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Handlingsplan for innovasjon ved UiB - orientering om status 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Styresak 25/03, Kommersialisering av forskningsresultater 

https://arkiv.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2003/04-03/025.htm, 

• Styresak 101/04, Opprettelse av et felles teknologioverføringsselskap for universitetet 
i Bergen, Helse Bergen og Havforskningsinstituttet, 
https://arkiv.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2004/11-25/101.htm   

• Styresak 68/09, Forslag til rettighetspolitikk for Universitetet i Bergen, 
https://www.uib.no/filearchive/2009-068.pdf 

• Sak 22/18 i Utdanningsutvalget, Tverrfaglig emne i bærekraftig innovasjon, 
https://www.uib.no/sa/116088/uu-m%C3%B8te-20mars-2018 
 

Saken gjelder: 
 
I tråd med Universitetet i Bergens strategi, der innovasjon løftes frem som del av 
universitetets samfunnsansvar, skal det høsten 2018 settes i gang et arbeid med en 
handlingsplan for innovasjon. For å gi et oversiktsbilde av hvor UiB står per mai 2018 når det 
gjelder innovasjonsaktivitet, følger en oversikt over de viktigste aktivitetene under.  
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Handlingsplan for innovasjon ved UiB - orientering om status 
 
Bakgrunn 
 
Handlingsplan for innovasjon ved UiB 
Denne saken oppsummerer kort sentrale momenter i innovasjonsarbeidet ved UiB frem til i 
dag.  I tillegg beskrives viktige utfordringer, samtidig som det foreslås en prosess for 
utarbeidelse av en handlingsplan for innovasjon forankret i UiBs strategi.  
 
Innovasjon utgjør sammen med utdanning, forskning og formidling hovedpilarene i UiBs 
samfunnsoppdrag1 og universitetet har i gjeldende strategi pekt på hvordan UiB ved 
innovasjon kan bidra til økt samarbeid med forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig 
sektor for å bidra til å utvikle samfunnet både lokalt, nasjonalt og globalt.  
 
Innovasjon er ikke et entydig begrep. UiB legger til grunn en bred tilnærming til innovasjon, 
som også finner gjenklang i EUs2 og OECDs3 definisjoner av innovasjon, der begrepet 
omfatter områder som tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon og organisatorisk innovasjon, i 
tillegg til produktinnovasjon og innovasjon i markedsføring. I tråd med dette må 
utgangspunktet være UiBs forskning, utdanning og formidling. Videre må fokus være på 
samfunnsnytte og bidrag til et mer velfungerende samfunnssystem, og dermed favne videre 
enn bare økt verdiskapning og vekst. 
 
Innovasjon er høyt prioritert av politiske myndigheter. Parallelt med dette og med et økende 
fokus på ekstern finansiering av forskning, har innovasjon blitt et stadig viktigere element i 
EUs ulike programmer (f.eks. Horisont 2020 og Erasmus+), noe som ventes ytterligere 
forsterket i det kommende rammeprogrammet Horisont Europa som skal iverksettes fra 
2020. Forskningsrådet har i tillegg økt sitt fokus på innovasjon og entreprenørskap bl.a. 
gjennom utarbeidelse av en egne strategier for et innovativt næringsliv og for innovasjon i 
offentlig sektor, samt utviklingen av ordninger som f.eks. Senter for forskingsdrevet 
innovasjon (SFI) og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Dette betyr både nye muligheter og 
utfordringer for UiB. 
 
Det foreligger i dag ikke noe enhetlig rammeverk for hvordan UH-sektoren skal registrere, 
måle og rapportere innovasjonsaktivitet. I tråd med dette har flere institusjoner i etterkant av 
NIFUs rapport «Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og 

                                                
1 Jfr. UH-lovens § 1-3 
2 EU-kommisjonens definisjon av innovasjon: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_en  
3 OECDs definisjon av innovasjon: https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm  

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_en
https://www.oecd.org/site/innovationstrategy/defininginnovation.htm
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utfordringer»4 som kom i 2015, pekt på behovet for nasjonale kriterier for rapportering av 
denne typen aktivitet. UiB har heller ikke så langt registrert innovasjonsaktivitet for internt 
bruk ut over det som har fremkommet gjennom rapporter fra Bergen Teknologioverføring 
(BTO). 
 
Innovasjonsaktivitet ved UiB  
Innovasjonsaktiviteten ved UiB har økt de siste 10-15 årene, og det foreligger flere gode 
eksempler på nyvinninger som både har gitt etablering av suksessrike bedrifter og som har 
bidratt med nye løsninger for offentlig sektor og eksisterende næringsliv. I 2004 bidro UiB, 
sammen med Helse Bergen og Havforskningsinstituttet, til etableringen av Bergen 
Teknologioverføring (BTO) (se styresakene 25/03 og 101/04). BTO har senere fått 
Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole og SIVA inn på eiersiden, og har utviklet 
et bredt tilbud og aktiviteter i form av bl.a. sterke inkubatorer og akseleratorprogrammer tett 
koblet til et stort nettverk i arbeids- og næringsliv. I dag fremstår BTO som et kraftsentrum for 
innovasjon i regionen og har blitt en av de mest suksessrike TTO-selskapene i landet og 
naturlig nok en svært viktig samarbeidspartner for UiB.  
 
I 2009 ble retningslinjer for immaterielle rettigheter vedtatt ved UiB (se vedtakssak 68/09). I 
samhandling med BTO om kommersialisering av forskningsresultater forvaltes immaterielle 
rettigheter ihht. «Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forsknings- og 
arbeidsresultater ved Universitetet i Bergen»5. Inntektsfordelingen mellom oppfinner, UiB og 
BTO følger den såkalte tredelingsmodellen; 1/3 av inntektene går til forskeren/oppfinner, 1/3 
til forskningsmiljøet der resultatet er oppnådd og 1/3 til universitetet. Dette 
fordelingsprinsippet praktiseres i all hovedsak også i UH-sektoren for øvrig.  
 
UiB genererer relativt høy grad av aktivitet ved BTO. Det er imidlertid hittil bare tre fakulteter 
som har stått for all denne aktiviteten: Det medisinske fakultet, Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet og Det psykologiske fakultet. Vedlagt saken følger en oversikt 
som viser tall på prosjekter fra 2004 til og med mai 2018. Fra 2004 og frem til i dag har UiBs 
forskere og studenter sendt inn 153 ideer (DOFI) til BTO, hvorav 80 av disse er aktive; 72 
ideer kommer fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 71 fra Det medisinske 
fakultet, mens henholdsvis studenter og Det psykologiske fakultet har generert de resterende 
ideene (se vedlegg).  

 
Oppsummert betyr dette at samhandlingen mellom BTO og UiB frem til i dag i hovedsak har 
vært knyttet til ulike former for produktinnovasjon og kommersialisering. Innen disse 
områdene er det trolig potensial for ytterligere økt aktivitet, men like viktig vil det være å 
utvide nedslagsfeltet til også å omfatte bl.a. tjenesteinnovasjon og sosial innovasjon, samt å 
benytte BTOs kompetanse i utvikling av innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter for 
studenter. 
 
UiB har deltatt i flere av Forskningsrådets virkemidler i grenseflaten mellom forskning og 
innovasjon, og i dag har UiB en SFI som arbeider med lakselus – Sea Lice Research Centre6 

                                                
4 https://www.nifu.no/publications/1258280/ 
5 https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.5-Formidling-og-
forvaltning-av-forskningsresultater/Reglement-om-haandtering-av-ansattes-rettigheter-til-forsknings-og-
arbeidsresultater-ved-Universitetet-i-Bergen  
6 https://www.uib.no/forskning/73809/sea-lice-research-centre 

https://www.nifu.no/publications/1258280/
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.5-Formidling-og-forvaltning-av-forskningsresultater/Reglement-om-haandtering-av-ansattes-rettigheter-til-forsknings-og-arbeidsresultater-ved-Universitetet-i-Bergen
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.5-Formidling-og-forvaltning-av-forskningsresultater/Reglement-om-haandtering-av-ansattes-rettigheter-til-forsknings-og-arbeidsresultater-ved-Universitetet-i-Bergen
https://regler.app.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.1-Forskning/2.1.5-Formidling-og-forvaltning-av-forskningsresultater/Reglement-om-haandtering-av-ansattes-rettigheter-til-forsknings-og-arbeidsresultater-ved-Universitetet-i-Bergen
https://www.uib.no/forskning/73809/sea-lice-research-centre
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med en rekke nasjonale og internasjonale partnere fra UH- og instituttsektor, samt industri. 
UiB er partner i følgende tre SFI:  

• Senter for miljøvennlig fangst (CRISP)7, koordinert av Havforskningsinstituttet.  
• Senter for forskningsdrevet innovasjon innen lukket akvakultur (CtrlAQUA)8, 

koordinert av Nofima. 
• Big Insight9, koordinert av Norsk Regnesentral. 

 
Når det gjelder FME koordinerer ikke UiB noen sentre, men var partner i Norwegian 
Research Cluster for Offshore Wind Energy (NORCOWE), koordinert av CMR. Senteret er 
avsluttet (varighet 2009-2017). UiB er partner I SUbsurface CO2 storage (SUCCESS)10, 
koordinert av CMR. Senteret avsluttes i år.  
 
Over tid har også UiB, bl.a. gjennom våre kunnskapsklynger, utviklet et godt samarbeid rundt 
innovasjon med næringsklyngene i regionen, både knyttet til subsea- og andre former for 
marin teknologi, sjømat og media. I Media City Bergen har samhandlingen mellom UiB og 
virksomhetene tilknyttet NCE Media-klyngen dannet grunnlag for flere innovasjonsprosjekter 
som involverer både UiBs studenter og forskere. I klyngen samhandler disse med både 
internasjonale bedrifter og en rekke småaktører og oppstartbedrifter.  Andre nylige 
eksempler på samarbeid med næringsklyngene og BTO er søknader til Forskningsrådets 
program for nasjonale testanlegg – såkalte Katapult-sentre, samt etablering av et 
akseleratorprogram (MIT Reap Sør Vest) der UiB, NTNU-Ålesund, UIS, UiA og flere 
regionale næringsklynger bidrar. 
 
Innovasjonsaktivitet ved UiB innenfor gjeldende strategiperiode 
UiB har et uforløst potensial for innovasjon. Dette gjelder trolig for alle typer 
innovasjonsaktiviteter, men kanskje særlig innenfor tjenesteinnovasjon og sosial innovasjon 
rettet mot utvikling av offentlig sektor. Det er også mye som tyder på at UiB har en for svakt 
utviklet kultur for innovasjon, og at institusjonen ikke har hatt tydelige ambisjoner og klar 
ledelsesforankring for denne delen av vårt samfunnsoppdrag. Det har videre i en del 
sammenhenger kommet opp at fagmiljøene ikke får tilfredsstillende uttelling for de 
innovasjonsresultatene som reelt sett oppnås, og at UiB i for liten grad synliggjør og 
anerkjenner innovasjon. Endelig har UiB særlig den siste tiden blitt utfordret på at 
institusjonen ikke har etablert utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap, og at 
UiB i liten grad har støttet studentinitiativer på innovasjonsfeltet.  
 
På denne bakgrunn har universitetsledelsen satt i verk noen initiale tiltak for å styrke 
innovasjonsarbeidet ved UiB: 
• Etablering av kunnskapsklynger: Et av de viktige virkemidlene i gjeldende strategi for 

UiB er etablering av kunnskapsklynger. Kunnskapsklyngene skal bidra til å styrke 
koblingen mellom UiB og eksterne aktører i arbeids- og næringsliv. Kunnskapsklyngene 
er sentrale virkemidler for at tverrfaglig forskning og utdanning skal få en berøringsflate 
med samfunnet utenfor institusjonen, og dermed bidra til et godt økosystem for 
innovasjon. Ett eksempel på dette fra den marine kunnskapsklyngen er samarbeidet 
rundt utviklingen av banebrytende dypvannsteknologi knyttet til Norsk Havlaboratorium 

                                                
7 https://www.uib.no/forskning/74520/crisp 
8 https://www.uib.no/forskning/94104/ctrlaqua-senter-forskningsdrevet-innovasjon-innen-lukket-akvakultur 
9 https://www.biginsight.no/ 
10 http://www.fme-success.no/ 

https://www.uib.no/forskning/74520/crisp
https://www.uib.no/forskning/94104/ctrlaqua-senter-forskningsdrevet-innovasjon-innen-lukket-akvakultur
https://www.biginsight.no/
http://www.fme-success.no/
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og en rekke lokale og internasjonale industrisamarbeidspartnere. Andre eksempler er 
prosjekter og planer rundt omsorgsteknologi i Alrek helseklynge, utvikling av nye 
produkter innen turistnæringen knyttet til Middelalderklyngen, og nye 
værvarslingsløsninger knyttet til klimaklyngen.  

• Ledelsesforankring og organisering: Fra inneværende rektorperiode har en viserektor 
ansvar for innovasjonsarbeidet. I tillegg har en prodekan/visedekan ved alle fakulteter fått 
lagt innovasjon til sin portefølje fra høsten 2017. Fra samme tidspunkt er det etablert et 
lederforum for innovasjon der de nevnte møtes sammen med en representant for 
ledelsen ved Universitetsmuseet fem ganger årlig. I tillegg er det det siste året ansatt en 
seniorrådgiver for innovasjon ved Forskningsadministrativ avdeling som bl.a. skal bidra 
med kompetansebygging og koordinering, videreutvikling av løpende kontakt med BTO, 
styrking av innovasjonsaspekter i søknader gjennom arbeid i BOA-teamet og bidra til 
implementering av nye tiltak relatert til innovasjon ved UiB. 

