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De 14 sentrene som startet opp i 2007 (runde 1) har i 2010 hatt sitt fjerde driftsår. Alle
sentrene er nå i god drift i samsvar med sine planer og kan rapportere om interessante
resultater og høydepunkter fra aktiviteten.
Det ble i 2010 gjennomført en midtveisevaluering av de 14 sentrene som startet opp i 2007.
Evalueringen danner grunnlaget for en beslutning om videreføring av det enkelte senter i en
samlet åtteårs periode, eller avvikling etter fem år. Hovedstyret fattet vedtak i saken basert
på tilråding fra Divisjonsstyret for innovasjon. Ni sentre ble gitt forlenget kontrakt uten
forbehold om ytterligere godkjenning, mens fem må legge fram planer for å følge opp
anbefalinger i evalueringen før de kan inngå kontrakt for den siste treårsperioden.
Midtveisevalueringen gav SFI-ordningen en meget positiv samlet vurdering samtidig som
den gav nyttige anbefalinger til Forskningsrådet når det gjelder administrasjon og videre
utvikling av ordningen.
Totalt arbeidet i 2010 om lag 275 doktorgradsstipendiater og 100 postdoktorer i sentrene.
Dessuten har om lag 170 studenter gjennomført sine mastergradsarbeider i sentrene.
Sentrene gir dermed et viktig og vesentlig bidrag til forskerrekrutteringen innenfor sine
nærings- og fagområder og utdanner forskere som har fått viktig næringslivskontakt
gjennom sin forskerutdanningsperiode.
Det er fortsatt en utfordring for noen av sentrene at det er vanskelig å rekruttere norske
doktorgradsstipendiater. For sentrene samlet, var 47 prosent av doktorgradsstipendiatene og
56 prosent av postdoktorstipendiatene utenlandske i 2010.
Det er heller ikke i 2010 observert særlige virkninger av ”finanskrisen”. I noen få tilfeller
har bedrifter funnet å måtte trekke seg ut av sentrene av økonomiske grunner, men det har
også kommet til nye brukerpartnere – bl.a. store internasjonale selskaper som Petrobras,
BMW og Toyota.
Det er i 2010 gjennomført en ny utlysningsrunde for SFI (runde 2). Utlysningen var åpen
for alle temaer med betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Samtidig var
det et særlig ønske om søknader innenfor noen utvalgte temaområder av stor
samfunnsmessig betydning: Privat tjenesteyting, Offentlig sektor/helsesektoren, Transport,
Mat og Miljøteknologi. Ved søknadsfristen 21. april kom det inn 44 søknader. Etter en
omfattende søknadsbehandlingsprosess vedtok Hovedstyret i sitt møte 16. desember 2010 å
tildele midler til sju nye SFI. Disse er nå i gang med sine kontraktsforhandlinger og vil
starte opp i første halvår 2011.

Programmets overordnede mål
Forskningsrådet har etablert SFI-ordningen for å stimulere innovasjonsevnen og internasjonaliseringen i norsk næringsliv. Den skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i
offentlig sektor.
Hovedmål
Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom
forskningsaktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer.

Delmål
 Stimulere bedrifter til innovasjon gjennom økt satsing på langsiktig forskning, og gjøre det
attraktivt for bedrifter som arbeider internasjonalt å etablere FoU-virksomhet i Norge.
 Skape aktivt samarbeid mellom innovativt næringsliv og framstående forskningsmiljøer.
 Fremme utvikling av næringsrettede forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale
forskningsfronten og som inngår i sterke internasjonale nettverk.
 Stimulere til forskerutdanning på områder som er viktige for næringslivet og til forskningsbasert kunnskaps- og teknologioverføring.
Økonomi og prosjektomfang
Disponibelt budsjett i 2010:
167,4 mill. kroner
Forbruk i 2010:
162,4 mill. kroner (97 prosent)
Programmets finansieringskilder i 2010: 140,0 mill. kroner fra Fondet for forskning og
nyskaping, samt overførte udisponerte midler
fra 2009 (vel 27 mill. kroner)
Antall og type prosjekter i 2010:
14 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
(klassifisert som annen institusjonsstøtte)
Vurdering av måloppnåelse og faglige utfordringer
SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av
innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. Satsingen er spesielt rettet
mot den forskningsaktive delen av norsk næringsliv. SFI-ordningen gir næringslivet mulighet
for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlasting i satsingen på forskning. For forskningsmiljøene åpner SFI mulighet for en langsiktig kompetanseoppbygging gjennom forskning på et
høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Det er primært de bedrifter som deltar i
et senter som forventes å utnytte resultatene fra forskningen, men det som faller utenfor
bedriftenes kjerneområder forventes søkt kommersialisert på annen måte, for eksempel
gjennom forskningsbaserte nyetableringer. Det betydelige antall uteksaminerte master- og
doktorgradskandidater med erfaring fra arbeid i sentrene vil kunne bidra til nyskaping innenfor
en vesentlig bredere del av næringslivet enn de bedriftene som er partnere.
SFI-konseptet har sitt forbilde i ”Competence Centres” som er etablert med gode erfaringer i
mange andre land de siste 25 år. Den norske SFI-ordningen er gitt en utforming som er tilpasset
norske forhold, og framstår som en konkurransebasert, nasjonal satsing hvor Norges
forskningsråd tildeler status som SFI og gir bevilgninger. SFI-ordningen ble første gang utlyst i
juni 2005, 14 sentre ble valgt ut i juni 2006 og kom i drift våren 2007. I 2010 ble det
gjennomført en ny utlysningsrunde og sju nye sentre ble vedtatt etablert av Hovedstyret 16.
desember 2010. Disse sentrene vil starte opp i løpet av første halvår 2011. SFI-modellen ble
også valgt da Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ble etablert i 2009.
Porteføljen av sentre spenner bredt, fra industrielle spissområder som materialer og petroleumsteknologi til medisinsk forskning. Mange av sentrene er tverrfaglige. Selv om det er konsortiedeltagerne som primært vil kunne trekke veksler på den kompetanse som opparbeides i et SFI,
vil de samfunnsmessige ringvirkninger være betydelige. Offentlige virksomheter som for
eksempel helseforetak og Statens vegvesen er med som partnere i flere av sentrene. Flere av
sentrene har et spennende samarbeid mellom bedrifter og offentlige brukere.
SFI-ordningen forutsetter at sentrene skal evalueres i regi av Norges forskningsråd 3 1/2 år etter
oppstart, og det ble i 2010 gjennomført en midtveisevaluering av de 14 sentrene som startet opp
i 2007. Evalueringen skal være grunnlaget for en beslutning om videreføring av det enkelte
senter i en samlet åtteårs periode, eller avvikling etter fem år. Hovedstyret i Norges forsknings2

