige forskere. Sentrenes gruppeledere
ansettes ikke i permanente stillinger, men får 5 år med mulighet for ytterligere 5 år. Målet er å
gjøre sentrenes gruppeledere til attraktive kandidater til permanente stillinger ved UiO/OUS eller
andre institusjoner i løpet av perioden de er ved sentrene. Sentrene har jevnlig utskiftning av
forskningsgrupper pga. modellen de opererer med, og gruppelederne bruker de første 4-5 årene
ved sentrene til å etablere sin egen gruppe og bygge opp selvstendig forskning. Dette resulterer i
tidligfase innovasjon og patentsøknader, og sentrene oppfordrer til og forventer større
produktivitet og mer etablerte industrisamarbeid i forskningsgruppenes andre 5-årsperiode.
Sentrene jobber aktivt for å sende inn patentsøknader via Inven2 der dette er hensiktsmessig, og å
utvikle prosjekter med innovasjonspotensial (NCMM har bl.a. i samarbeid med Inven2 et
innovasjonsprosjekt finansiert av NFR).
Evt. strukturelle utfordringer knyttet til utvikling av samarbeid med næringslivet
Organiseringen av BiO og NCMM som drivhus for unge forskere uten fast stilling gjør det
utfordrende å utvikle samarbeid med næringslivet fordi gruppelederne er i en tidlig fase av sine
selvstendige karrierer og fagområdene sentrene satser på, kan variere med utskifting av
forskningsgrupper (se over).

Avsluttende kommentarer fra fakultetet
En gjennomgående kommentar hva gjelder strukturelle utfordringer er knyttet til behov for
ressurser og kompetanse i innovasjons- eller kommersialiseringsprosesser eller andre former for
næringslivssamarbeid, som nødvendigvis må reguleres i ryddige former gjennom juridisk
kvalitetssikrede kontrakter. Slike støttefunksjoner kan bygges opp sentralt ved UiO eller på
fakultets- eller instituttnivå. Fakultetet har håp om at dette vil adresseres i UiO:Forskerstøtte.
Inven2s rolle og kapasitet er i denne sammenheng også et tema. Det er pekt på at UiO mister eller
står i fare for å miste prosjektforankring (f.eks. til OUS) som følge av manglende eller utilstrekkelig
støtte.
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Fakultetet tar innovasjon og entreprenørskap på alvor og har startet InnovEnt-satsingen, herunder
det nye skandinaviske samarbeidsprosjektet Helseinnovatørskolen. En sentral del av InnovEntsatsingen er å knytte kontakter med næringslivet og (helse-)næringsklyngene trekkes nå inn i
arbeidet. Å skape gode møteplasser blir viktig.
Fakultetet opplever økt interesse rundt nærings-phd-ordningen og har flere nærings-phdkandidater i systemet. Det er laget avtalemaler for å lette arbeidet med inngåelse av
samarbeidsavtaler med næringsaktørene der kandidatene er ansatt.
Institutt for helse og samfunn påpeker viktigheten av at innovasjonssatsingen ved fakultetet (og
UiO) ikke ensidig retter seg mot næringslivet, men også mot det offentlige. Fakultetet stiller seg
bak dette synet. Tjenesteinnovasjon er viktig innen helsesegmentet. UiO bør bl.a. vurdere å flagge
offentlig-phd-ordningen i større grad for på sikt i større grad å kople forskning ved UiO mot
offentlige forvaltningsorganer og tjenesteleverandører.
Til slutt bør det nevnes at vårt fakultet har særlige utfordringer knyttet til immaterielle verdier og
intellektuelle rettigheter (IPR). Dette skyldes den nære knytningen til universitetssykehusene i
regionen, bl.a. gjennom ansatte i doble stillinger, delt infrastruktur, felles prosjekter osv. De
juridiske sidene ved dette i forbindelse med næringslivssamarbeid er krevende og må prioriteres.
UiO-enhetene må oppfattes som profesjonelle dersom vi skal være attraktive samarbeidspartnere.