• Arbeid med styrket kultur for og kunnskap om innovasjon: En del fagmiljøer føler 
seg ikke hjemme i et tradisjonelt innovasjonsbegrep med fokus på kommersialisering, 
produkt- og teknologi-innovasjon, og som nevnt over legges det ved UiB til grunn en bred 
tilnærming til innovasjonsbegrepet som også innbefatter bl.a. tjenesteinnovasjon og 
sosial innovasjon. For å diskutere innovasjon og skape legitimitet og entusiasme for 
denne delen av UiBs samfunnsoppdrag har det vært gjennomført en del tiltak: 

- Innovasjon var tema på vårsamling for ledere på institusjons-, fakultets- og 
instituttnivå i 2016, samlingen hadde 140 deltakere. 

- Flere diskusjoner i Lederforum for innovasjon bl.a. med utgangspunkt i en 
helhetlig tilnærming som reflektert i egenvalueringsverktøyet for innovasjon 
HEInnovate11. Verktøyet, som er utviklet av Europakommisjonen og OECD,  
brukes for kartlegging og bevisstgjøring  om status og muligheter knyttet til 
innovasjon. Med utgangspunkt i verktøyets sju dimensjoner har alle fakulteter 
nylig utarbeidet en kort evaluering av egen innovasjonsaktivitet som både er lagt 
ved denne saken som informasjon til U-styret og som gir verdifulle momenter til 
det videre arbeidet med innovasjon ved UiB. 

- I 2017 ble det etablert et prosjekt sammen med BTO støttet av Forskningsrådets 
FORNY kompetanse-program med fokus på tjenesteinnovasjon, der Det 
humanistiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design er prosjektpartnere 
sammen med Forskningsadministrativ avdeling. Målet er å bygge kompetanse 
rundt tjenesteinnovasjon både i BTO og ved UiB.  

• Styrking av UiBs institusjonelle bidrag til å utvikle et sterkt økosystem for 
innovasjon i Bergen og i regionen: For å kunne være en reell bidragsyter og sette 
agenda, må UiB i større grad enn hittil etablere egne tiltak på innovasjonsfeltet samt å 
bidra til samarbeid ut over det som hittil har vært tilfelle.  

- Det er viktig å bygge felles rammer og plattform for innovasjonsaktivitet ved UiB. I 
Lederforum for innovasjon har man diskutert innovasjon ut fra en trappemodell 
(se illustrasjon i vedlegg). De nederste trinnene i trappen er tilbud som møter 
studenter tidlig i utdanningsløpet, samt lavterskelarenaer for nettverksbygging og 
idéutvikling er viktig. Et eksempel på et slikt lavterskeltilbud er opprettelsen av en 
innovasjonshub for studenter. Lenger oppe i trappen må UiB bidra med andre og 
mer omfattende tiltak, og sørge for klar oppgavefordeling med BTO. 

- NORCE: UiB har i mange år hatt et godt forsknings- og innovasjonssamarbeid 
med ulike deler av instituttsektoren, og særlig gjelder dette Uni Research (Uni) og 
Christian Michelsen Research (CMR). Gjennom etableringen av NORCE, der bl.a. 
Uni og CMR inngår, har UiB bidratt til å styrke økosystemet for anvendelse av 

                                                
11 HEInnovate brukes til egenevaluering av innovasjonsaktivitet ved høyere utdanningsinstitusjoner. Over 900 
institusjoner har tatt verktøyet i bruk. Se: https://heinnovate.eu/en  

https://heinnovate.eu/en
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forskningsresultater og innovasjon i Bergen og på Sør-Vestlandet, samtidig som 
det er etablert et selskap med klare nasjonale og internasjonale ambisjoner der 
samarbeid representerer store muligheter for UiB. 

• Utvikle samhandling og styrke eierstyring av BTO: Det er de siste to årene:  
- Etablert regelmessige dialogmøter mellom ledelsen i BTO og universitetsledelsen 

for gjensidig informasjon og utvikling av praktisk samarbeid (f.eks. knyttet til felles 
arrangementer, samarbeid rundt søknader (f.eks. SFI) og utrulling av 
prosjektstyringssystem) 

- Reforhandlet overordnet samarbeidsavtale mellom UiB og BTO (klar for signering 
våren 2018) og rammer for ny tjenestekjøpsavtale. Avtaleverket legger til rette for 
økt kvalitet og større grad av tilpasning på tjenestene fra BTO, samtidig som det 
stiller større krav til bestillerkompetanse og oppfølging fra UiBs side. 

- Aktivt brukt styrerepresentasjon til bl.a. å fremme saker som er viktige for ansatte 
og studenter som er mottakere av tjenester fra BTO. 

• Styrking av søknadsaktivitet og –kvalitet på prosjekter der innovasjon er viktig: 
- Seniorrådgiver for innovasjon er nå en del av BOA-teamet og bidrar med støtte til 

å styrke innovasjonsaspekter i søknader om ekstern finansiering, samt kan bidra i 
prosjektoppfølging når det gjelder planer for kommersialisering, innovasjon og 
samfunnseffekter.  

- Søknadsstøtte til SFI og FME – det er iverksatt en koordinert innsats for å styrke 
søknader om SFI og FME-midler fra universitetsledelsen hold og ved de enkelte 
fakultet. Til SFI-søknadene er det satt av såkornsmidler sentralt for primært å 
styrke samhandling og kobling til industripartnere i søknadsprosessen og i 
prosjektene. I tillegg skal det utvikles et skreddersydd opplegg i samarbeid med 
BTO med formål om å støtte utvikling av solide søknader.  

• Styrket innovasjonsfokus i forskerutdanningen:  
- Det er i år satt i gang arbeid med å utvikle et nytt kurs i tjenesteinnovasjon i 

forskerutdanningen som kan supplere de spredte tiltak som eksisterer i dag. 
- Det er planlagt tiltak for i større grad enn i dag å utnytte ordningene med nærings-

ph.d. og offentlig-ph.d. 
• Utvikle utdanningstilbud og styrke tilbud for studentinnovasjon og 

entreprenørskap: En viktig del av en helhetlig tilnærming til innovasjon er å inkludere 
studentene, både gjennom å utvikle fagtilbud og å skape arenaer der studenter kan 
utforske og tilegne seg kunnskap om innovasjon og entreprenørskap.  To ting er så langt 
igangsatt på dette området: 

- Utredning av et tverrfaglig utdanningstilbud på bachelornivå med emnebetegnelse 
«Bærekraftig innovasjon». Det ble nedsatt en arbeidsgruppe høsten 2017 som 
utarbeidet et forslag til et 10 stp. tverrfaglig emne på bachelornivå. Forslag med 
emnebeskrivelse ble lagt fram for Utdanningsutvalget våren 2018 (se 
bakgrunnsdokumenter vedlagt). Emnet er nå i prosess med å bli forankret ved 
SV-fakultetet. 

- Våren 2018 ble det startet etablering av en innovasjonhub for alle studenter ved 
UiB i Christiesgt. 20. Innovasjonshuben skal i all hovedsak være studentdrevet, 
men med god faglig støtte fra UiB og BTO. Den er planlagt åpnet til studiestart 
høsten 2018. 

- Det er også kommet forslag om en innovasjonscamp med og for studenter under 
den nasjonale bærekraftkonferansen som arrangeres av UiB i 2019.  

 
Prosess for utarbeidelse av handlingsplan for innovasjon ved UiB 
De viktigste institusjonelle tiltakene ved UiB som gjelder innovasjon og kommersialisering i et 
litt lengre perspektiv er etableringen av BTO og etablering av institusjonelle retningslinjer for 
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IP-rettigheter, samt at innovasjon er synliggjort i gjeldende strategi. Som pekt på over, har 
universitetsledelsen på bakgrunn av vurderinger av innovasjonsaktiviteten ved UiB, samt 
muligheter og forventninger som UiB stilles overfor, iverksatt tiltak for å utvikle og styrke 
kultur og bredde i innovasjonsarbeidet ved institusjonen. Det er likevel universitetsledelsens 
vurdering at det er behov for å følge opp gjeldende strategi med å utarbeide en mer helhetlig 
og systematisk plan for arbeidet med innovasjon og entreprenørskap ved UiB. På samme 
måte som for flere andre innsatsområder som følger av strategien vil det høsten 2018 bli 
igangsatt arbeid med å utarbeide en handlingsplan for innovasjon. En viktig ramme for 
arbeidet vil bli fakultetenes egne vurderinger og behov slik de fremkommer i 
egenevalueringene som er fremkommet ved bruk av HEInnovate referert til over. 
 
Det vil i samarbeid med Lederforum for innovasjon bli nedsatt en bred arbeidsgruppe 
sammensatt av personer med relevant kompetanse og ledelseserfaring. Målsetningen er å 
ferdigstille handlingsplanen våren 2019.   
 
 
Universitetsdirektøren sine kommentarer 
 
Innovasjon er høyt prioritert av politiske myndigheter, og det er forventet at UiB bidrar til økt 
forskningsbasert innovasjonsaktivitet og omstilling i samfunnet. Særlig er dette aktualisert 
etter den siste finanskrisen og nedgangen i oljesektoren. Regjeringen har som ambisjon at 
Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa, og i tråd med dette skal tiltak 
skissert i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–202412 legge grunnlaget for 
et mer kunnskapsintensivt næringsliv med stor evne til omstilling og verdiskaping. Økt 
vektlegging av innovasjon og kommersialisering har også avspeilet seg i departementenes 
dialog med UH-sektoren:  
  
«Norge trenger utdanning, forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, kunnskapsdeling 
og kandidater som bidrar til nødvendig omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og 
privat sektor.» (tildelingsbrevet 2018, sektormål 2) 
 
I tråd med dette er også UiBs fjerde mål i gjeldende utviklingsavtale med 
Kunnskapsdepartementet formulert slik: «UiB skal være en pådriver for innovasjon, 
næringsutvikling og omstilling i offentlig sektor». 
 
I tillegg er innovasjon del av et større bilde når det gjelder modernisering og digitalisering av 
offentlig sektor generelt og UiB spesielt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
15.05.2018/ Christen Soleim (fung. avd. dir.)/Susan Johnsen 
 

                                                
12 Meld. St. 7 (2014–2015): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-7-20142015/id2005541/
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Invitasjon til innspill fra fakultetene om innovasjon 
 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for forespørselen er forberedelser til sak i U-styret 31. mai, der det skal 
orienteres om status for innovasjonsaktivitet- og planer ved UiB. Saken skal legge grunnlaget 
for det videre arbeidet med en handlingsplan for innovasjon for UiB høsten 2018.  
 
UiB legger til grunn en bred forståelse av innovasjonsbegrepet som besvarer spørsmålet: I 
hvilken grad kommer kunnskap produsert ved UiB til anvendelse i samfunnet og i hvilken 
grad skaper kunnskapen og samhandling med eksterne aktører verdi for samfunnet på lokalt, 
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå? Ut fra en slik forståelse er en ny idé eller 
oppfinnelse ikke en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse av brukere i 
samfunnet. Dette kan skje gjennom lansering av nye produkter/teknologier, nye tjenester, 
nye produksjonsprosesser, nye anvendelser, gjennom markedstilpasninger eller gjennom 
nye organisasjonsformer/forretningsmodeller som skaper økonomiske verdier.  
 
Innspill fra fakultetene 
Vi ber om at fakultetene gir en samlet tilbakemelding knyttet til eksisterende 
innovasjonsaktivitet- og planer ved de enkelte fakultet med tilhørende institutter. I 
Lederforum for innovasjon 22. mars ble egenevalueringsverktøyet HEInnovate tatt i bruk. 
Prodekanene besvarte da spørsmål fordelt på sju dimensjoner, som til sammen dekker alle 
aspekter av innovasjonsarbeidet ved høyere utdanningsinstitusjoner.  
 
For å supplere det som da kom fram, samt andre data/tall som vil bli hentet inn, i første rekke 
fra BTO og ulike årsrapporter, ønsker vi tilbakemelding i form av beskrivelser, gjerne også 
korte eksempler på pågående aktivitet. Planer for innovasjonsarbeid beskrives også kort.  
For å lette arbeidet og samtidig sikre en strukturert tilbakemelding, foreslår vi at fakultetene 
tar i bruk de sju dimensjonene i sine tilbakemeldinger (samme som i HEInnovate). 
Fakultetene vurderer selv hvilke dimensjoner det er relevant å gi tilbakemelding på:   
 

Referanse Dato 

2018/4365-SUJ 10.04.2018 
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1. Ledelse og styring: I hvilken grad og på hvilken måte er innovasjon satt på agendaen av 
ledelsen og integrert i strategi og styrende dokumenter ved fakultetet?  

2. Institusjonell kapasitet - finansiering, ansatte og insentiver: I hvilken grad og på hvilken 
måte er nøkkelressurser og ekspertise dedikert til og satt i stand til å jobbe med innovasjon- 
og entreprenørskap ved fakultetet?  

3. Undervisning og opplæring i innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på hvilken 
måte gjenspeiles innovasjon i undervisning gjennom innovative læringsformer eller gjennom 
undervisning i innovasjonsmetoder i fakultetets fagtilbud?  

4. Forberedelser og støtte til innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på hvilken 
måte legger fakultetet til rette for og støtter opp om innovasjons- og 
entreprenørskapsaktivitet blant studenter og ansatte?  