råd skal fatte vedtak i saken basert på tilråding fra Divisjonsstyret for innovasjon. Evalueringen
gav SFI-ordningen en meget positiv samlet vurdering. Ni sentre ble gitt forlenget kontrakt uten
forbehold om ytterligere godkjenning, mens fem må legge fram planer for å følge opp
anbefalinger i evalueringen før de kan inngå kontrakt for den siste treårsperioden. Evalueringen
gir følgende oppsummering av sentrenes arbeid så langt: “The achievements of the Centres
were generally impressive. They engage highly competent scientists, many of them with
established international recognition, as well as clever and enthusiastic students. Overall, the
Centres are well supported by the host universities, institutes and industry. They are engaged in
application-oriented research that demonstrably has benefitted supporting industries and
organisations in the public sector by providing innovative ideas for enhancement of processes
and development of improved or new products.”
Samtidig gav evalueringen en del konkrete anbefalinger knyttet til Forskningsrådets rolle i
administrasjon av SFI-ordningen, herunder også endringer av krav som stilles til sentrene:
 Enda klarere instrukser til sentrene som sikrer prosesser med deltagelse av både bedrifter og
forskningsmiljøer i generering og gjennomføring av prosjekter.
 Sikre at alle sentre etablerer et “International Scientific Advisory Board”.
 Gi instrukser om at styreleder kommer fra en av bedriftspartnerne.
 Sikre bedre internasjonal synlighet ved at sentertilknytning framgår klart på publikasjoner.
 Forskningsrådet må markere SFI-ordningen bedre med nyheter på engelsk på hjemmesiden.
 Stimulere sentrene til å legge planer for hvordan virksomheten kan føres videre etter 2014.
Disse anbefalingene er verdifulle innspill for videre utvikling av SFI-ordningen, ikke minst når
de sju nye sentrene skal startes opp i løpet av 2011.
Mange sentre hadde problemer med rekruttering av stipendiater i oppstartsfasen. Dette gjaldt
særlig norske kandidater. Denne situasjonen er nå bedret og de fleste sentrene har greid å få på
plass det planlagte antall stipendiater. Det har samtidig vært viktig for sentrene ikke å redusere
på kravene til kvalitet på stipendiatene, og dermed var det naturlig og riktig at ansettelser tok
mer tid enn planlagt. For noen sentre er utfordringen at andelen utenlandske stipendiater er
svært høy og det er der høyt fokus på å bedre balansen mellom norske og utenlandske
stipendiater. I 2010 var til eksempel i gjennomsnitt 47 prosent av doktorgradsstipendiatene og
56 prosent av postdoktorstipendiatene som er knyttet til sentrene utenlandske. Flest utenlandske
stipendiater kommer fra Kina, Tyskland, Frankrike, India og Russland. Alle sentrene har satt
egne måltall for kvinnelige stipendiater, disse måltallene varierer naturlig nok etter hvilket
fagområde senteret opererer innenfor. Generelt vurderes kvinneandelen blant stipendiatene å
være tilfredsstillende, sett i lys av sentrenes faglige profil.
Generelt er brukerpartnerne med i sentrene med ulik grad av aktiv deltakelse og engasjement.
Det arbeides i sentrene for å få brukerne enda mer aktivt med. I noen få tilfeller har bedrifter av
ulike årsaker funnet å måtte trekke seg ut av et senter, men det har også kommet til nye
brukerpartnere det siste året.
Som en del av midtveisevalueringen ble brukerpartnerne bedt om å gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan de vurderer sentrene og sin egen nytte av å være partner i senteret. De
gave en score fra 1 til 6 på noen spørsmål. Sentrene og brukerpartnerne er ulike, og det er
derfor spredning i hva som vurderes å være viktig. Noen spørsmål kan likevel trekkes fram
hvor svært mange gav en høy score:
 Vurdering av senteret:
- Nivået på kompetansen i senterets forskerstab
- Nytten av forskningsresultatene sett fra brukerens ståsted
 Senterets betydning for brukeren
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Bedre tilgang til høyt kvalifisert personell
Bedre nettverk til andre partnere
Styrket kompetanse for brukeren
Nye eller forbedrete prosesser, produkter eller tjenester