Med hilsen

Frode Vartdal
Dekan
Unn-Hilde Grasmo-Wendler
Fungerende fakultetsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Saksbehandler:
Edvin W. Johannesen
+4722845332, e.w.johannesen@medisin.uio.no
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Anders Lundell

NÆRINGSLIVSSAMARBEID OD
Corticalis:
En av fakultetets viktige samarbeidspartnere fra næringslivet er Corticalis A/S. Samarbeidet har vart
over flere år. I samarbeid med Corticalis A/S har fakultetet deltatt i to EU prosjekter innenfor
Eurostarprogrammet og et større NFR finansiert prosjekt. I disse programmene har det vært en
forutsetning at man har med partnere fra Næringslivet. Fagtematikken hvor fakultetet og Corticalis
A/S har felles interesser er i første rekke innenfor beinforskning og Biomaterialer. Dette er og har
gjennom mange år vært et helt sentralt forskningsområde for OD. Samarbeidet ble formalisert i en
rammeavtale signert i 2015.
En utfordring i forhold til dette samarbeidet er at dette selskapet eies av sentrale personer ansatt
ved OD, hvilket kan gi utfordringer når det gjelder habilitet.
Invento:
Det odontologiske fakultet har hatt et langvarig og godt samarbeid med Inven2. For tiden finansierer
Inven2 et 2-årig innovasjonsprosjekt på ny behandling av åreforkalkning ved avdeling for
biomaterialer. I tillegg er det flere innmeldte oppfinnelser som i samarbeid med Inven2 søkes
finansiert fra NFRs FORNY program. Samhandling og samarbeid med Inven2 fungerer godt selv om
det har vært noen administrative utfordringer for å få på plass informasjonsflyt og økonomiske
rutiner (resultatrapportering som utløser betaling).

O-sak 4 side 31 av 37

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
AF SSA

Dato:
Saksnr..:

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer

11.08.2016
2015/14194 ANITAWOL

Svar fra SV-fakultetet - oversikt over næringslivssamarbeid til universitetsstyret

Vi viser til rektors notat av 23.5.2016, der fakultetet innen 22. juni bes om å:




Definere enhetens viktigste samarbeidspartnere
Gi en kort, strategisk vurdering av dagens samarbeid med næringslivet og orientere om planer for
videreutvikling av samarbeidet
Peke på eventuelle strukturelle utfordringer knyttet til utvikling av samarbeidet med næringslivet.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har i stor grad drevet forskning og utdanning til offentlig sektor, og har
i mindre grad hatt næringslivssamarbeid. Det foregår imidlertid mye samarbeid med næringslivet via den
enkelte forsker eller student. Ofte i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, som for eksempel Frischsenteret. Dette er en samarbeidsmodell som passer våre fag og forskningstradisjoner godt.
Det viktigste samarbeidet fakultetet har med næringslivet er Telenors avtaler med TIK-sentret og
Økonomisk institutt. Samarbeidet med Telenor kom i stand etter at rektor ønsket en dialog med Telenor
om hvordan samarbeidet med UiO kunne forbedres. For TIK-sentret har dette bidratt til betydelig aktivitet
som oppdragsforskning, Nærings-ph.d, masterstipender, bedriftsbesøk og mobilitet av ansatte.
I tillegg er flere av fakultetets fagmiljøer på klima og energi involvert i samarbeid med energibedrifter som
Hydro, Statnett, DNV, Statoil, Statkraft og EnergiNorge. To av prosjektene (CICEP og REMIX) er finansiert av
Forskningsrådet, CICERO er prosjekteier og næringslivet er brukerpartner.
Fakultetet opplever at stadige flere av studentene ønsker jobb og karrieremuligheter i næringslivet, gjerne
konsulentbransjen, HR og organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon, bank og finansielle tjenester,
økonomi, energi og miljø. Fakultetet er derfor åpen for samarbeid med næringslivet om praksisplasser
(statsvitenskap), masteroppgaver (Vitenskapsbutikken), deltidsjobber, sommerjobber, bedriftsbesøk,
presentasjon av arbeidsgivere som ønsker samfunnsvitenskapelig kompetanse, eksempler som kan
benyttes i undervisningen etc.