5. Kunnskapsutveksling og samarbeid med eksterne: I hvilken grad og på hvilken måte er 
fagmiljøer ved fakultetet involvert med samfunnet utenfor universitetet gjennom 
formaliserte samarbeid for å legge til rette for kunnskapsutveksling og utnyttelse av 
forskningsresultater? 

6. Innovasjon og internasjonalisering: I hvilken grad og på hvilken måte kobles 
internasjonalisering av forskning- og utdanning med innovasjonsaktiviteter? 

7. Effektmåling: I hvilken grad og på hvilken måte måles effekten av de seks ovenstående 
dimensjonene ved fakultetet?   

 
 
Frist for å sende inn innspill: 27. april 
 
Lengde på innspill: Maks en-to sider 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Robert Bjerknes 
viserektor Christen Soleim 
 fung. avdelingsdirektør 
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Forskningsadministrativ avdeling 
 
  
  

Svar fra KMD: Invitasjon til innspill fra fakultetene om innovasjon 
 
Viser til brev der fakultetene blir bedt om å gi innspill om innovasjon. Vi har valgt å svare 
direkte på hvert enkelt spørsmål direkte i teksten under. 
 

1) Ledelse og styring: I hvilken grad og på hvilken måte er innovasjon satt på agendaen 
av ledelsen og integrert i strategi og styrende dokumenter ved fakultetet?  
 
KMD har nylig utviklet strategi, der nyskaping og innovasjon er inkludert. I forlengelse 
av strategiarbeidet vil det utvikles handlingsplaner med konkrete tiltak.  
 

2) Institusjonell kapasitet - finansiering, ansatte og insentiver: I hvilken grad og på 
hvilken måte er nøkkelressurser og ekspertise dedikert til og satt i stand til å jobbe 
med innovasjon- og entreprenørskap ved fakultetet?  
 
KMD er aktiv deltaker i et pilotprosjekt for økt tjenesteinnovasjon ved UiB:  
Bergen Teknologioverføring (BTO) har tatt initiativ til pilotprosjektet, som er støttet 
av Forskningsrådet, og som skal bidra til økt tjenesteinnovasjon ved Universitetet i 
Bergen (UiB). Gjennom strukturforbedring, kompetanseutvikling og nettverksbygging 
skal pilotprosjektet på sikt forsøke å styrke nyskaping og innovasjon fra hele bredden 
av fakultet og institutt ved UiB. Pilotprosjektet er innrettet mot 
Forskningsadministrativ avdeling (FA), Det humanistiske fakultet og Institutt for 
design, med forgreininger til Det samfunnsvitenskapelig fakultet, start-up miljøet i 
Mediekuben og flere næringsklynger. Pilotprosjektet startet med kick-off tirsdag 22. 
august 2017, og har sluttleveranse i løpet av 2018. 
 
PILOTPROSJEKTET SKAL BIDRA TIL Å: 

 Øke motivasjon blant forskere og studenter for tjenesteinnovasjon. 
 Utvikle en ny modul om tjenesteinnovasjon til ph.d.-utdanningen ved UiB. 
 Styrke relasjoner og kontaktpunkt mellom BTO, UiB og samfunn. 
 Øke aksept for at humaniora - og designfag er grunnlag for samfunnsmessig 

nytenking og verdiskaping. 

Referanse Dato 

2018/4365-ELIHØ 30.04.2018 
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 Øke antall idéer fra UiB til BTO. 
 
Institutt for design:  
De siste årene har instituttet vært med å bygge opp en tverrfaglige designtenkning-
utdannelse eid av UiB, Norges Handelshøgskole og Høgskolen på Vestlandet, der 
ingeniører, designerer og økonomer samarbeider tett om å løse ulike samfunnsutfordringer. 
Vi ser deltakelsen i prosjektet «økt tjenesteinnovasjon» i sammenheng med utviklingen av 
undervisningstilbudet i både DTBergen og masterutdanningen i design ved KMD. I tillegg er 
KMD ved Institutt for design en pådriver i utviklingen av et tverrfaglig emne i bærekraftig 
innovasjon, og fakultetet har signalisert at vi er positive til å stå som eier av emnet.  
 

3) Undervisning og opplæring i innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på 
hvilken måte gjenspeiles innovasjon i undervisning gjennom innovative 
læringsformer eller gjennom undervisning i innovasjonsmetoder i fakultetets 
fagtilbud?  
 
Ved KMD vektlegges varierte undervisningsformer, og idé- og konseptutvikling er 
sentralt. Eksempelvis leder MA-prosjekter ofte frem til nye ideer og prototyper på 
tjenester eller produkter. Det er per i dag ikke et systematisk arbeid for å 
kommersialisere de gode prosjektene, men det er likevel flere eksempler på at 
tjenester og produkter har blitt realiserte. 
 

4) Forberedelser og støtte til innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på 
hvilken måte legger fakultetet til rette for og støtter opp om innovasjons- og 
entreprenørskapsaktivitet blant studenter og ansatte?  
 
Det er behov for å arbeide mer systematisk med kommersialisering av ideer og 
prototyper. Målet med å delt i FORNY-prosjektet er blant annet: 

 
 Styrke moduler om tverrfaglig samarbeid for master og etter- og videreutdanning, 

inkludert nye metoder og verktøyer for samhandling og ideutvikling. 
 Utvikle et nytt system eller en ny tjeneste ved KMD for tidlig identifisering av 

potensielle innovasjoner og oppfølging fra idé til realisering og kommersialisering. 
 Større eierskap til og mer egnet definisjon av begrepet innovasjon og nyskaping, slik 

at det i like stor grad knyttes til livsverd, som profitt. 
 

5) Kunnskapsutveksling og samarbeid med eksterne: I hvilken grad og på hvilken måte 
er fagmiljøer ved fakultetet involvert med samfunnet utenfor universitetet gjennom 
formaliserte samarbeid for å legge til rette for kunnskapsutveksling og utnyttelse av 
forskningsresultater?  
 
Fakultetet har tett kontakt med nærings- og samfunnsliv, men arbeidet kan 
systematiseres og synliggjøres mere. Flere langsiktige avtaler kan inngås  
 

6) Innovasjon og internasjonalisering: I hvilken grad og på hvilken måte kobles 
internasjonalisering av forskning- og utdanning med innovasjonsaktiviteter?  
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Ansatte og studenter deltar på internasjonale konferanser med mere og drøfter og 
eler forskningsresultater. Det foregår gjerne likevel ikke et systematisk arbeid her.  
 

7) Effektmåling: I hvilken grad og på hvilken måte måles effekten av de seks 
ovenstående dimensjonene ved fakultetet? 
Per i dag: I liten grad.  

 
 
Ta gjerne kontakt dersom behov for utfyllende informasjon eller avklaringer. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Linda Lien 
Visedekan for utdanning Eli Neshavn Høie 
 Assisterende fakultetsdirektør 
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Invitasjon til innspill fra fakultetene om innovasjon - innspill fra Det 
psykologiske fakultet 
 
 
Vi viser til brev fra dere av 10. april 2018 der det bes om status for innovasjonsaktivitet og  
-planer ved fakultetene. 
 
Forespørselen er sendt til våre institutter og sentre med frist for innspill 23. april. Vi har fått 
innspill fra Institutt for klinisk psykologi, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Institutt 
for pedagogikk, HEMIL-senteret og SLATE. 
 
Vedlagt følger innspill fra Det psykologiske fakultet. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
 
Bente Wold 
Dekan           Ørnulf Lillestøl 
 avdelingsdirektør 
 

Referanse Dato 

2018/4365-ANAA 24.04.2018 
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Innspill fra Det psykologiske fakultet om innovasjon 
 
Innledning – eksempler på aktiviteter knyttet til innovasjon: 
 
Institutt for klinisk psykologi rapporterer at følgende prosjekter er relevante med tanke på 
innovasjon: 

 Satsninger mot smart helseteknologi i helsetjenester for eldre. Se lenke til nylig felles reise til 
ulike forskningsinstitusjoner i Tokyo og omegn under UiB, Globale 
samfunnsutfordringer/internasjonalisering - http://www.uib.no/samfunnsutfordringer. 

 Nytt forskningsmøte i Japan (4. – 8. juni) med presentasjoner av aktuelle prosjekter knyttet 
til «Health, Care and Welfare Techonology» med vekt på utvikling og utveksling av 
innovasjonsteknologi.  

 Det er særlig to prosjekter vi vektlegger å utvide vårt samarbeid med og som har sin 
forankring i HUMAN SØVN ved Det psykologiske fakultet. Disse bygger på utvikling av 
lysteknologi i samarbeid med Glamox, Norge og Bergen kommune (Helse- og sosialtjeneste). 

 To prosjekter – hhv DEMLIGHT og ENLIGHT ledes av førsteamanuensis Elisabeth Flo som er PI 
og professorene Ståle Pallesen og Inger Hilde Nordhus. Dette er prosjekter som bygger på 
innovativ lysteknologi og har stor portefølje i form av eksternt finansierte stipendiater, 
postdoktor, infrastruktur og NFR-midler til PI i form av tildeling til yngre forskerkarriærer.  

 www.emeistring.no: Behandlingen ble først testet ut av forskningsprosjekt ledet av professor 
Odd E. Havik. Basert på resultatene fra denne forskningen har førsteamanuensis Tine 
Nordgreen etablert og videreutviklet emeistringsklinikken på Haukeland. Behandlingen er 
spredt til Solli og Vestfold. Vi har behandlet 133 pasienter siden april 2013.  

 www.intromat.no IKTpluss Fyrtårn midler fra NFR der UiB er partner. Ledet av Nordgreen/ 
Haukeland Universitetssykehus. Prosjektet har 7 industripartnere + IT -og 
helseforskningspartnere (til sammen 14 partnere).  

 
Institutt for pedagogikk er for tiden inne i en prosess som kalles Heilskapleg styrking av IPED der de 
blant fokuserer på aktualisering og bedre anvendelse av kunnskapen som utvikles og formidles. De 
knytter nå til seg en ressursperson som kan hjelpe dem i arbeidet med dette og de skal etablere en 
referansegruppe med representanter fra arbeidslivet for å øke samhandlingen med eksterne aktører. 
De involverer seg også i den statlig finansierte satsingen på «Desentralisert kompetanseutvikling i 
utdanningssektoren» som handler om å utvikle lærernes kompetanse i retning mot praktisk 
anvendelse av forskningsbasert kunnskap. 
 
HEMIL-senteret trekker frem studien Tannhelse og barnevern, samhandling til beste for barnet der 
førsteamanuensis Ragnhild Bjørknes og stipendiat Ingfrid Vaksdal Brattabø er prosjektledere. 
Forskerne i denne studien har gjort et fremragende fagarbeid innen forskning og innovasjon i helse- 
og omsorgstjenestene ved å fokusere på meldeplikten fra tannhelsetjenesten til barnevernet. Dette 
har blant annet vært med på å heve kompetansen blant offentlige tannleger og tannpleiere for å gi 
bedre forståelse av når og hvordan de skal melde til barnevernet.  Studien har gjennom flere år lagt 
til rette for at den offentlige tannhelsetjenesten og barnevernet skal bil mer kunnskapsbasert ved å 
vektlegge praksisnær forskning av god internasjonal kvalitet. Denne studien vil kunne være med å 
bedre det tverrfaglige samarbeide mellom disse tjenestene.  
 
Centre for the Science of Learning and Technology (SLATE) fikk tilslag på sin søknad om opprettelsen 
av et tverrfaglig senter om læringsanalyse i konkurranse med NTNU og UiO i 2015. Det internasjonale 
fagpanelet vurderte søknaden fra UiB til å være den mest innovative og nyskapende i 
skjæringspunktet mellom teknologi, samfunnsvitenskap, pedagogikk og psykologi. Det er i 
skjæringspunktet mellom disse ulike disiplinene SLATEs hovedbidrag til innovasjon foregår. 
 

http://www.uib.no/samfunnsutfordringer
http://www.emeistring.no/
http://www.intromat.no/
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Ledelse og styring 
I fakultetets gjeldende strategiplan (2016 – 2022) heter det blant annet følgende: Det psykologiske 
fakultet har en bred tematisk profil basert på ulike fag og profesjonsutdanninger. Dette gir 
muligheter for samarbeid og innovasjon på tvers av fagmiljøene. Videre skal fakultetet «bidra til 
innovasjon i samfunns- og næringsliv og gode innovasjonsprosesser i aktuelle forskningsmiljø» og 
«øke administrativ kompetanse inn mot innovasjon og nyskapning og benytte BTO aktivt i aktuelle 
fagmiljøer for innovasjon». I tillegg har fakultetet en ambisjon om å synliggjøre fakultetets forskning, 
innovasjon og utdanning på nettsider og i medier. 
 
Ikke alle instituttene rapporterer at innovasjon som begrep i stor grad brukes, men det rapporteres 
at man arbeider med innovasjon både i studieprogram og forsking. 
 
SLATE oppgir at de arbeider strategisk med innovasjon. Innovasjon deles ofte inn i inkrementell (som 
handler om en gradvis forbedring av noe som er eksisterende pr i dag) og radikal innovasjon (som 
handler om noe som er helt nytt på den måten at det ikke bygger direkte på det nåværende). SLATE 
befatter seg med begge typer innovasjon; dette skjer gjennom deres tverrfaglige samarbeid internt i 
sitt tverrfaglige senter, samt med eksterne samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. De 
inviterer til kunnskapsbygging både gjennom prosjektsamarbeid, forskning, søknadsskriving, 
workshops osv. og er i dialog med andre universiteter/høyskoler, næringsliv og industri. 
  