Forskningsrådets bevilgning til de 14 sentrene for 2010 var 157 mill. kroner, vertsinstitusjonene
bidro med 79 mill. kroner, samarbeidende forskningsinstitusjoner med 73 mill. kroner,
brukerpartnerne med 116 mill. kroner og internasjonale midler utgjorde 14 mill. kroner.
Totalbudsjettet for sentrene var 439 mill. kroner.
Kort om de enkelte sentrene i 2010
De 14 sentrene som startet opp i 2007 (runde 1) er:
Statistics for innovation (sfi)2 - Statistikk for innovasjon - har som mål å styrke norsk økonomi ved å
fokusere på innovativ langsiktig forskning i et samarbeid mellom forskningstunge bedrifter og sterke
forskningsgrupper. Senteret utvikler statistisk metodikk for anvendelser innenfor fagområdene
petroleum, finans og forsikring, marin og helse.
Vertsinstitusjon:
Norsk Regnesentral
Senterleder:
Professor Arnoldo Frigessi, UiO
Forskningspartnere:
UiO, NTNU, Havforskningsinstituttet
Bedriftspartnere:
DnB NOR ASA, Gjensidige Forsikring, Sencel Bioinformatics AS, Spermatech
AS, Biomolex AS, Statoil ASA, Norsk Hydro Production ASA, Smerud
Medical Research Int. as, PubGene AS, Oslo Universitetssykehus HF
Nettside:
http://projects.nr.no/sfi/
Structural Impact Laboratory (SIMLab) - Senter for innovativ modellering og laboratorietesting av
materialer og konstruksjoner - har som mål å etablere en teknologiplattform for utvikling av sikre og
kostnadseffektive konstruksjoner i lettmetall, plast og høyfast stål.
Vertsinstitusjon:
NTNU
Senterleder:
Professor Magnus Langseth, NTNU
Forskningspartner:
SINTEF
Bedriftspartnere:
Hydro Aluminium AS, Renault, Audi AG, SSAB Svenskt Stål AB, Statoil
ASA.
BMW og Toyota kommer med som nye partnere fra 1.1.2011.
Off. brukerpartnere:
Vegdirektoratet, Forsvarsbygg
Nettside:
http://www.ntnu.no/simlab
Norwegian Manufacturing Future (NORMAN) - Norsk vareproduksjon - skal utføre tverrfaglig
forskning innenfor neste generasjons produksjonsteknikker som kan legge grunnlaget for at norsk
vareproduserende industri kan hevde seg i en global konkurranse.
Vertsinstitusjon:
SINTEF
Senterleder:
Odd Myklebust (til 9.6.2010) / Jan Ola Strandhagen (fra 10.6.2010)
Forskningspartner:
NTNU
Bedriftspartnere:
Elko AS, Helly Hansen Pro AS, Pipelife Norge AS, Teeness ASA, Ekornes AS,
Plasto AS, Kongsberg Automotive AS, Nammo Raufoss AS, Raufoss
Technology AS, Volvo Aero Norge AS, Ragasco AS, Benteler Aluminium
Systems Norway AS
Nettside:
http://www.sfinorman.no/
Centre for research-based innovation in Aquaculture Technology (CREATE) - Senter for
havbruksteknologi - skal legge kunnskapsgrunnlag for at norske utstyrsleverandører innenfor havbruk
kan styrke sin internasjonalt ledende posisjon. Teknologi for oppdrettsanlegg ut mot havet står sentralt.
Vertsinstitusjon:
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
Senterleder:
Seniorforsker Arne Fredheim
Forskningspartnere:
NTNU, Havforskningsinstituttet, SINTEF IKT, Nofima Marin
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Bedriftspartnere:

Nettside:

AKVA group ASA, Egersund Net AS, Erling Haug AS. Lerøy Seafood Group
ASA, Marine Harvest Norway AS og SalMar ASA kommer med som nye
partnere fra 1.1.2011.
http://www.sintef.no/Projectweb/CREATE/