Fakultetsadministrasjonen
Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke
Moes vei 31, 0851 Oslo

Telefon: 22 85 62 64
Telefaks: 22 85 48 25
postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no
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Fakultetet er meget interessert i et utvidet samarbeid med næringslivet, gjerne i mer omfattende og
forpliktende form, som for eksempel finansiering av langsiktige (felles-)prosjekter og stillinger. Fakultetet
ser også at stadig flere utlysninger fra Forskningsrådet og Horizon2020 krever samarbeid med næringslivet,
og flere av våre forskere ønsker denne typen prosjekter.
Hvis UiO sentralt ønsker å innlede dialog med samarbeidspartnere i næringslivet er dette eksempler på
tematiske områder som kan være aktuelt fra fakultetet:








studier av innovasjon og innovasjonsprosesser
energi- og klimapolitikk
byutvikling
organisasjon (ledelse, organisering, HR, organisasjonspsykologi, innkjøp etc.)
økonomi (næring, marked og konkurranse)
globalisering
atferd, identitet og kommunikasjon (psykologi, sosiologi og antropologi)

Eksempel på utfordringer knyttet til utvikling av samarbeid med næringslivet:
Samarbeid med næringslivet innen samfunnsvitenskapelige fag kan av og til være utfordrende fordi noen av
forskningstemaene fakultetet kan tilby er kunnskap om samfunnsforhold, som f.eks. drivere for
energipolitikk. Dette vil være tematikk som er viktig for bedriftens rammevilkår. Ofte vil dette være mer
interessant for en bransjeorganisasjon for næringslivet og noen av deres medlemmer, heller enn et
forskningssamarbeid med en enkelt bedrift.
En av rollene til samfunnsforskningen er å være kritisk mot ulike mekanismer i samfunnet, institusjoner
etc.. I noen tilfeller kan et næringslivssamarbeid komme i konflikt med et fagmiljøs behov for akademisk
frihet. Noen av fagmiljøene kan derfor velge ikke å inngå et slikt samarbeid for å sikre at de kan stå fritt til å
utale seg kritisk.
Med hilsen
Nils-Henrik von der Fehr
Dekan

Gudleik Grimstad
Fakultetsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.
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Saksbehandler:
Anita Wold
+4722856184, anita.wold@sv.uio.no
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Det teologiske fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
AF SSA

Dato:
Saksnr..:

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer

07.06.2016
2015/14194 INGUNNMG

Svar fra TF: Oppfølging av oversikt over næringslivssamarbeid til universitetsstyret

Det vises til brev av 23.15.2016, hvor enhetene bes om å gi tilbakemelding knyttet til
næringslivssamarbeid.
Det teologiske fakultet har i liten grad samarbeid med næringslivet. Til gjengjeld har vi utstrakt
samarbeid med organisasjoner, statlige aktører (helsevesen og skole) og Den norske kirke.

Med hilsen
Hallgeir Elstad
Forskningsdekan
Ingunn Maria Gjørva
Seniorrådgiver forskning

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Ingunn Maria Gjørva
+4722850347, i.m.gjorva@teologi.uio.no

Fakultetssekretariatet
Kontoradr.: Domus Theologica
Blindernveien 9

Telefon: +4722850300
Telefaks: +4722850301
postmottak@teologi.uio.no
www.tf.uio.no
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Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Notat

Universitetet i Oslo

Til:
AF SSA

Dato:
Saksnr..:

Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer

01.06.2016
2015/14194 BAARDKJO

Oppfølging av oversikt over næringslivssamarbeid til universitetsstyret
Det utdanningsvitenskapelige fakultet viser til oversendelse i forbindelse med den første
kartleggingen av næringslivssamarbeid. Det fremgikk der at vår fakultet ikke har etablert slikt
samarbeid innenfor forskning og innovasjon (på disse områdene samarbeider vi primært med
offentlige myndigheter), samtidig som vi pekte på at vi på utdanningsområdet har etablert enkelte
samarbeidsrelasjoner:
Innen lærerutdanning samarbeider vi med Oslo Kommune og Statoil innenfor rammene av «Teach
First Norway», et lederutviklingskonsept som blant annet har som siktemål å bidra til økt tilgang
på realfaglærere i skolen.
For våre masterstudenter i pedagogikk har vi etablert en base av flere ulike bedrifter som tjener
som praksisarenaer for studenter som spesialiserer seg innen organisasjonslæring,
kompetanseutvikling, HR og andre relaterte tematikker. Det er på dette området ingen
enkeltbedrifter som fremstår som særlig strategisk viktige, men det er likevel av stor strategisk
viktighet for vårt fakultet å opprettholde gode relasjoner til næringslivet, og en bevissthet i
næringslivet om nytten og viktigheten av slike praksisordninger.
Det er vår bestemte oppfatning av den kompetansen våre kandidater utvikler på dette området vil
bli av stadig økende viktighet for et næringsliv som i stadig økende grad vil måtte forholde seg til
krav om kompetanseutvikling og omstillingsevne.
Med hilsen
Berit Karseth
dekan
Bård Kjos
fakultetsdirektør
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Bård Kjos
+4722858240, bard.kjos@uv.uio.no

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Telefon: 22 85 82 76
Kontoradr.: Sem Sælands vei 7 Helga Engs
Telefaks: 22 85 82 41
hus, 3. etasje
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no
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Store virksomheter som samarbeider med flere fakulteter
Virksomhet
Aker Solutions
ConocoPhillips

Samarbeid med
fakulteter
HF, SV
JUS, MN, NHM

Forskning

DnB
DNVGL

HF, UV, MN
UV, HF, SV, MN, MED

x
x

FMC Technologies

MN, UV, MN

x

Gyldendal
Hewlett Packard

HF, UV
JUS, HF, MN

x

Hydro

SV, NHM, MN

x

Lundin Norway
Orkla
Simula Reseach
Laboratory
Spermatech

NHM, MN
JUS, HF, MN
SV, MN

x
x
x

MED, MN

x

Statnett

JUS, MN

x

x

x

Statoil

SV, UV, JUS, MN

x

x

x

Telenor

HF, SV, JUS, MN

x

TINE
Yara

HF, SV, MED
JUS, MN

x
x

x

Utdanning Organiasjonsni Beskrivelse
vå
x
Praksisplasser
x
Forskning og praksisplasser. Samarbeidene er både med
ConocoPhillips Norge og Skandinavia
x
Prosjektstøtte og praksisplasser
x
Forskning og praksiplasser. Partnere i Senter for internasjonal
klima- og energipolitikk. Samarbeidspartn inn mot EU-HEMprogr.
x
x
Forskning og praksisplasser. Representant i arbeidslivsråd
x
x

x

x

x

Praksisplasser
Praksisplasser (HP Norge). EU-prosjekt (HP Italia). Representat i
arbeidslivsråd
Partnere i Senter for internasjonal klima- og energipolitikk.
Samarbeid med Hydro Alimnium og Hydro Energi

Forskning og praksisplasser
Forskningssamarbeid knyttet til NFR-prosjekt. Simula underviser
ved psykologisk institutt. Nærings-PhD
Samarbeidsavtale ifbm FoU-prosjektet A non-hormonal
contraceptive pill for menn
Representat i arbeidslivsråd,Partnere i Senter for internasjonal
klima- og energipolitikk
Partnere i Senter for internasjonal klima- og energipolitikk.
Styremedlem i Vista. Teach First Norway. APA-prosjektet, ledet
av Cordero-Moss
Forskningssamarbeid (med masterstipend). finansiering av
konferanse i konkurranserett
Forskning (gjennom NFR). Praksisplasser
Både Yara Norge og Yara International
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