I SLATEs strategiske mål stimuleres innovasjon. Som en konsekvens av en verden i rask endring, 
utdanner de unge til en fremtid vi ikke helt vet hva er 21. Century skills (Ludvigsenutvalget, NOU 
2015: 8), handler om egenskaper som vil være nødvendig for å mestre morgendagens utfordringer i 
jobb og skole. Dette er blant annet kreativitet, samarbeidsevner, kritisk tenkning og bruk av 
teknologi.  
 
Et av SLATEs strategiske mål handler om dette: «Advance our understanding of emergent 
technologies, new work patterns, and future learning pathways of “next gen” learners in order to 
better prepare them for a world where content is pervasive, dynamic, and continuously accessible 
across multiple channels and devices». Et annet strategisk mål, som også fokuserer konkret på 
innovasjon og de underliggende kreative prosessene som fører til innovasjon, er: “Broaden our 
understanding of creative knowledge processes in different learning contexts”. Knyttet til dette finnes 
flere forskningsprosjekter. 

 
Institusjonell kapasitet - finansiering, ansatte og insentiver:  
Instituttene rapporterer at de opplever at det er en generell forventing til alle om å jobbe innovativt, 
mer enn at det er nøkkelpersoner som er dedikert til arbeidet.  
 
Utlysning av forskningsmidler har stor grad av innovativ profil, og enkelte rapporterer at det er 
forholdsvis mye midler og insentiv som er kanalisert mot innovasjon i betydningen rask omsetning og 
anvendelse av kunnskap og mindre mot kritisk samfunnsforskning som har et mer langsiktig 
perspektiv på kunnskapsanvendelse og få konkrete løsninger som kan måles «effekt» av. 
 
Et av instituttene rapporterer at BTO er en viktig aktør, men at de har til tider en 
kommersialiseringsmodell som ikke oppleves relevant for alle forskere/prosjekt. BTO har relevant 
kompetanse, men etter noen forskeres erfaring, kan ikke all støtte og kommersialisering 
«outsources» til BTO- til det har de ikke nok relevant fag og systemkunnskap. 
 
SLATE har et eget «cluster» (Innovative Research Futures) dedikert til forskning på kreativitet og 
innovasjon. Clusterleder (postdoc Ingunn J. Ness), en etterhvert internasjonalt anerkjent forsker på 
kreativitet og tverrfaglig innovasjon, er leder for disse prosjektene. I tillegg har SLATE en 20% 
førsteamanuensisstilling knyttet til temaet (Vlad Glaveanu, en ledende internasjonal forsker på 
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kreativitet). De arbeider blant annet med prosjektet Creative Knowledge Processes: Facilitating 
creativity, innovation, and idea development og Polyphonic Orchestration: The dialogical dynamic of 
creativity (POLYORCH).  
 
SLATEs direktør Professor Barbara Wasson jobber som EU ekspert og har nylig vært ekspert reviewer 
i EU sitt CREATIVITY-program. Utover dette har SLATE et tett samarbeid med Uni Research Helse der 
et konkret samarbeidsprosjekt iComPAss er særlig innovativt. Her blir bla en ny app utviklet for å 
hjelpe bedrifter/organisasjoner med å holde oversikt over kompetansen i team eller grupper. 

 
Undervisning og opplæring i innovasjon- og entreprenørskap:  
Ved Institutt for klinisk psykologi gis det undervisning i psykisk helse og teknologi. Så vidt vi kjenner 
til er profesjonsstudentene de eneste i landet som får tilbud om dette. Klinikkbesøk til eMeistring 
inngår her. Deler av undervisningen handler også om hvordan de kunne tenke seg å spre psykologisk 
kunnskap gjennom teknologi. 
 
Institutt for pedagogikk har flere prosjekt som har som mål å finne ut hvordan en kan utnytte data-
teknologi i utdanningssektoren og i undervisning. Her kan nevnes «Case prosjektet» i 
lærerutdanningen, et studiekvalitetsprosjekt som fokuserer på bruk av teknologi i undervisning på 
universitetet. Prosjektet «Intelligent Accountability» (IA) ser på hva som kan være informativ bruk av 
«big and small» data i styring og kvalitetsarbeid i utdanningssektoren. Det prosjektet som er mest 
synlig på universitetet er Teaching and Learning in the Digital Age (TALIDA - https://talida.w.uib.no/ ). 
Prosjektet handler om digitale undervisningsformer i høyere utdanning, Robert Grey er prosjektleder 
og det er et samarbeid mellom DigUiB, SLATE og IPED. Institutt for pedagogikk har videre 
studieemner som fokuserer på å forstå innovative prosesser i koblingen mellom kunnskap, utdanning 
og arbeidsliv (PED116 og PED 113). 
 
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi jobber kontinuerlig med innovative læringsformer, 
eksempelvis ved EVU kurs innenfor logopedi, og større anvendelse av moderne teknologi i 
undervisning. Et eksempel av det siste vil være utprøving av VR i forbindelse med undervisning om 
hjernen. I logopedi bruker vi problembasert læring, hvor hensikten er å komme opp med ny 
anvendelse av kunnskap. Profesjonsutdanning forbereder for en yrkesrolle, og her ligger det implisitt 
at kandidatene skal ha kompetanse til å være med å videreutvikle feltet. 
 
SLATE: Som en del av forskningstemaet, kreativitet og innovasjon, holdes workshops om innovasjon 
og kreativiet basert på Ness sin forskning. Her har blant annet Oslo Kommune, Plan-og 
bygningsetaten vært deltakere og utvikler sin nye strategi på bakgrunn av dette.  
I UiBs planlagt nye kurs «Sustainable Innovation» er SLATE (ved Ness) tatt med inn i utviklingen av 
kurset. Hun har doktorgrad i pedagogikk og er også invitert inn for å delta på en workshop for å lage 
et nytt PhD kurs om Innovasjon. På grunnlag av sin forskning på tverrfaglig samarbeid og innovasjon, 
har også Ness sammen med Fakultet for kunst og kultur, holdt seminar for UiB på prosjektet NG5. 
NG5 handler om utvikling av Nygårdsgaten 5 for sentraladministrasjonen og prosjektet skal utrede 
muligheter for inspirerende og fremtidsrettede arbeidsplasser- og prosesser i dette bygget. 
 
Forberedelser og støtte til innovasjon- og entreprenørskap:  
Det har ikke vært tradisjon for utstrakt utvikling av innovasjonsprosjekter ved til fakultetet. Dette har 
i stor grad vært opp til enkeltforskere eller fagmiljø å drive frem. På den andre siden så har fakultetet 
blant annet avsatt søkbare forskningsmidler der innovasjon har vært et av momentene som teller 
positivt ved tildeling av midler. 
 
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi støtter innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet 
gjennom støtte til forskning, både med intern finansiering og ved å støtte søknader om eksterne 
forskningsmidler. Instituttet gir forskningsmidler til blant annet forskning om søvn og døgnrytmer, 
noe som vil kunne ha viktige implikasjoner for samfunnet (skiftarbeid) og utvikling av nye metoder 
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for å måle søvn. Via eksterne forskningsmidler er instituttet involvert i forskning om psykose, inkl. 
utvikling av app-teknologi, dikotisk lytting, også med app-teknologi, TMS (transcranial magnetic 
stimulation), som blant annet kan ha implikasjoner for forbedret planlegging av nevrokirurgiske 
inngrep, og anvendelse av fMRI teknologi.     
 
SLATE rapporterer et ønske om å stimulere til innovasjon gjennom dialog. Som en del av dette, 
arrangeres det foredrag/diskusjonssamling en gang i måneden (First Friday) der alle interesserte fra 
UiB og andre inviteres til faglige innlegg og diskusjon. Målet er å engasjere til tverrfaglige diskusjoner 
og ideer. Lokale, nasjonale og internasjonale ressurser kommer for å holde innleggene. 

 
Kunnskapsutveksling og samarbeid med eksterne:  
Ved Institutt for klinisk psykologi er etablering av emeistring et eksempel på formalisert samarbeid 
med eksterne parter. Videre er det i Intromat 7 industripartnere som skal bidra til utvikling og 
kommersialisering av det som utvikles i prosjektet. For eksempel er det en egen arbeidspakke på 
dette.  

 
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi er involvert i samarbeid med flere eksterne aktører -  
blant annet med Bergen forskningsstiftelse. Professor Stefan Koelsch samarbeider med Bergen 
kommune og andre om effekten av musikkterapi på pasienter med demens. Logopedimiljøet 
arbeider tett med aktører i det offentlige i forbindelse med utvikling av nye metoder relevant for 
feltet og med utvikling av undervisningsprogrammet også utenfor UiB. Videre forventes flytting av en 
del av IBMP til Helsecampus å føre til større grad av samarbeid med eksterne aktører over tid. 

 
SLATE har nyttig samarbeid med flere eksterne aktører som har benyttet forskningsresutaltene 
deres. For eksempel, har Ness sin forsking blitt brukt av Statoil sin innovajonsavdeling. Enovate AS 
bruker resultater fra iComPAssprojektet til å utvide sine produkter som er benyttet av flere 
brannvesen i Norge. I tillegg brukes disse produktene gjennom iComPAss i et Masterprogram i 
helseledelse på Høyskolen på Vestlandet. Videre vil SLATE sitt samarbeid med IPED om desentralisert 
kompetanseutvikling i Bergen Kommune og Ytre Midthordaland stimulere til kreativitet og 
innovasjon blant lærere. 
 
Innovasjon og internasjonalisering:  
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi er preget av internasjonalisering og da er naturlig at alt 
som kan beskrives som innovasjon vil også påvirke internasjonal samarbeid. Innovasjonsaktiviteter er 
ikke spesifikk koblet til internasjonalisering.  

 
SLATE har tatt initiativ til en rekke internasjonale aktiviteter som blant annet konferanser og 
workshops. SLATE samarbeider særlig nært med Webster University i Sveits omkring innovative 
prosjekter. I samarbeid med Webster University arrangerte SLATE et internasjonalt symposium: 
Creativity Learning and Technology i desember 2017 hvor både Ness og senterleder Wasson ble 
presenterte. Dette er tenkt å bli et årlig arrangement for å fremme innovasjon i UH-sektoren og i 
industri. Ness er invitert til Geneve og Webster Universitetet for å presentere et paper, samt å sitte i 
et ekspertpanel og diskutere ”Networked Creativity and Innovation” i juni 2018. Her deltar noen av 
de fremste internasjonale kreativitets- / innovasjonsforskerne. Videre har SLATE nylig koordinert en 
EU-søknad som handler om innovasjon knyttet til bærekraftig utvikling. UiB ved SLATE skal 
koordinere prosjektet om det får tilslag. Her har vi tett også samarbeid med Universitetet i Athen, 
Open University i England, Wageningen University i Nederland, BIFI/Unizar i Spania i tillegg til 
Webster University. 

 
Effektmåling: 
Fakultetet har hittil ikke utviklet et system for effektmåling knyttet til innovasjon.
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Innspill fra MN- fakultetet til U-styresak om innovasjon 
Vi viser til brev av 10. april hvor det bes om innspill fra fakultetene om innovasjon.  
 
Fakultetets målsetning i inneværende strategiperiode (2016-2022)1, er å styrke våre bidrag til 
innovasjon og nyskaping, være proaktive i regionalt samarbeid, og oppnå forskningsvekst 
gjennom innovasjonsrettede programmer i Forskningsrådet, EU og andre kanaler. Som del 
av implementeringen av strategien besluttet fakultetsledelsen å utarbeide en handlingsplan 
som kan stimulere til innovasjon og nyskaping. Handlingsplanen vil bli behandlet i 
fakultetsstyret 15. mai 2018 og vil danne grunnlaget for den videre oppfølgingen av 
innovasjon ved fakultetet. I forslaget til handlingsplan vektlegges det å bygge kultur for 
innovasjon hos ledelse, studenter og tilsatte som et viktig mål. 

Fakultetet har per i dag ikke dedikerte ressurser for oppfølging av innovasjon og 
entreprenørskap, men fakultetet samarbeider tett med BTO og andre partnere (som 
næringsklyngene) om innovasjonsrettede aktiviteter som eksterne prosjekter (eks. FORNY) 
og utdanningssamarbeid (som sivilingeniørstudiene). For å bidra til økt synlighet og bedre 
informasjon om innovasjon, er det også nylig satt i gang et arbeid med å etablere nettsider 
for innovasjon og nyskaping ved fakultetet.   

Innovasjon i utdanningene i form av innovative læringsformer står høyt på agenda ved 
fakultetet. Først og fremst gjennom arbeidet som gjøres ved SFU bioCEED, hvor innovativ 
utdanning er ett av fire fokusområder.  Senteret har som mål å utvikle læringsformer som i 
større grad kobler teoretisk kunnskap, relevant praksis og overførbare ferdigheter.  
Relevante utdanninger for studentene er et av våre viktigste bidrag til innovasjon i 
samfunnet, og bioCEED sitt bidrag er viktig også utover biologifaget. Fakultetet har også 
nedsatt en gruppe som skal vurdere hvilke generiske ferdigheter alle våre studenter bør 
tilegne seg i løpet av studiet, inkludert kunnskap om innovasjon. Fakultetet har per i dag ikke 
egne kurs i innovasjonsmetoder, men vi samarbeider med HVL om å tilby kurs rettet inn mot 
sivilingeniørstudentene våre. Ved Institutt for biovitenskap ble det i 2017 opprettet et 
entreprenørnettverk for studenter: Innovasjonsgruppen for havbruk og sjømat 
(http://www.ihsbergen.no/ ).  