The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology (MIMT) - Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og -Teknologi - er et tverrdisiplinært ressurssenter i instrumentering og måleteknikk innenfor petroleum, miljøovervåking samt fiskeri og havbruk.
Vertsinstitusjon:
Christian Michelsen Research AS
Senterleder:
Ph.D. Erling Kolltveit
Forskningspartnere:
Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen
Bedriftspartnere:
Anderaa Data Instrument AS, CGG Veritas, FMC Kongsberg Holding, MMC
AS, Roxar Flow Measurement AS, Statoil ASA, Seawell Norge AS
Nettside:
http://www.michelsencentre.no/
Information Access Disruptions (iAD) – Senter for innovasjon innenfor informasjonssøk - skal
identifisere muligheter og utvikle neste generasjons søkeverktøy som kan trekke brukervennlig
informasjon ut av store komplekse datamengder.
Vertsinstitusjon:
Microsoft Development Center Norway AS (tidl. Fast)
Senterleder:
Bjørn Olstad, Microsoft
Forskningspartnere:
NTNU, Univ. i Oslo, Univ. i Tromsø, Handelshøyskolen BI
Bedriftspartnere:
Accenture
Nettside:
http://www.iad-centre.no/
Concrete Innovation Centre (COIN) - Forskningssenter for innovativ betong - har en visjon om å
skape attraktive betongbygg og -konstruksjoner. Hovedmålet er å bringe utviklingen et stort skritt
framover ved å utvikle avanserte materialer, effektive konstruksjonsteknikker og nye designkonsepter
kombinert med mer miljøvennlig materialproduksjon.
Vertsinstitusjon:
SINTEF
Senterleder:
Seniorforsker Tor Arne Hammer, SINTEF Byggforsk
Forskningspartner:
NTNU
Bedriftspartnere:
Norcem AS, Unicon AS, maxit Group AB (Saint-Gobain), Rescon Mapei AS,
Aker Solutions ASA, Veidekke Entreprenør AS, Spenncon AS, Skanska Norge
AS
Off. brukerpartner:
Statens Vegvesen
Nettside:
http://www.coinweb.no/
Marine bioactives and drug discovery (MabCent) - Senter for marin bioprospektering - skal legge
grunnlaget for utvikling av bioaktive produkter med høy verdi gjennom å screene ekstrakter av marine
organismer fra det arktiske miljø.
Vertsinstitusjon:
Universitetet i Tromsø
Senterleder:
Professor Trond Ø. Jørgensen, Univ. i Tromsø
Bedriftspartnere:
Lytix Biopharma AS, Biotec Pharmacon ASA, Pronova Biocare AS
Nettside:
www.mabcent.no
Innovative Natural Gas Processes and Products (InGAP) - Innovative naturgassprosesser og
produkter - arbeider med utvikling av miljøvennlige og energieffektive prosesser for fremstilling av
plastråstoff og drivstoff fra naturgass. Over 90 % av slike prosesser foregår ved hjelp av katalyse.
Sentret fokuserer særlig på å utvikle grunnleggende forståelse av hvordan katalysatorene virker, for å
kunne utvikle bedre katalysatorer til fremtidige prosesser.
Vertsinstitusjon:
Universitetet i Oslo
Senterleder:
Professor Unni Olsbye, Kjemisk institutt, UiO
Forskningspartnere:
NTNU, SINTEF
Bedriftspartnere:
Borealis AS, Statoil ASA, Haldor Topsøe AS, INEOS Norge AS
Nettsted:
http://www.ingap.uio.no/
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Medical Imaging Laboratory (MI Lab) - Senter for Medisinsk Avbildning - har som visjon å skape
grunnlag for et kostnadseffektivt helsevesen og bedre pasientbehandling gjennom innovasjon i
medisinsk avbilding, og å utnytte denne innovasjon til å fremme næringsutvikling i Norge.
Vertsinstitusjon:
NTNU
Senterleder:
Professor Olav Haraldseth, Fakultet for medisin
Forskningspartner:
SINTEF
Bedrifts- og brukerp.: GE Vingmed Ultrasound AS, Microsoft Development Center Norway AS,
Medi-Stim AS, Odetect as, Nordicneurolab AS, CorTechs Labs Inc., St.Olavs
Hospital HF, Helse Midt-Norge RHF, Arctic Silicon Devices AS, Sonowand
AS, Aurotech Ultrasound AS
Nettside:
http://www.ntnu.no/dmf/milab
Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL) - Tromsø Telemedisinske Laboratorium - skal etablere et
tverrfaglig forskningsmiljø innenfor telemedisin og e-helse som legger grunnlaget for nye systemer og
produkter for behandling av kroniske, aldrings- og livsstilsykdommer.
Vertsinstitusjon:
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Senterleder:
Professor Gunnar Hartvigsen, Univ. i Tromsø
Forskningspartnere:
Universitetet i Tromsø, Norut Tromsø AS
Bedrifts- og brukerp.: Telenor, IBM, DIPS ASA, Norsk Helsenett, Helse Nord RHF
Nettside:
www.telemed.no/ttl
Cancer Stem Cell Innovation Center (CAST) - Senter for kreftstamceller fokuserer på å bruke
stamcelleteknologi for å utvikle nye metoder for diagnose og behandling av kreft.
Vertsinstitusjon:
Oslo Universitetssykehus
Senterleder:
Professor Stefan Krauss,
Forskningspartnere:
Universitetet i Oslo
Bedriftspartnere:
Affitech, Invitrogen Dynal, PCI Biotech
Nettside:
http://csc.rr-research.no/
Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry (IO-center) - Senter for Integrerte
operasjoner i petroleumsindustrien - har som målsetting å utvikle ny kunnskap, nye metoder, verktøy og
utdanningstilbud med sikte på å fremme spranget over i neste generasjons integrerte operasjoner (IO)
for oppstrøms petroleumsaktiviteter. Dette skal føre til økt effektivitet, økt utvinningsgrad, bedre
sikkerhet og miljø.
Vertsinstitusjon:
NTNU
Senterleder:
Professor Jon Kleppe, NTNU
Forskningspartnere:
SINTEF, IFE
Bedriftspartnere:
Statoil ASA, ConocoPhillips, Shell, Total, Eni, GdF Suez, IBM, DNV,
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, FMC, Aker Solutions, Petrobras
Nettsted:
http://www.ntnu.no/iocenter
Multiphase Flow Assurance Innovation Centre (FACE) - Senter for komplekse fluider i
petroleumsflerfasestrøm. I dag hersker det usikkerhet ved utvikling av olje- og gassfelt som inneholder
væsker som er vanskelige å transportere og prosessere og senteret skal utvikle forståelse og kunnskap
som gjør det mulig å bygge ut slike felt med mye mindre usikkerhet.
Vertsinstitusjon:
IFE
Senterleder:
Erik J. Holm, IFE (til 31.7.2010)/J. Kristian Sveen, IFE (fra 1.8.2010)
Forskningspartnere:
SINTEF Petroleumsforskning AS, NTNU
Bedriftspartnere:
Statoil ASA, ConocoPhillips AS, GE Vetco Gray, FMC Kongsberg Subsea AS,
Scandpower Petroleum Technology Group Norway AS, CD-Adapco, Shell
Technology Norway AS
Nettside:
http://www.sintef.no/sfiface
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Nøkkeltall, 2010
Antall prosjekter: 14 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
Doktorgradsstipendiater: 106,0 årsverk, herav 35,8 årsverk kvinner (34 prosent)
Postdoktorstipendiater: 33,7 årsverk, herav 12,1 årsverk kvinner (36 prosent)
Senterledere (prosjektledere): 14 senterledere, herav 1 kvinne (7 prosent)
Antall bedrifter og offentlige foretak som er partnere i sentrene: 94
Både antall årsverk doktorgradsstipendiater og årsverk postdoktorstipendiater som er finansiert
av sentrenes budsjetter har økt de første fire årene av sentrenes virkeperiode (figur 1 nedenfor).
Alle sentrene har satt egne måltall for kvinnelige stipendiater, disse måltallene varierer naturlig
nok etter hvilket fagområde senteret opererer innenfor. Kvinneandelen for stipendiatene har i
hele perioden 2007-2010 variert mellom 35 og 40 prosent både for doktorgradsstipendiater og
postdoktorstipendiater (figur 1 nedenfor). Dette vurderes å være tilfredsstillende, men alle
sentrene har sterk fokus på å holde kvinneandelen oppe også i siste del av sentrenes periode.
Figur 1:

Antall stipendiater og andel kvinnelige stipendiater finansiert av budsjettet for
SFIene i perioden 2007-2010.
Andel kvinnelige stipendiatårsverk (prosent)
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I tillegg til de stipendiater som er finansiert av budsjettet for sentrene, er en rekke stipendiater
tilknyttet sentrene, men finansiert av midler utenfor sentrenes budsjett. Sentrene blir i
forbindelse med de årlige rapporteringer bedt om å rapportere også disse stipendiatstillingene.
Tabell 1 nedenfor gir en oversikt over det samlede antall stipendiater tilknyttet sentrene. I 2010
arbeidet om lag 275 doktorgradsstipendiater og 100 postdoktorstipendiater i eller i tilknytning
til de 14 SFI ene. Sentrene gir dermed et viktig og vesentlig bidrag til forskerrekrutteringen
innenfor sine nærings- og fagområder og utdanner forskere som har fått viktig næringslivsforståelse gjennom sin forskerutdanningsperiode. Som et ledd i arbeidet med å rekruttere
stipendiater, arbeider de fleste sentrene også aktivt for å trekke masterstudenter inn i arbeidet i
sentrene. Til sammen arbeidet nesten 170 masterstudenter i sentrene i 2010.
Antall bedrifter og offentlige foretak som er brukerpartnere i sentrene var 97 ved oppstarten i
2007, og er 94 i 2010. Dette betyr at antallet har vært stabilt og at ”finanskrisen” ikke har ført
til at bedrifter har prioritert bort sin deltakelse i SFI. Noen få partnere har falt fra, men det har
også kommet nye til. Spesielt gledelig er det at det brasilianske oljeselskapet Petrobras har
valgt å bli med som partner i IO-sentret fra og med 2010. SIMLab hadde bilprodusentene Audi,
BMW og Renault med som partnere fra oppstarten av senteret. BMW har vært ute en periode,
men kommer nå med igjen fra 2011 sammen med Toyota. Dette er tegn på at SFI SIMLab er
bilindustriens ”førstevalg” for langsiktig forskning. CREATE har i hele 2010 arbeidet aktivt for
å få med havbruksbedrifter som partnere, og har fra og med 2011 fått med Lerøy Seafood
Group ASA, Marine Harvest Norway AS og SalMar ASA som nye partnere.
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Tabell 1:

Antall partnere og totalt antall stipendiater og masterstudenter som arbeidet i
tilknytning til SFIene i 2010
Totalt antall

Senter

Forskningspartnere

Brukerpartnere

3
1
2
4

10
7
12
3

15
16
10
12

12
2
2
3

14
19
15
4

2

7

10

2

10

6
1
0
2

1
9
4
4

25
13
6
43

10
1
1
12

26
9
3
2

1
2
1
2

10
5
3
12

57
18
25
18

18
4
27
4

20
3
11
31

2

7

7

2

0

29

94

275

100

167

Statistics for Innovation - (sfi) 2
Structural Impact Laboratory - SIMLab
Norwegian Manufacturing Future - NORMAN
Centre for research-based innovation in
Aquaculture Technology - CREATE
The Michelsen Centre for Industrial Measurement
Science and Technology - MIMT
Information Access Disruptions - iAD
Concrete Innovation Centre - COIN
Marine bioactives and drug discovery - MabCent
Innovative Natural Gas Processes and Products inGAP
Medical Imaging Laboratory - MILab
Tromsø Telemedicine Laboratory - TTL
Cancer Stem Cell Innovation Center - CAST
Center for Integrated Operations in the Petroleum
Industry - IO-center
Multiphase Flow Assurance Innovation Centre FACE
SUM

Doktorgrads- Postdoktor- Masterstipendiater stipendiater studenter

Resultatindikatorer, 2010
(tall fra 2009 i parentes)

Avlagte doktorgrader:
Vitenskapelige artikler med referee:
Vitenskapelige artikler uten referee:
Publiserte foredrag på internasjonale møter:
Antall rapporter, foredrag mv.:
Brukerrettede formidlingstiltak:
Antall nye patenter:
Antall nye lisenser:
Antall nye bedrifter/foretak:
Antall nye produkter/prosesser/tjenester:
Antall nye metoder/modeller/prototyper:

5, herav 2 kvinner (3)
235 (210)
16 (24)
184 (186)
132 (201)
76 (137)
8 (2)
0 (0)
4 (1)
14 (11)
15 (22)