 
1 Dypere innsikt – felles innsats – sterkere innflytelse (strategi 2016-2022) 

Referanse Dato 

2018/4365-KANO 27.04.2018 
  

 

http://www.ihsbergen.no/
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/mn_strategidok_2016-22_web_nor.pdf
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Oppfølging av innovasjonsrettede aktiviteter og prosjekter ligger i stor grad på instituttene. 
Noen institutter har lagt til rette for at BTO forretningsutvikler kan være tilstede ved instituttet, 
ved å tilby kontorplass. Det tilbys også i noen grad seminarer og møter for stipendiater og 
ansatte hvor BTO deltar. Instituttene bidrar med egenfinansiering i innovasjonsprosjekter og 
legger til rette for prosjektsamarbeid med næringsliv. Fakultetet har med ujevne mellomrom 
møter på ledelsesnivå med ulike næringslivspartnere, næringsklyngene, instituttsektor og 
BTO, og har også hatt møter med Bergen kommune om prosjektsamarbeid som nå 
begynner å komme i gang. Fakultetets samarbeid med næringsliv og samfunnet for øvrig 
skjer i stor grad gjennom prosjektsamarbeid eller samarbeid i utdanningene våre, som 
masteroppgaver og doktorgrader i samarbeid med næringsliv. Fakultetet har per i dag 13 
nærings-ph.d. (kilde: FS). Fakultetet har også arbeidet langsiktig med å posisjonere våre 
fagmiljø for den kommende SFI søknadsfristen, og satte blant annet av 2 mill. kroner i 
posisjoneringsmidler til de enkelte søkermiljøene i årets budsjett. Det er viktig for fakultetet å 
arbeide tett med UiB sentralt og BTO om å utvikle konkurransedyktige SFI søknader. 

MN-fakultetet har en internasjonal profil gjennom høy andel internasjonale tilsatte, omfang av 
internasjonal sampublisering (ca. 70%) og gjennom andel EU prosjekt (50 % av alle prosjekt 
ved UiB). Innovasjonsaktiviteter inngår slik sett også i internasjonale samarbeid, men 
fakultetet har ikke oversikt over omfanget av internasjonalt samarbeid om kommersialisering 
og entreprenørskap, utover at en del av patentene våre gjelder andre land enn Norge (data 
hentet fra BTO).  

 

Eksempler på prosjekter og innovasjonsrettede sentre fakultetet leder eller delta i 

 SFI Sea Lice Research Centre har som mål å være internasjonalt ledende på 
forskning på lakselus og bidra til å løse utfordringene knyttet til parasitten innen 
akvakulturnæringen. https://slrc.w.uib.no/ . Ledes av UiB 

 SFI CtrlAqua, skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede 
oppdrettskonsepter. Ledes av NOFIMA. http://ctrlaqua.no/nb/  

 SFU bioCEED – innovative metoder i utdanningene og bedre kobling av teoretisk 
fagkunnskap, relevant praksis og overførbare ferdigheter. Ledes av UIB. 
https://bioceed.w.uib.no/  

 FME NORCOWE hadde finansiering som FME til 2017, da organisasjonen gikk over i 
et NORCOWE nettverk. Senteret har bidratt til sentrale spørsmål knyttet til offshore 
vindenergi, i tett samarbeid med industri. Ledes av CMR. 
http://www.norcowe.no/index.cfm?id=439366  

 FME SUCCESS har arbeidet med å løse utfordringer knyttet til lagring av CO2 i 
geologiske formasjoner. Ledes av CMR (finansiering til 2017) http://www.fme-
success.no/index.cfm?id=230911.  
 

SFF Senter for geobiologi som gikk fram til 2017, har også bidratt til en rekke 
innovasjonsrettede prosjekter knyttet opp mot bioprospektering og karakterisering av 
bioaktive molekyler.  

 

 

 

 

https://slrc.w.uib.no/
http://ctrlaqua.no/nb/
https://bioceed.w.uib.no/
http://www.norcowe.no/index.cfm?id=439366
http://www.fme-success.no/index.cfm?id=230911
http://www.fme-success.no/index.cfm?id=230911
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Prosjekt: 

 Materialteknologi. Grafen basert materiale som kan hindre is og duggdannelse på for 
eksempel fly.  http://www.uib.no/klimaenergi/112380/forskingsid%C3%A9-kan-endre-
flyindustrien  

 Quantidoc - Novel method for quantifying mucous cells.  
http://www.uib.no/marin/117190/fra-labfunn-til-eget-selskap  

 Rock Physics Technology https://bergento.no/project/rock-physics-technology/ 
 Hammertech https://bergento.no/project/hammertech/  
 Nano Lace – A new Lithography Method https://bergento.no/project/nano-lace-a-new-

lithography-method/    
 SmoltVision (Forny2020 prosjekt) https://bergento.no/project/smoltvision/  
 Industrial diamond reactor (Forny2020 prosjekt) https://bergento.no/project/industrial-

diamond-reactor/  
 Virgin Salmon (Biotek2021 prosjekt) https://bergento.no/project/want-develop-

salmon-without-germ-cells/.  
 

 
   
   

 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anne Marit Blokhus 
prodekan Kari Nordvik 
 seniorrådgiver 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uib.no/klimaenergi/112380/forskingsid%25C3%25A9-kan-endre-flyindustrien
http://www.uib.no/klimaenergi/112380/forskingsid%25C3%25A9-kan-endre-flyindustrien
http://www.uib.no/marin/117190/fra-labfunn-til-eget-selskap
https://bergento.no/project/rock-physics-technology/
https://bergento.no/project/hammertech/
https://bergento.no/project/nano-lace-a-new-lithography-method/
https://bergento.no/project/nano-lace-a-new-lithography-method/
https://bergento.no/project/smoltvision/
https://bergento.no/project/industrial-diamond-reactor/
https://bergento.no/project/industrial-diamond-reactor/
https://bergento.no/project/want-develop-salmon-without-germ-cells/
https://bergento.no/project/want-develop-salmon-without-germ-cells/


 
U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Telefon 55589050 /51 
post@svfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Fosswinckelsgt. 6 
Bergen 

Saksbehandler 
Nils Gunnar Songstad 
55589350 

side 1 av 5

 
 
Forskningsadministrativ avdeling 
 
  
  

 
 
Innspill fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet om innovasjon 
 
Vi viser til invitasjon til innspill fra fakultetene om innovasjon som forberedelse til sak i 
Universitetsstyret 31. mai. Fakultetet oversender med dette en oversikt strukturert etter 
spørsmålene i brevet av 10. april 2018. 
 
 
1. Ledelse og styring: I hvilken grad og på hvilken måte er innovasjon satt på agendaen 
av ledelsen og integrert i strategi og styrende dokumenter ved fakultetet?  
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet fastslår i sin strategi for 2016-2022 at visjonen er å 
fremme nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige 
premisser i analyse og utforming av samfunnet. Ledelsen ved Det samfunnsvitenskapelige 
fakultet fokuserer på å utarbeide en tydelig profil på innovasjon- og nytenkning innen 
forskning og undervisning. Fakultetet har fagmiljøer som er i front på å utvikle aktiviteter og 
teknologier og som representerer ulike former for innovasjon. Fakultetet ønsker å bidra til å 
synliggjøre miljøer som benytter innovative metoder og til å tilrettelegge for økt informasjon 
om innovasjon til ansatte som etterspør mer kunnskap om slike aktiviteter. 
 
 
2. Institusjonell kapasitet - finansiering, ansatte og insentiver: I hvilken grad og på 
hvilken måte er nøkkelressurser og ekspertise dedikert til og satt i stand til å jobbe med 
innovasjon- og entreprenørskap ved fakultetet?  
 
Konkrete tiltak som fakultetsledelsen har lagt opp til er tilrettelegging for miljøer som ønsker 
å søke ekstern finansiering til utlysninger som krever innovasjonsaktiviteter. Ledelsen går 
aktivt inn for å identifisere og støtte opp om miljøer som er interessert i å søke støtte til å 
lede Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Kunnskapsplattformer for klimapolitiske 
virkemidler, Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Nasjonal satsing på 
forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Institutt for informasjons- og medievitenskap 
arbeider med en SFI-søknad og var også søker ved forrige SFI-utlysing i 2014 med 
prosjektet Bergen Journalism Lab. I 2018 ble det sendt skisser til begge klima-utlysingene og 
det arbeids med en skisse til infrastrukturutlysingen. Målet er at vi har minst en søknad som 
koordinator per utlysningsform.  

Referanse Dato 

2018/4365-NILSO 01.05.2018 
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DIGSSCORE utvikler en skisse for utvidet panelinfrastruktur til NFRs infrastrukturutlysning i 
2018. Dette initiativet har som målsetning å utvide den institusjonelle kapasiteten ved UiB til 
å utnytte digitaliseringen av samfunnet til nyskapende forskning og formidling, samt 
innovasjon, særlig innenfor offentlig sektor. 
 
Ledelsen ved fakultetet har også en plan for hvordan flere miljøer skal engasjere seg i, og få 
bredere forståelse for forskningsdrevet innovasjon. Det planlegges et eget ledermøte for alle 
instituttlederne der satsing på forskningsdreven innovasjon ved UiB står på dagsorden.  
 
Prodekan for forskning er representant i UiBs lederforum for innovasjon og nyskapning, og er 
også UiBs representant i Regionalt FoU Forum, et organ som har som mål at det skal 
komme minst én ny SFI til regionen i den kommende utlysningsrunden. SV-fakultetet har 
knyttet kontakt mot Bergen Teknologioverføring (BTO) og andre ressurser på innovasjon i 
regionen. Seniorrådgiver for forskning ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet støtter opp om 
arbeidet på forskningsbasert innovasjon, mens det så langt ikke er utpekt en konkret ressurs 
innen studieseksjonen. Fakultetets ledelse er positiv til initiativ som dukker opp, og 
finansierer og tilrettelegger konkrete prosjekter innen innovasjon.  
 
 
3. Undervisning og opplæring i innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på 
hvilken måte gjenspeiles innovasjon i undervisning gjennom innovative læringsformer eller 
gjennom undervisning i innovasjonsmetoder i fakultetets fagtilbud?  
 
Flere av våre institutt tilbyr kurs med innovative undervisningsformer, blant annet INFO381 
Research Topics in Artificial Intelligence der studentene deltar som forskere, presenterer og 
publiserer vitenskapelige arbeider. I ECON370 Experimental Economics lærer studentene 
eksperimentell metode ved å selv gjennomføre et eksperiment, og i SAMPOL 324 samler 
studentene inn egne data. Begge kursene bruker Medborgerlaben i DIGSSCORE til 
studentaktiv undervisning.  
 
DIGSSCORE arrangerte et PhD-kurs i Experimental Design and Analysis for social 
scientists. Kurset blir holdt for første gang i Norge. Kurset var var et samarbeid mellom Mike 
Tomz, Stanford og Endre Tvinnereim, Uni Research Rokkansenteret, 26. – 28. april 2018. 
Kurset hadde 32 deltakere fra flere land.  
 
I samarbeid med Fagbokforlaget jobber DIGSSCORE med et nytt undervisningsinitiativ på 
bachelornivå. Det utvikles en interaktiv pensumbok med arbeidstittel, Det demokratiske 
fundament: Medborgerpolitikk. Boken vil være basert på data samlet inn i medborgerpanelet 
og interaktive verktøy for formidling. 
 
De nye studieprogrammene i Media City Bergen har innovasjon som et gjennomgående 
element, og i undervisningsopplegget legges til rette for å fremme studentdrevet innovasjon. 
Et av de mest etablerte fagtilbudene innen innovasjon, er et emne om 
innovasjonspedagogikk, som er tilbudt av lærerkrefter ved Institutt for informasjons- 
og medievitenskap og holdt i Media City Bergen sine lokaler. Det 
samfunnsvitenskapelige fakultetet, representert ved Institutt for geografi, skal ha det 
formelle emneansvaret for et nytt tverrfakultært og studentdrevet bachelor-emne i 
bærekraftig innovasjon. Senter for klima og energiomstilling (CET), sammen ved 
ressurser fra andre fakulteter, vil bidra inn med lærerkrefter og 
forskningskompetanse. Ved CET finner man også «Kollaboratoriet», et samarbeid 
mellom studenter og forskere om konkrete studentdrevne aktiviteter. Dette innebærer 
studentdrevet undervisning, og også arrangering av Bergen internasjonale 
studentkonferanse (BISC). Målet er å utruste studenten med praktisk og teoretisk 
kompetanse som kan anvendes i nyskapingsprosesser i arbeidslivet. Virksomheter 
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både i offentlig og privat sektor er avhengig av omstillingsevne og 
innovasjonskompetanse for å klare å møte krav til omstilling og bærekraftig utvikling. 
 
Institutt for sammenliknende politikk har også utviklet ‘Praksisplass i sammenliknende 
politikk’ der studenter har praksisplass i ulike private og offentlige bedrifter, der en god del av 
studentene blir inkludert i prosesser og arbeidsoppgaver som grenser opp mot 
entreprenørvirksomhet. Hovedmotivasjonen for opprettelsen- og videreutviklingen av emnet 
har vært kunnskapsuteksling mellom statsvitenskap og samfunnet utenfor universitetet. Flere 
fagmiljøer i Norge forsøker nå å etablere liknende undervisningsinitiativ. Masterprogrammet i 
medievitenskap vil tilby praksisemne fra våren 2019. Institutt for økonomi har et 
praksisemne, for profesjonsstudenter i siste året (5. år). 
 
Ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har en gruppe studenter fått tildeling (NOK 
1 million) fra Forskningsrådets STUD-ENT for å utvikle et reiseregningssystem. I dette 
prosjektet var det samarbeide med BTO og studentene hadde en mentor fra instituttet. 
 
 
4. Forberedelser og støtte til innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på 
hvilken måte legger fakultetet til rette for og støtter opp om innovasjons- og 
entreprenørskapsaktivitet blant studenter og ansatte?  
 
Sammen med Bergens forskningsstiftete (BFS) støtter også fakultetet økonomisk og 
administrativt Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskap (DIGSSCORE) som er en 
forskningsinfrastruktur som utnytter digitalisering av samfunnet til betydningsfull og 
nyskapende forskning om samfunn og politikk. Infrastrukturen inneholder både 
Medborgerpanelet og Medborglaben som legger til rette for innovasjon i forskning og 
undervisning. En ny aktivitet muliggjort av DIGSSCORE er Byborgerpanelet som er et FoU-
prosjekt hvor Universitetet i Bergen, under ledelse av Anne Lise Fimreite ved Institutt for 
sammenliknende politikk og Jacob Aars ved Institutt for administrasjons og 
organisasjonsvitenskap, samarbeider med Bergen kommune om nyskaping i 
lokaldemokratiet. Om lag hundre innbyggere får mulighet til å gi tilbakemeldinger til byens 
politikere før de bestemmer hvordan byen skal organiseres politisk. Byborgerpanelet er en 
oppfølging av bystyrevedtak 231/17. 
 
Institutt for informasjons- og medievitenskap er en av hovedaktørene i Media City Bergen 
som åpnet i 2017 og er en klynge av bedrifter og utdanningsinstitusjoner med ambisjon om å 
skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor 
mediefeltet. Undervisningstilbudet i Media City Bergen har innovasjon som et 
gjennomgående element, samt utstrakt samarbeid med medie- og teknologiselskaper om 
undervisning og praksis. 
 
Forskningslaben ved MCB skal stimulere studenter og forskere til ny innsikt og originale 
løsninger på området for medieteknologier. Den skal fremme studentdrevet innovasjon. 
Dette krever en ‘state-of-the-art sandkasse’ for utforskning av nye teknologiske muligheter 
for journalistikk, fjernsynsproduksjon, interaksjonsdesign og flere andre fagområder.  
 
I forskningslaben skal man utforske nytteverdien av et ‘emerging’ teknologiområde innenfor 
det mediefaglige området. Det gjelder kunstig intelligens (AI) og design av grensesnitt for 
journalistiske og fortellermessige formål. Kunstig intelligens er i ferd med å bli et verktøy med 
økende relevans for ulike samfunnsområder, og slike kunstig intelligens-verktøy blir stadig 
mer tilgjengelige gjennom rask utvikling av ny programvare. Teknologien vil stå sentralt i 
utvikling av prosjekter om eksternfinansiering. 
 
Institutt for informasjons- og medievitenskap er involvert i en rekke andre 
innovasjonsaktiviteter.  Lars Nyre er leder av TekLab, eit nettverk for akademisk 
teknologiutvikling ved Universitetet i Bergen, lokalisert i Media City Bergen 
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(http://teklab.uib.no/). Instituttet har nylig mottatt eksternfinansiering til etablering av et senter 
for undersøkende journalistikk. Klyngeprosjektet NCE Media har offentlig støtte gjennom 
Innovasjon Norge. Instituttleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap er 
styremedlem i NCE Media. 
 
 
5. Kunnskapsutveksling og samarbeid med eksterne: I hvilken grad og på hvilken måte 
er fagmiljøer ved fakultetet involvert med samfunnet utenfor universitetet gjennom 
formaliserte samarbeid for å legge til rette for kunnskapsutveksling og utnyttelse av 
forskningsresultater?  
 
Institutt for informasjons- og medievitenskap har nylig fått tildelt IKTPLUSS prosjektet News 
Angler: Discovering unexpected connections in the news som er tverrfaglig og utviklet i 
samarbeid med medieteknologiselskapet Wolftech. Prosjektet har som formål å utvikle 
verktøy for journalister. Med støtte fra Forskningsrådet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) 
ordning skal grafikkselskapet Vizrt og Universitetet i Bergen samarbeide om å lage et 
verdensledende verktøy for online videoredigering Better Video Workflows via Real-Time 
Collaboration and AI-Techniques in TV and New Media. Instituttet deltar også Horizon 2020 
prosjektet Innovative Journalism: Enhanced Creativity Tools (INJECT). Prosjektet inkluderer 
tre lokalaviser: Sunnhordland, Hallingdølen og Hordaland og ledes fra City University, 
London. Dette prosjektet er finansiert som en Innovation Action i Industrial leadership i 
Horizon 2020. I prosjektet Introducing Mental health through Adaptive Technology 
(INTROMAT) samarbeider instituttet med offentlige og private aktører for å utvikle 
informasjonsteknologiske løsninger på helseområdet.  
 
CET, og spesielt forskningsgruppen SpaceLab, driver aktivt med brukerinnvolvering og 
samproduksjon i forskning og undervisning. Søkte FME- og KKV-prosjekter vil også ha 
betydelig brukermedvirkning. 
 
I forbindelse med stortingsvalget 2017 ble det gjennomført vellykket og innovativ 
formidlingsprosjekt samarbeid mellom DIGSSCORE og Bergens Tidende, om formidling av 
forskning til samfunnet.  Dette førte til flere hundre artikler som tok utgangspunkt data fra 
Norsk medborgerpanel og det ble i den forbindelse utviklet nye interaktive grafiske verktøy 
for formidling. 
 
 
6. Innovasjon og internasjonalisering: I hvilken grad og på hvilken måte kobles 
internasjonalisering av forskning- og utdanning med innovasjonsaktiviteter?  
 
Fakultetet støtter også opp under mindre initiativ og har gått aktivt inn for at flere av våre 
forskningsmiljø skal arbeide aktivt for å opprette kontakt med etablerte miljø innen 
forskningsinnovasjon. Blant annet har fakultetet ved egne midler betalt deltakelse for tre av 
våre forskere som skal delta på en studietur om tjenesteinnovasjon til Helsinki Demos for å 
få innsikt i hvordan Finland jobber med samfunnseksperimentering og innovasjon på 
bakgrunn av en bred politisk og felles satsing. 
 
 
7. Effektmåling: I hvilken grad og på hvilken måte måles effekten av de seks ovenstående 
dimensjonene ved fakultetet?  
 
Arbeid med effektmåling er ikke systematisert, men fakultetet har selvfølgelig fokus på om 
tiltak som settes i verk har effekt. 
 
 
 
 

http://teklab.uib.no/
http://www.uib.no/infomedia/111674/infomedia-f%25C3%25A5r-2-millioner-til-etablering-av-senter-unders%25C3%25B8kende-journalistikk
http://www.uib.no/infomedia/111674/infomedia-f%25C3%25A5r-2-millioner-til-etablering-av-senter-unders%25C3%25B8kende-journalistikk
http://www.uib.no/infomedia/114138/uib-samarbeider-med-wolftech-om-journalistikk-verkt%25C3%25B8y
http://www.uib.no/infomedia/114138/uib-samarbeider-med-wolftech-om-journalistikk-verkt%25C3%25B8y
http://www.uib.no/infomedia/105224/uib-med-p%25C3%25A5-verdensledende-medieinnovasjon
http://www.uib.no/infomedia/105224/uib-med-p%25C3%25A5-verdensledende-medieinnovasjon
http://www.uib.no/infomedia/100018/inject-eu-prosjekt
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Dersom det er ønskelig om ytterligere informasjon noen av eksemplene som er nevnt over 
så ta gjerne kontakt med Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Jan Erik Askildsen 
dekan Alette Gilhus Mykkeltvedt
 fakultetsdirektør
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Forskningsadministrativ avdeling 
 
  

Innspill om invitasjon fra Det juridiske fakultet 
 
Vi viser til brev datert 10. april og takker for invitasjonen til å informere om våre 
innovasjonsaktiviteter og –planer. Vi har forsøkt å svare på dimensjonene som listes opp i 
brevet. Det er tidvis stor overlapp mellom dimensjonene, da kanskje spesielt punkt 2 og 5: vi 
har ansatte som dedikerer store deler av sin forskningstid til innovative prosjekter – 
prosjekter som omhandler kunnskapsutveksling og samarbeid med eksterne. Av 
plasshensyn beskriver vi ikke samme prosjekt/poeng mer enn ett sted. 
 
Det ville være en fordel om en fremtidig handlingsplan åpnet opp for en definisjon av 
innovasjon som ikke i så stor grad hadde kortsiktig måling av økonomisk vekst som mål. EU 
har selv gått i retning av å utvide definisjonen til å handle mer om anvendelse av ny 
kunnskap i samfunnet enn direkte anvendelse i produksjon av varer og tjenester for 
økonomisk vekst. En utvidelse av forståelsen av hva innovasjon er, vil også være 
hensiktsmessig for å kunne utvikle begrepet tjenesteinnvoasjon på en optimal måte i 
fremtiden. Det er vel en sentral rolle for universitetene i samfunnet å bidra til en 
«kunnskapsbasert» forståelse av innovasjonsbegrepet i lys av begrepets viktighet for hele 
samfunnsutviklingen. Det ville være uheldig om man da bare importerer begrep som har sitt 
utgangspunkt i perspektivet fra næringslivet.  
 
Dersom den nye forskningsbaserte kunnskapen skal kunne implementeres på ulike måter i 
samfunnet, må også andre grunnstrukturer i samfunnet gjøre det mulig. De juridiske 
rammeverkene vil være en nødvendig katalysator for all innovasjon på makronivå i 
samfunnet. På mikronivå vil det også være en nødvendig katalysator for anvendelse av 
forskningsresultatene i næringslivet.  
 

1. Ledelse og styring 
I fakultetets strategi for perioden 2016-2022 gjør innovasjon seg gjeldende flere steder. Blant 
annet ved at hele vår virksomhet skal være innovativ og fremtidsrettet, og organisasjonen 
skal være rigget for å drive innovativ grunnforskning og forskning, utdanning, formidling og 
forvaltning som legger til rette for innovasjon. Fakultetet skal styrke forskningssamarbeid 
med andre institusjoner i rettslivet, og samarbeid og formidling av forskningen vår skal bidra 
til omstilling, innovasjon og økt kompetanse. Måten vi skal drive undervisning og evaluering 
på skal være oppdatert, fremtidsrettet og innovativ.  
 

Referanse Dato 

2018/4365-GUBRN 27.04.2018 
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2. Institusjonell kapasitet - finansiering, ansatte og insentiver  
Den mest målrettede og brede investeringen i innovative produksjonsprosesser basert på 
forskningsbasert kunnskap skjer i undervisningen på Det juridiske fakultet. Fakultetet 
opprettet i 2015 Dragefjellet lærings- og formidlingssenter. Senteret ledes av en av våre fast 
vitenskapelig ansatte ved fakultetet, og har i tillegg en fast ansatt produksjonsmedarbeider.  
 
Fakultetet har gitt ekstra uttelling i undervisningsregnskapet til ansatte som bl.a. har tatt i 
bruk funksjonalitet for at studentene kan diskutere seg imellom og med underviser på nett. 
Undervisningen bidrar til å stimulere studentene til å bli bevisst nye kommunikasjons-
lærings- og arbeidsmetoder, som legger til rette for utvikling av tjenesteinnovasjon i praksis 
etter studiet. 
 
De ansatte blir oppmuntret til et tett samarbeid med «stakeholders» i forskningsaktivitetene, 
for å fremme relevansen av forskningen og testing av forskningsresultatene på det praktiske 
behovet i offentlige etater og næringsliv.. Vi nevner noen eksempler.   
 
Våre forskere ser på den rettslige reguleringen av forvaltningen av areal- og ressurser med 
utgangspunkt i plan- og bygningsloven, som er en sektorovergripende lov. Hvilke krav har 
rettsreglene for å sikre effektive og kunnskapsbaserte avgjørelsesprosesser? Hvordan 
påvirkes arealforvaltningen av samspillet mellom mellom kommunalt selvstyre og statlig 
styring? Dette er aktuelt blant annet innen den raskt voksende akvakulturnæringen. Våre 
forskere bidrar til utviklingen av nye organisasjonsformer for næringen, og bidrar til rettslige 
rammeverk for næringen som fremmer miljøhensyn i de reguleringsmodeller som velges for 
den sterkt voksende næringen. Denne forskningen er svært aktuell for eksternfinansiering, 
også gjennom oppdragsforskning. Næringen har her ett tett samarbeid med universitetene. 
 
Våre mest innovative prosjekter (i tradisjonell forstand) får generell driftstøtte og ekstra 
oppfølgning også av den grunn at de er aktuelle for EU-søknader og andre forskningsmidler 
som har excellence som tildelingskriterium. Videre har vi søkt støtte hos NFR for å 
undersøke effektiviteten av EU/EØS-regler for miljø- og energistøtte. Dette prosjektet vil 
være preget av både juridisk analyse og samfunnsvitenskapelige metoder. Hvis dette 
prosjektet ser dagens lys vil det bidra med forskning på og debatt om grønn omstilling.  
 
«New technologies» krever ny juridisk forskning. Her stilles det stadig større krav til at den 
juridiske forskningen direkte bidrar til de overordnede omstillingsprosessene for innføringen 
av ny teknologi på internasjonalt nivå. Dette etterspørres i mange år før teknologien innføres 
i bredden og blir en del av den alminnelige risikoen i samfunnet. Både EU systemet og 
forsikringsbransjen er sterke pådrivere for en slik etterspørsel. Det er for eksempel 
nødvendig å endre forsikringssystemene og kompensasjonsordningene som følge av 
innføringen av førerløse transportmidler og robotiseringen mer generelt. Våre forskere er 
deltakere i slike prosjekter.  
 
Videre har vi støttet to prosjekter via forskjellige driftsmidler og hjelp til å søke eksterne 
støtteordninger, som retter seg mot Visionary and integrated solutions to improve well-
being and health in cities i H2020. En av våre forskere vil se på hvordan virkemidlene i 
statstøtteregelverket innenfor EU/EØS kan bidra inn i løsninger i den urbane 
transformasjonen som er nødvendig i lys av klimaendringer og særlig økt fokus på fornybar 
energi.   
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Et annet prosjekt rettet mot FRIPRO er: State aid for energy and environmental 
protection in support of the Norwegian industry in times of the green transition in the 
economy. Hovedbudskapet er at det ikke er mulig å gjennomføre det grønne skiftet uten at 
næringslivet er med på det ambisiøse og langsiktige prosjektet. Samtidig er det åpenbart at 
uten statens bidrag er det ikke realistisk med store investeringer i grønn teknologi eller 
grønne transportløsninger, som først kommer til å lønne seg først om mange år eller ikke i 
det hele tatt sett fra perspektivet til enkelte bedrifter. Prosjektet vil være en pådriver for 
forståelsen og videreutviklingen av EU regelverket om statsstøtte som legger til rette for slike 
løsninger mellom stat og næringsliv. Prosjektet er diskutert på arenaer der både EU 
kommisjonen, ESA og andre sentrale europeiske aktører er til stede. Fakultetet støtter ved å 
være fleksible i med hensyn til permisjon, finansiering og samarbeidsmodeller for ansatte 
som trenger å delta i utredningsprosesser i EU/ESA systemet. 
 
Det er også behov for juridisk forskning for å ta vare på de økonomiske verdiene av ny 
teknologi i ulike omstillingsprosesser. Teknologisk utvikling har ført til at mange selskaper 
sitter på store rettigheter, men hva skjer hvis et selskap går konkurs? Hvordan kan den 
økonomiske verdien av opphavsrettigheter utnyttes ved konkurs? Hvordan former 
innkjøpssentraler og rammeavtaler fremtiden for levering av offentlige tjenester? Påvirker 
«zero-rating» ytringsfriheten? Dette er noen av spørsmålene våre forskere arbeider med, 
som vil ha stor påvirkning på implementeringen av den teknologiske utviklingen i samfunnet.  
 

3. Undervisning og opplæring i innovasjon- og entreprenørskap 
Det juridiske fakultet har gjennom flere år arbeidet aktivt med å utvikle ulike former for digital 
undervisning som fremmer aktiv læring og sosial konstruktivisme blant studentene. Disse 
ferdighetene har overføringsverdi til utviklingen av entreprenørskap i det praktiske liv etter 
studiet. Fra og med 2003 ble det etablert en studieordning med arbeid og diskusjoner i 
mindre grupper av studenter de tre første studieårene, hvor gruppene blir ledet av 
viderekomne studenter (arbeidsgruppeledere) eller vitenskapelige ansatte. Gruppearbeidet 
blir kombinert med digital innlevering av studentbesvarelser hvor studentene kommenterer 
hverandres besvarelser på nettet, i tillegg til kommenteringen fra gruppelederne som skjer 
gjennom samme digitale løsning. Forskning har vist at denne formen for «Blended 
Learning», kombinasjonen av fysiske og digitale læringsmiljø, er det som gir størst 
læringseffekt.   
 
Fra og med 2012 har fakultetet tillegg introdusert flere nye digitale elementer i 
undervisningen med ulike former for videoopptak, nettsider for spørsmål, svar og 
diskusjoner, samt digitale responssystemer. 
 
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter ble opprettet for å arbeide enda grundigere og mer 
systematisk med utviklingen av «Blended Learning». Senteret har etablert et eget studio med 
omfattende utstyr og innarbeidede arbeidsrutiner som sikrer den fysiske infrastrukturen og 
arbeidsflyten som er nødvendig for effektiv produksjon av digitalt materiale. Senterlederen og 
flere vitenskapelige ansatte deltar i TALIDA-prosjektet, ledet av Robert Grey, for å utnytte 
læringsplattformen Mitt UiB på best mulig måte i den digitale delen av undervisningen.   
 
Det juridiske fakultet i Bergen er dermed i innovasjonsfronten både når det gjelder utvikling 
av «Blended Learning» innen undervisning, og i utviklingen av fysisk infrastruktur for effektiv 
produksjon av digitalt undervisningsmateriale. 
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4. Forberedelser og støtte til innovasjon- og entreprenørskap 
Fakultetet har arrangert workshops og seminarer for undervisere om hvordan og hvorfor ta i 
bruk digital teknologi i undervisningen. Vårt eget læringssenter støtter også opp om ansatte 
som ønsker å ta i bruk innovative, digitale læringsformer.  
Som nevnt ovenfor, er støtteordningene for forskning også knyttet til at innovative prosjekter 
er gode kandidater for eksternfinansiering. 
 

5. Kunnskapsutveksling og samarbeid med eksterne 
Våre forskere samarbeider i stor grad med eksterne aktører utenfor universitetet. Blant annet 
er vi med i et prosjekt om kystforvaltning som ledes av NMBU, og en av våre forskere deltar i 
en internasjonal ekspertgruppe i erstatningsrett som søker å bistå EU-kommisjonen i 
utviklingen av ansvars- og forsikringsløsninger som er nødvendige som følge av robotisering 
og «new technologies. Se også nedenfor om internasjonalisering. 
 

6. Innovasjon og internasjonalisering 
Flere av forskningsprosjektene som har hovedsete ved eller er knyttet til fakultetet har 
internasjonale dimensjoner, i større eller mindre grad. Noen er direkte knyttet til EU/EØS og 
har det internasjonale aspektet som hovedfokus, mens andre er tilknyttet utenlandske 
institusjoner i komparativt perspektiv.  
 
Gjennom semesterprogrammet "Chinese Law Clinical Programme" der jusstudenter 
kombinerer universitetsstudier med praksis hos bedrifter i Shanghai eller Beijing under et 
semesterlangt utvekslingsopphold til Kina, legger Det juridiske fakultet til rette for samspill og 
samhandling med næringslivet. Bedriftene og studentene driver kunnskapsutveksling, og 
gjennom samarbeidet om å tilby praksisplasser knytter også fakultetet og de aktuelle 
bedriftene bånd som vi ser for oss at etterhvert kan komme både fagmiljøet og næringslivet 
til gode. Videre skal fakultetet, i samarbeid med Maritime Bergen og NHHs Centre for 
Shipping and Logistics, arrangere det to uker lange sommerprogrammet Maritime Bergen 
Law Summer Programme. Programmet tilbys til 20 kinesiske og 10 norske studenter og vil 
inneholde forelesninger innen maritim rett og bedriftsbesøk til en rekke ulike offentlige 
kontorer og private bedrifter innen maritim næring. På denne måten vil studenter og 
næringsliv utveksle informasjon og kunnskap, samtidig som sommerprogrammet er et 
virkemiddel for å bygge opp en relasjon mellom fakultetet, Maritime Bergen og et utvalg av 
deres medlemsbedrifter.  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Karl Harald Søvig 
dekan Øystein L. Iversen 
 fakultetsdirektør 



Rapportering UiB på innovasjon – Rapport fra MED ved Helge Ræder, prodekan for innovasjon, 
med svar på rapporteringsspørsmål i kursiv. Bergen 27.4.18 

Frist 27.4 
 
 
1. Ledelse og styring: I hvilken grad og på hvilken måte er innovasjon satt på agendaen av ledelsen og 

integrert i strategi og styrende dokumenter ved fakultetet?  
->MED har utviklet en Strategi og handlingsplan som er iverksatt i mars 2018, jf. vedlegg.  
 

2. Institusjonell kapasitet - finansiering, ansatte og insentiver: I hvilken grad og på hvilken måte er 
nøkkelressurser og ekspertise dedikert til og satt i stand til å jobbe med innovasjon- og entreprenørskap 
ved fakultetet?  

 ->Det finnes ingen administrativ stab for innovasjon, hverken ved fakultet eller institutter, men det 
planlegges bruk av forskningsrådgiver til innovasjonsoppgaver, i første omgang webside med frister for 
innovasjonsgrants. Faglig har MED en prodekan for innovasjon (Helge Ræder). Det er videre tilsatt en lege 
i 20% førsteammanuensis-stilling tilknyttet innovasjon ved MED (Vegard Tuseth) som deltar i 
innovasjonsgruppen for Alrek Helseklynge og som utvikler utdanningssystemer for entrepenørskap 
sammen med prodekan. Det er fra høsten 2018 rekruttert stipendiat (Lorentz Linde) med 30% pliktarbeid 
fra K2 med fokus på nytt kombinert profesjonsstudium og ledelsesstudium (MD/MSc/MBA) ved Det 
medisinske fakultet. K2 har egen innovasjons-visestyrer (Emmet McCormack), IKO planlegger tilsvarende 
en innovasjons-visestyrer, IBM har planer på sikt og påpeker behov for å fange opp innovasjonsaktivitet 
på instituttnivå, IGS har ingen planer pt. men rapporterer koordinatoransvar for nasjonale 
forskningsinfrastrukturer med innovasjonsoppgaver.  

  
3. Undervisning og opplæring i innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på hvilken måte 

gjenspeiles innovasjon i undervisning gjennom innovative læringsformer eller gjennom undervisning i 
innovasjonsmetoder i fakultetets fagtilbud?  

 ->IKO har utviklet innovative læringsformer i ferdighetstrening og klinisk trening for studentene. Flere 
undervisere ved IGS bruker innovative læringsmetoder (MOOC og andre) ved hjelp av DigUiB, og nevner 
videre innovative undervisningsløsninger for pasientkontakt, studentinteraksjon (STUND) og elektivt kurs i 
medisinskpedagogikk. MEDs ferdighetssenter har egen leder. Av undervisning i innovasjonsmetoder, 
finnes i dag som timeforelesninger i obligatorisk doktorgradskurs (BASIC COURSE IN MEDICAL AND 
HEALTH RELATED RESEARCH (MEDMET1) med forelesning ved Innovation/Bergen Teknologi Overføring 
BTO, Anders Haugland og Innovation, Emmet McCormack). IBM tenker på å legge inn kurs i innovasjon i 
Masterprogrammene. Det innføres pt nytt opplegg for hovedoppgave for medisinstudenter hvor det blir 
mulig, utover den vanlige vitenskapelige oppgaven også å skrive oppgave om entrepenørskap og 
tjenesteinnovasjon. Det planlegges videre et elektivt fag i medisinstudiet knyttet til entrepenørskap.  

  
4. Forberedelser og støtte til innovasjon- og entreprenørskap: I hvilken grad og på hvilken måte legger 

fakultetet til rette for og støtter opp om innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet blant studenter og 
ansatte?  
->MED jobber konkret med etablering av arenaer for tjenesteinnovasjon (Alrek Helseklynge, 2025?) og 
forskningsdrevet innovasjon (Medisinsk inkubator, 2020?). Instituttene og deres forskere rapporterer at 
desamarbeider direkte med BTO i enkeltsaker, enkeltgrupper rapporterer både tilfredsstillende støtte fra 
BTO og utilstrekkelig støtte fra BTO. K2 hadde en periode BTO-representant tilstede på instituttet en gang 
i måneden. IKO har arrangert årlige møter med BTO for vitenskapelige ansatte, PhD studenter og 
postdocs, og rapporterer et forskningsprosjekt med pågående innovasjonsprosjekter (Mustafa), med 
stabsstøtte fra BTO og institutt, men uten med formelle avtaler med industrien. IGS har en 
forskningsstrategi som støtter opp om infrastruktursatsningen, og rapporterer to forskningsgrupper med 
pågående innovasjonsprosjekter (ETEC vaksineutvikling og SEFAS), men ingen med formelle avtaler med 
industrien. IBM etterlyser en faglig innovasjonsstab ved MED som kan tilrettelegge for innovative ideer og 
være bindeledd mellom ideskaper og BTO. IBM rapporterer videre 8 forskningsgrupper som har pågående 
innovasjonsprosjekter, men ingen med formelle avtaler med industrien. K2 rapporterer om at 61% av 
forskningsgruppene har forskningsaktiviteter med innovasjonspotensiale, og videre atr 55% av forskerne 
er fornøyd med støtten fra K2.  
 