Etter fire år begynner nå de første doktorgradene finansiert av sentrene å komme. Som
forventet har den vitenskapelige rapporteringen fra sentrene vært økende i perioden 2007-2010,
fra 65 vitenskapelige publikasjoner med referee i 2007 til 235 i 2010. Hovedmålet for et SFI
når det gjelder innovasjon og verdiskaping er å skape et kunnskapsgrunnlag for innovasjon. En
aktiv deltakelse fra bedriftene i senterets virksomhet og ulike formidlingstiltak er viktig.
Måling av resultater i form av patenter, nye produkter, prosesser og tjenester er ikke sentrale
indikatorer for et SFI, men rapporteringen fra sentrene på disse resultatindikatorene viser at
dette nå begynner å komme som et resultat av arbeidet i sentrene.
Viktigste aktiviteter i 2010
Midtveisevaluering
Midtveisevaluering av de 14 sentrene som startet opp i 2007 ble gjennomført i 2010. SFIordningen forutsetter at sentrene skal evalueres i regi av Norges forskningsråd 3 1/2 år etter
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oppstart. Evalueringen skal danne utgangspunkt for en beslutning om videreføring av det
enkelte senter i en samlet åtteårs periode, eller avvikling etter fem år. Hovedstyret i Norges
forskningsråd skal fatte vedtak i saken basert på tilråding fra Divisjonsstyret for innovasjon.
Sentrene utarbeidet et omfattende egenvurderingsmateriale etter opplegg og maler fastlagt av
Forskningsrådet, og både sentrene selv, vertsinstitusjonene og alle samarbeidende partnere
utarbeidet sine vurderinger. Dette materialet sammen med prosjektbeskrivelser, årsrapporter fra
sentrene og annet skriftlig materiale dannet grunnlag for evalueringen. Sentrene la også fram
planer for arbeidet den siste treårsperioden. Internasjonale evalueringspaneler besøkte sentrene
i perioden 12. – 29. oktober 2010. Evalueringspanelet for hvert senter bestod av fire
internasjonale eksperter. To internasjonale fageksperter med vitenskapelig kompetanse
innenfor senterets tematiske arbeidsområde bedømte primært forskningen, forskerutdanning og
internasjonalisering. To “generalister” med erfaring fra samarbeid mellom forskningsmiljøer og
industri bedømte primært næringspotensial og organisering av virksomheten. Fagekspertene
deltok bare ved evalueringen av det senter de hadde spesiell ekspertise på, mens
“generalistene” deltok på flere sentre. Til sammen deltok hele 32 internasjonale eksperter i de
ulike evalueringspanelene. Pensjonert professor Per Stenius (Sverige/Finland) ledet
panelarbeidet. Stenius har hatt omfattende oppgaver med senterevalueringer blant annet for
VINNOVA i Sverige, og det var til stor nytte for Forskningsrådet at Stenius tok på seg den
omfattende oppgaven med midtveisevalueringen av SFI i Norge.
Hvert evalueringspanel utarbeidet i fellesskap en samlet evaluering på grunnlag av sentrenes
egenrapportering og møtet med senteret. På grunnlag av rapporter fra evalueringsteamene
behandlet Forskningsrådets Hovedstyre saken i sitt møte 16. desember 2010, basert på tilråding
fra styret for Divisjon for innovasjon. Evalueringen gav SFI-ordningen en meget positiv samlet
vurdering. Alle de 14 sentrene ble vedtatt videreført. Ni sentre ble gitt forlenget kontrakt uten
forbehold om ytterligere godkjenning, mens fem sentre måtte legge fram planer for å følge opp
anbefalinger i evalueringen før de kan inngå kontrakt for den siste treårsperioden.
Ny utlysningsrunde – 44 søknader – sju nye sentre
Forskningsrådets Hovedstyret vedtok i juni 2009 å gjennomføre en ny utlysningsrunde for SFI.
Den nye utlysningen ble lagt ut 21. oktober 2009 med frist for obligatoriske skisser 21.
desember 2009 og frist for endelige søknader 21. april 2010. Utlysningen var åpen for alle
temaer med betydning for innovasjon og verdiskaping i næringslivet. Samtidig var det et særlig
ønske om søknader innenfor noen utvalgte temaområder av stor samfunnsmessig betydning:
Privat tjenesteyting, Offentlig sektor/helsesektoren, Transport, Mat og Miljøteknologi. Ved
søknadsfristen 21. april kom det inn 44 søknader.
Det ble gjennomført en omfattende søknadsvurderingsprosess. Vurderingen av søknadenes
vitenskapelige kvalitet ble gjennomført i to trinn:
 Enkeltvis vurdering foretatt av utenlandske fageksperter (minst tre for hver søknad).
 Samlet vurdering foretatt av en internasjonal, vitenskapelig komite med åtte medlemmer
med bred faglig kompetanse. Denne komiteen vurderte søknadene med bakgrunn i
fagekspertuttalelsene og konkluderte med en endelig karakter for hver søknad.
Potensialet for innovasjon og verdiskaping ble bedømt av tre næringspaneler satt sammen av
personer med god næringsmessig innsikt og evne til å vurdere spørsmål knyttet til innovasjon
og verdiskaping i en bredere sammenheng på tvers av næringssektorer. Næringspanelene
rangerte de søknader som ble funnet å være klart støtteverdige. Et Styreutvalg oppnevnt av
Divisjonsstyret for innovasjon utarbeidet en samlet innstilling til Hovedstyret, som gjorde
endelig vedtak om tildeling av sju nye sentre i sitt møte 16. desember 2010.
Følgende sju nye sentre er nå i gang med sine kontraktsforhandlinger og vil starte opp i 2011
(vertsinstitusjon og senterleder i parentes):
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Center for Service Innovation (Norges handelshøyskole – professor Per H. Pedersen)
The Certus Centre (SIMULA – Lionel C. Briand)
Sustainable Arctic Coastal and Marine Technology (NTNU – professor Sveinung Løset)
Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing
technology (Havforskningsinstituttet – seniorforsker John Willy Valdemarsen)
Centre of Cardiological Innovation (Oslo Universitetssykehus – professor Thor Edvardsen)
Salmon Louse Research Centre (Universitetet i Bergen – professor Frank Nilsen)
Drilling and Well technology for improved Recovery (IRIS – direktør Sigmund Stokka)