5. Kunnskapsutveksling og samarbeid med eksterne: I hvilken grad og på hvilken måte er fagmiljøer ved 
fakultetet involvert med samfunnet utenfor universitetet gjennom formaliserte samarbeid for å legge til 
rette for kunnskapsutveksling og utnyttelse av forskningsresultater?  
->Prodekan deltar sammen med Helse Bergens aktør (Bjørn Tore Gjertsen), BTO (Jens Reigstad) og 
Legemiddelindustrien i Biomedical Networks som arrangerer jevnlige møter og er en arena for akademi-
industri-samarbeid. Siste to møter omhandlet Helseregistre og Medisinsk inkubator, mens kommende 
møte omhandler persontilpasset nevro-onkologisk terapi. Fakultetet har også organisert møte med 
GlaxoSmithKline om industri-akademi-samarbeid. IGS rapporter om deltagelse i internasjonale 
rådgivingspanel for utnyttelse av forskningsdata. IKO samarbeider med Bergen kommune (innenfor 
gerodontologi og tannbehandling av LAR-pasienter). 42% av forskningsgruppene på K2 har formelle 
avtaler med industrien for kunnskapsutveksling og kommersiell utnyttelse.  
  

6. Innovasjon og internasjonalisering: I hvilken grad og på hvilken måte kobles internasjonalisering av 
forskning- og utdanning med innovasjonsaktiviteter?  
->IBM rapporterer om et eksempel på internasjonalt samarbeid kombinert med innovasjonsaktivitet 
(NorLux-arbeidet med persontilpasset behandling av kreft), IKO at dette i liten grad foregår hos dem, 
mens IGS rapporterer om stort grad av internasjonalisering uten at dette har vært koblet til innovasjon i 
instituttets strategi, men hvor enkeltforskere deltar i internasjonale innovasjonsprosjekter. På 
utdanningssiden rapporterer IGS om et internasjonalt samarbeid med innovasjonsaspekter 
(Mentorordningen, samarbeid med McGill University i Montreål, og UiT).  

7. Effektmåling: I hvilken grad og på hvilken måte måles effekten av de seks ovenstående dimensjonene ved 
fakultetet?  

       ->MED har pt. innført systematisk måling av de ovenstående dimensjonene ved fakultetet.  
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manistiske fakultet om innovasjon 
Vi viser til brev av 10/4 2018 der det bes om status for innovasjonsaktivitet og –planer ved fakultetene. Vi 
begrenser oss til enkelte eksempler på grunn av oppgitt ramme. 
 
”Innovasjon” er et omdiskutert begrep innen humaniorafagene, da disse tradisjonelt i liten grad er rettet inn 
mot praktiske oppfinnelser som skal gi økonomisk utbytte. Med et bredt innovasjonsbegrep som også 
innbefatter ”tjenesteinnovasjon” vidt forstått som ”non-economic change processes in public, private and 
non-profit organisations” og som videre går i retning av å fokusere på at ”good teaching, research, 
dissemination and external relations” (Gulbrandsen og Aanstad 2014: ”Is innovation a useful concept for arts 
and humanities?”), kan imidlertid ”innovasjon” være et fruktbart begrep også innenfor humaniora. 
 
Innovasjonsvirksomhet 
I forbindelse med evalueringen av humaniora i Norge (Humeval), kartla HF en rekke eksempler på «societal 
impact» knyttet til forskningsaktiviteten. Fokuset på «impact» fanger inn både den innovative ideen og den 
samfunnsmessige anvendelsen av innovasjon. Som eksempler på humanistisk innovasjon lagt fram i 
forbindelse med Humeval, kan man nevne: 
- Teatervitenskap ved UiB er tett knyttet til dramafeltets kontinuerlige og globale fornyelsesprosess. 

Gjennom samarbeid med eksperimentelle institusjoner som BIT, Bergen danseteater, 
Proscen/Cornerteateret, Baktruppen og Verdensteateret bidrar teatervitenskapsmiljøet til praktisk-
estetisk innovasjon. Man har også, i samarbeid med Den nationale scene, bidratt til å etablere 
teaterutdannelse i Kabul. 

- HFs miljø i digital kultur bidrar til innovasjon innen det voksende feltet elektronisk litteratur. Blant annet 
har de deltatt i utviklingen av en ny standard for identifisering av elektronisk litteratur (parallell til ISBN). 
De har også samarbeidet med Nasjonalbiblioteket om lagring av elektronisk litteratur. HF forventer mye 
innovasjon i dette prosjektskapende miljøet fremover. 

- Filosofimiljøet analysert argumentasjonen i rettssaker og dommer og gjennom formidling (bla film) 
bidratt til refleksjon og utvikling i norsk rettspraksis og bevisbedømmelse. 

- Humanioraforskeres oppdaterte ekspertise på ulike språk- og kulturområder  gjør at de stadig 
etterspørres i nyhetsbildet og av det politiske feltet. Et godt eksempel på det er forskningsmiljøet ved 
AHKR har opparbeidet en sterkt etterspurt ekspertise som er instrumentell for offentlig kunnskap og 
politisk utvikling av feltet. Et beslektet eksempel er innsatsen for å kartlegge, registrere og bevare 
kulturminner i den syriske Palmyra-regionen før og under borgerkrigen. 

 
Språk står sentralt i humanistisk innovasjon. Tre eksempler: 
- Miljøet i datalingvistikk har i lengre tid bidratt til innovasjonsprosesser innen feltet språk og IT (i 

HUmeval viser man til prosjekter som INESS, META-SHARE, CATO, Meta-nord, som alle har en praktisk 
applikasjonsdimensjon). Gjennom Clarino-prosjektet har lingvistikkmiljøet bidratt til etableringen av den 
sentrale europeiske Clarin-basen.  

Referanse Dato 

2018/4365-KIMO 03.05.2018 
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- Sosiolingvistikk er et vesentlig område for innovasjon der forskningsprosjekter underbygger den 
praktiske språkpolitikken, ikke minst knyttet til importord, dialektbruk og målføre. 

- Andrespråkslæring og språktesting. Språkmiljøene ved UiB har gjennom år vært ledende i å utvikle 
språktester for norsk, først gjennom den suksessfulle «Bergenstesten», senere gjennom «Norsk 
språktest», som nå er overført til Kompetanse Norge (VOX). Ved HF har man nå et miljø som utvikler 
engelsktester. Miljøene er ledende i språktestutvikling, også på nett. 

 
Metainnovasjon 
Et viktig bidrag fra humaniorafeltet innen innovasjonsfeltet, er innovativ refleksjon omkring innovasjon – kall 
det metainnovasjon. Et eksempel på dette ved HF er SVTs involvering i etiske utfordringer i forbindelse med 
vitenskap og teknologiutvikling. Blant annet har man bidratt til en rapport omkring bioetikk som ble lagt 
fram for Europarådet i 2015. Filosofimiljøet ved FoF har også tung og langvarig innsats innenfor medisinsk 
etikk på et globalt nivå som har fått nedslag i en rekke internasjonale og nasjonale retningslinjer på området. 
Gjennom internasjonale workshoper ved UiB har man utdannet personell på dette vesentlige 
innovasjonsområdet. SVT og FoF (filosofi) er fremdeles tungt involvert i etiske problemstillinger omkring 
teknisk og medisinsk utvikling.  
 
Humanistisk innovasjon fremover: Eksplisitte innovasjonsprosjekter 
Gjennom samarbeidet mellom Middelalderklyngen og BTO er HF direkte involvert i et pilot-prosjekt innen 
innovasjon. Her er målet å finne fram til nye former for formidling og tjenesteutvikling i samarbeid mellom 
akademia, museer, andre offentlige institusjoner og næringsliv. Klyngen er under oppbygging, og i regi av 
BTO skal man delta på studieturer til York og Helsinki der det er relevante innovasjonsprosjekter innen dette 
området. 
 
Eksempel på ”intellektuell innovasjon” 
Internasjonalt har det vært fokus på hvordan kjønnsanalytiske perspektiver bidrar til kvalitet og innovasjon i 
vitenskap og teknologi. EU sin forskningsstrategi legger vekt på at kjønnsperspektiver i forskning og 
innovasjon styrker vitenskapelig kvalitet og samfunnsrelevans i kunnskap, teknologi og innovasjon. SKOK 
(Senter for kvinne- og kjønnsforskning) tilbyr kurset ‘Kjønnsperspektiv i forskning’, som er inspirert av 
Stanford-prosjektet Gendered Innovations, til UiBs ansatte ved alle fakulteter. Kurset har som formål å 
redusere kjønnsbias, styrke kvalitet og stimulere til nytenkning og kreativitet i utforming av 
forskningsprosjekter. SKOK er også assosiert partner i The Nordic Centre of Excellence (NCoE) on Women in 
Technology-Driven Careers, som er finansiert av Nordforsk, og som fokuserer på kvinners karrierer i 
teknologi-drevet forskning og innovasjon i og utenfor akademia. 
 
Eksempler på prosjekter knyttet til innovasjon 
Større prosjekter innen humaniora er innovasjonsdrivende. Et godt eksempel er SFF’en SapienCE, 
videreutvikling av det tidligere «Tracsymbol», som står for et innovativt tverrfaglig samarbeid mellom 
naturvitenskapelig klimaforskning, psykologi, arkeologi og humaniora i forsøket på å kartlegge menneskelig 
kognitiv utvikling for rundt 70 000 år siden og bakgrunnen for denne. Prosjektet er ikke minst 
innovasjonspreget når det gjelder formidlingssiden, som blant annet innbefatter en internasjonal utstilling 
som er under konstruksjon og ventelig vil vises i Sør Afrika og Skandinavia. 
 
Sektorer for innovasjon 
Skolesektoren og lærerutdanningen er et vesentlig område for humanistisk tjenesteinnovasjon. Ett eksempel 
på innovasjon knyttet til skolefag- og læremiddelutvikling er det religionsvitenskapelige miljøets mangeårige 
engasjement i utviklingen av religionsfaget i skolen. I KDs rapport ”Lærerutdanningen 2025” forutsettes det 
at lærerutdannerinstitusjoner utvikler nye plattformer for samhandling, forsknings- og 
undervisningssamarbeid. Et eksempel på dette er prosjektet Humanistisk skolesamarbeid (HUSK). Dette er et 
område som vil kreve innovasjon fremover. 
 

https://www.nordforsk.org/en
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Humanistisk infrastruktur er et område for forventet innovasjon. Ved HF er det et aktivt miljø innenfor digital 
humaniora som vil bygge opp digital infrastruktur knyttet til blant annet ordbøker, arkiver og samlinger. 
Forutsatt at søknader om slik infrastrukturoppbygging går inn, vil det bygges opp ny humanistisk 
infrastruktur som forutsetter nye samarbeidsrelasjoner og bedrete tilbud til allmennheten. HF forventer at 
digital humaniora vil være et innovasjonsområde framover. 
 
Som eksempel på planlagt innovativ virksomhet innenfor undervisning, kan det pekes på at Institutt for 
fremmedspråk har ambisjoner om å utvikle en SFU-søknad knyttet til undervisning i fremmedspråksfagene.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Jørgen Sejersted 
dekan Susanne Ostendorf 
  ass. fakultetsdirektør 
 



Vedlegg 10: UiB-generert aktivitet ved BTO fra 2004-2018*

Tabell 1: UiB-generert aktivitet per fakultet fra 2004-2018

Figur 1: Prosjektfase 1-6 refererer til innkommende idé/DOFI (1) til exit i 
form av opprettelse av selskap, lisensiering etc. (6).  Jo nærmere fase 6, 
dess nærmere kommersialisering er prosjektene. 

Figur 2: Totalt antall prosjekter fordelt på årene 2004 – 2018, samt status for prosjekter («archived»: prosjektet er skrinlagt, «on-hold»: prosjektet er 
satt på vent i påvente av f.eks. finansiering, «running»: det er aktivitet i prosjektet.) 

1* Tabeller og figurer hentet fra BTOs prosjekt-system Power BI, ev. skrivefeil eller manglende tekst skyldes at systemet er under utvikling.  



Tabeller 2, 3 og 4: Antall ideer (DOFI) mottatt av BTO fordelt på fakultet hhv. for 2016, 2017 og 2018

Figur 3: Antall ideer (DOFI) mottatt av BTO fordelt på fakultet totalt 
2004-2018. NB! Blank/rød er ideer som mangler metadata og derfor 
ikke har blitt plassert i riktig kategori. 

2

https://app.powerbi.com/reports/8cd68ce6-210a-49ef-8d19-a087157160e1/ReportSectionf411b3ee792dc0949ec3?pbi_source=PowerPoint


Forklaring: Innovasjonstrappa illustrerer hvordan man kan tenke seg oppbyggingen av differensierte tiltak, organisering og en sterk kultur for innovasjon. Nederst i trappa bør det finnes et lavterskeltilbud som 
åpner opp for nysgjerrige studenter og forskere som ønsker å lære mer om innovasjon, metoder, møte likesinnede etc. Etter hvert som man går stegene oppover i trappa øker kunnskap og kompetanse om 
innovasjon. UiB mangler i dag egne tiltak på flere trappetrinn, særlig nederst i trappa, men er nå i ferd med å bygge nye trinn i form av å utvikle en innovasjonshub for studenter, samt et tverrfaglig emne i innovasjon 
på bachelor-nivå. Nettverk og trygge rammer er ofte nøkkelen til idéutvikling, og UiB må bygge en sterk hjemmebase for innovasjon.  Oppgavefordeling med BTO er også viktig, slik illustrasjonen viser. BTO 
befinner seg for de aller fleste ganske langt opp i trappa, og UiB må derfor styrke de nederste trinnene, slik at flere på sikt når frem til BTO med sine ideer og forskningsresultater. FNs bærekraftsmål bør også gå 
som en rød tråd gjennom UiBs tilnærming til innovasjon. 

Vedlegg 11: Innovasjonstrappa 
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