Kommunikasjons- og formidlingstiltak
- SFI-ordningen har eget nettsted: www.forskningsradet.no/sfi. Nettstedet er videreutviklet i
2010 og det er lagt inn nyheter om SFI-ordningen og informasjon og relevante dokumenter
knyttet til for eksempel midtveisevalueringen og den nye utlysningsrunden. Nettsiden
inneholder også faktaopplysninger om sentrene og lenke til de enkelte sentrene.
- Alle sentrene har egen nettside (se omtalen av de enkelte sentrene lenger foran) og de fleste
sentrene har også i 2010 brukt nettsidene sine aktivt i arbeidet.
- Det ble i september 2009 gjort avtale med Faktotum Informasjon AS om levering av kommunikasjonstjenester for SFI-ordningen. Dette har gitt mulighet for økt fokus på kommunikasjon og det er i løpet av 2010 publisert artikler på nettsiden fra 11 av de 14 sentrene.
Dette arbeidet videreføres i 2011.
Høydepunkter og funn
Nedsenking av merder som vern mot storm, alger eller luseangrep
Forskerne i CREATE (Senter for havbruksteknologi) har vist at nedsenking av merder over korte
tidsrom som vern mot storm, alger eller luseangrep er fullt mulig uten at laksen får problemer. Dagens
skepsis på området skriver seg fra tidligere nedsenkingsforsøk der fisken har hatt det for trangt i små
forsøksmerder. I tre ulike eksperimenter er det gjort forsøk med oppdrettslaks i nedsenkede fullskala
merdanlegg, av ulik varighet og på varierende dyp. I samtlige forsøk ble fiskens atferd og tilvekst
registrert og målt. Atlantisk laks har åpen svømmeblære som må fylles gjennom jevnlig ”svelging av
luft” når den vaker i overflata. Uten tilgang til luft vil laksen etter hvert bli tyngre enn vann og må
kompensere med økt svømmeaktivitet for å holde seg flytende. I eksperimentene ble det observert at
fisken svømte omlag halvannen gang raskere enn fisken i kontrollgruppa, dette trolig var for å kompensere tapet av luft fra svømmeblæra. Hovedkonklusjonen er derfor at resultatene åpner muligheten for
grunn nedsenking av merder (merdtaket tre til fem meter under overflata) i to til tre uker, når miljøforholdene er ugunstige for fisken i overflata og mer gunstige lenger nede i vannmassene. Den nye
kunnskapen om neddykkede merder tas med inn i teknologiprosjekter. Målet er å gi oppdretterne
driftsmuligheter som likner oljeindustriens konsept ”integrerte operasjoner”, der oppdretterne sitter i
sentraler på land og fjernstyrer merdene opp og ned i vannmassene.

Nedihulls loggeutstyr for olje- og gassleting og -utvinning
Kostbare boreoperasjoner etter olje og gass kan bli fordyret ved uønsket stans i boringen. En vanlig
årsak er fremmedlegemer i borehullet. I dag må slike problemobjekter fjernes ved tidkrevende ”fiskeoperasjoner” i blinde styrt av en operatør kanskje flere tusen meter over problemstedet. MIMT
(Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og -Teknologi) utvikler akustisk teknologi som kan
senkes ned i en brønn for å gi operatøren mulighet til “å se” problemene ved hjelp av avansert
ultralydteknikk. En første prototyp er utviklet og testet i laboratoriet, og er under klargjøring for test i
landbasert testbrønn.
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Ny måleteknologi for CO2-nivå i hav og ferskvann
Både innenfor klimaforskning og oppdrett er det en voksende interesse for kostnadseffektiv og pålitelig
langtidsmåling av CO2-nivået i sjø / vann. Også olje- og gassindustrien kan ha interesse av slike
målinger i forbindelse med overvåking av CO2 lagret i geologiske formasjoner under havbunnen. Som
del av aktiviteten ved MIMT (Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og -Teknologi) er det
utviklet en sensorteknologi for måling av CO2-konsentrasjon i vann og arbeidet fram to prototyper av
sensorer. Teknologien er basert på nye løsninger og er tilpasset bruk helt ned til 6000 meter. Det gjøres
nå videre kalibrering, testing og feltforsøk hos utvalgte aktører.

Informasjonssøk med personlig, temabasert underholdnings- og nyhetsinnhold
En felles forskningsaktivitet i 2010 blant partnerne i iAD (Senter for innovasjon innenfor informasjonssøk) har vært arbeidet rundt en “proof-of-concept” prototyp på videosøk, komposisjon og “streaming”,
ledet av UiTø. Den nåværende prototypen ble demonstrert internasjonalt på ACM MultiMedia 2010
konferansen i Italia. Ved å benytte søketeknologier, “drill-down” og personaliserings- og anbefalingsteknologier kan sluttbrukeren få anbefalt, bestille eller produsere sitt eget temabaserte underholdningsog nyhetsinnhold. Det videre arbeidet med denne prototypen omfatter generalisering mot å håndtere
forskjellige applikasjonsdomener.

Miljøvennlige erstatningsmaterialer for sement
Det produseres ca. 3 milliarder tonn sement pr. år i verden og sementindustrien er sektoren med det
tredje største menneskeskapte utslipp (5-8 %) av drivhusgassen CO2. Tiltak i bransjen for å redusere
dette utslippet har vært å erstatte kull som brennstoff i produksjonen eller å erstatte noe av råmaterialene
med materialer som ikke slipper ut CO2. Økt fokus på såkalte blandingssementer, gir økt behov for
egnede erstatningsmaterialer for ren sement. COIN (Forskningssenter for innovativ betong) har arbeidet
med dette og mener å ha funnet et slikt material i mergel. Mergel er leire som er forurenset av små
partikler kalsiumkarbonat (kalkstein) i en så stor mengde at den er uegnet for tradisjonell bruk av "leireindustrien" til produksjon av teglstein etc. Mergel er slik en ubrukt ressurs. Mergel må kalsineres
(brennes ved 700-800 °C) for at den skal bli reaktiv nok til å være interessant for sementbransjen.
Kalsineringstemperaturen for mergel er ca. halve brenntemperaturen for sement, og er så lav at den
kanskje kan oppnås ved å bruke biobrensel for å opprettholde miljøprofilen. Forsøk viser at en mørtel
(betong med lite stein) hvor 50 % av den rene sementen er byttet ut med mergel, har samme referansestyrke som mørtel med 100 % sement. En slik erstatning ville dermed bidra betydelig til å redusere CO 2utslippet. Det jobbes nå videre for å finne ut hvordan innflytelsen av en slik erstatning er på andre
viktige betongegenskaper.

Raskere og bedre hjertediagnostikk
Ved MI Lab (Medical Imaging Laboratory) er det i 2010 gjort to nye oppfinnelser som begge er inne i
patenteringsprosess. Den ene oppfinnelsen er en metode som gjør at ultralydbilder av hjerte kan gjøres
mye fortere, det er oppnådd 1000 bilder pr. sekund. Dette åpner helt nye muligheter for å kunne følge
hjertets bevegelser i sann tid og non-invasivt. Ingen andre bildemetoder er i nærheten av like god
tidsoppløselighet. Senteret vil nå arbeide videre med hva dette teknologiske gjennombruddet kan bety
for hjertediagnostikk og ser særlig på muligheter innenfor bedre diagnostikk og monitorering av
hjertefunksjon hos pasienter med koronar hjertesykdom og hjertesvikt, og også muligheter for bedre
diagnostikk av klaffefeil i hjerte. Den andre oppfinnelsen er også nyttig i forhold til sykdommer i
hjerteklaffene. Det er en metode som gir bedre kvantitative mål på hvor mye lekkasje det er i hjerteklaffer som på grunn av sykdom ikke lukker seg skikkelig. Å kunne kvantifisere lekkasjen er viktig for
avgjørelser knyttet til når det er nødvendig å operere klaffefeilen, og vil gjøre at pasientene kan
diagnostiseres og følges opp på en enklere og bedre måte enn i dag. Metoden er særlig et stort framskritt
for sykdommer i mitralklaffen mellom venstre forkammer og hovedkammer.
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Ny og viktig kunnskap om stamceller og kreft
SFI CAST har gjort et bredt forskningsarbeid innenfor stamcellerelaterte mekanismer og signalveier i
kreftbiologi. Stamcelleegenskaper har blitt utforsket i en rekke alvorlige tumormodeller. Et utvalg av
prekliniske dyremodeller og en validert “tumor stamcelleplattform” har blitt etablert. Et integrert
program for å identifisere virkesubstanser som styrer sub-populasjoner av kreftceller med stamcellekarakter har blitt utviklet og en rekke nye kjemiske virkesubstanser har blitt identifisert. Samtidig er
forsøk på immunterapi basert på stamcelleegenskaper igangsatt. Et utvalg av prekliniske modellsystemer har blitt etablert. Et oppstartselskap er etablert. Selskapet skal videreutvikle identifiserte
kjemiske stoffer som er målrettet mot stamcelleegenskaper i kreft.

Sikrere og mer effektiv boring
SINTEF har utviklet et beslutningsstøttesystem for sikrere og mer effektiv boring og systemet har blitt
videreutviklet og testet i praktisk bruk i regi av IO-senteret. Testene har vist at systemet er i stand til å
oppdage boreproblemer på et tidlig stadium og gi varsel til operatøren. Et system for diagnostisering av
feil under boring er også under utvikling. En har studert hvordan slike informasjonsverktøy kan bli
bedre utnyttet ved å endre arbeidsprosessene i boring. Felttestingen har avdekket at kvaliteten på
boredata er for dårlig til å gi fullt utbytte av avanserte analyseverktøy, og IO-senteret utvikler nå nye
metoder for kvalitetssikring av boredata.

Nye former for visualisering og samarbeid
Integrert operasjon av olje- og gassfelt krever vurdering av store mengder informasjon om reservoarene,
brønnene og prosessutstyret på plattformen eller landanlegget. For å ta raske og gode beslutninger er en
avhengig av å kunne hente fram og visualisere dataene på en effektiv måte, og gjøre dem tilgjengelige
på tvers av organisasjoner og geografiske grenser. IO-senteret har utviklet nye verktøy for visualisering
og samarbeid som fører til økt sikkerhet og effektivitet.

Kunstige råoljer for testing av utstyr til oljeindustrien
En av de største vanskelighetene ved produktutvikling i oljeindustrien er utstyrstesting med ekte råoljer.
Dette er komplekse fluider med tilsvarende krav til HMS og testing krever spesialutstyrte laboratorier
og til dels store volum av olje som ikke har blitt utsatt for oksygen eller reduksjon i trykk eller
temperatur. Kostnadene for slik testing gjør det i praksis umulig å gjøre for mindre utstyrsleverandører.
Kunstige råoljer fra FACE har potensial til å bli den nye standarden for billig og relevant laboratorietesting av prosessutstyr til petroleumssektoren. Testingen kan da utføres ved romtemperatur og nær
atmosfærisk trykk. Det vil være enkelt å teste i relativt stor skala siden volumet av oljen ikke er
begrenset og kostnadene for testing vil reduseres betydelig. I tillegg betyr dette at oljeselskapene får et
bedre grunnlag for å sammenlikne utstyr fra ulike leverandører, etter som det kan testes med en eller
flere standard FACE-oljer. Det er søkt om patent på de kunstige råoljene og alle de industrielle
partnerne som deltar vil ha lisens på dette patentet.
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