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Protokoll - styremøte i Universitetsfondet 28. september 2015.  

Behandling av utsatt sak 18-2015 fra 1. september pr e-post 

         

Sak 18 – 2015    Høringsuttalelse   

Konseptutredning etablering nytt universitetssykehus i Stavanger  

 

Saken ble utsatt i styremøte 1. september 2015  

 

Nytt redigert forslag til høringsuttalelse ble sendt styret pr e-mail 24. 

september med frist til å avgi stemme i saken innen 28. september.  

 

Cecilie Bjelland kom med følgende forslag til alternativt vedtak: 

 

 Universitetsfondet ser både Ullandhaug og Våland-alternativet som sterke 

alternativ for lokalisering av nytt universitetssykehus. Vurderingen av de 

ulike alternativers styrke og svakheter vil variere etter høringsinstansens 

egne formål og incentiver.  

 

For Universitetsfondet er det særskilt viktig at et nytt sykehus evner å legge 

til rette for oppbygging av forskning og utdanningskapasitet ved UiS. 

Samlokaliseringen med mulighet til sambruk av eksisterende 

bygningsmasse på Ullandhaug vil i så måte være en styrke for Ullandhaug-

alternativet.  

For det tilfellet Våland-alternativet blir lagt til grunn vil det måtte arbeides 

videre med ulike måter for samlokalisering for deler av virksomheten, både 

mot UiS på Ullandhaug, men også muligheter for å kunne etablere og 

eventuelt flytte virksomheter til Våland og Paradis. 

 

En geografisk samlokalisering vil ikke alene være nok for å hente ut 

synergier mellom UiS og SUS. I tillegg må det følges opp med økt 

samhandling og organisatoriske endringer. Uavhengig av hvilket alternativ 
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som velges vil det være av ekstra stor viktighet å tilrettelegge for økt 

samhandling og fellesaktiviteter for å hente ut gevinster mellom 

institusjonene.  

 

For øvrig legges det til grunn at alternativet på Ullandhaug må bearbeides 

mht parkeringsarealene der disse utnyttes på en mer effektiv måte enn 

dagens skisseprosjekt legger til grunn. Endelig forutsetter alternativet en 

ytterligere oppgradering og investering i kollektivtilbudet. 

  

 

I stemmegivningen fikk forslaget fra administrasjonen 9 stemmer, mens 

alternativt forslag til vedtak fra Cecilie Bjelland fikk 1 stemme.   

 

         

Vedtak: 

                            

Universitetsfondet avgir følgende uttalelse angående konseptutredningen fra Helse Stavanger 

om konseptvalg for det nye universitetssykehuset:  

 

Universitetsfondet vil anbefale Ullandhaug-alternativet som lokalisering av det nye 

Universitetssykehuset. Dette ut ifra de store synergier som en nærlokalisering av SUS til 

universitet kan skape for oppbygging av forskning og utdanningskapasitet ved UiS, og da i 

særlig grad i forhold til å sette fart på etableringen av et helsefakultet ved UiS. En slik 

nærlokalisering vil også representere økt mulighet for sambruk av fysiske fasiliteter mellom 

UiS og SUS, og andre forsknings- og utviklingsmiljøer som finnes på Ullandhaug (eksempelvis 

IRIS).  

 

Vi vil også peke på at øvrige universitetssykehus i Norge, har en fysisk samlokalisering med 

tilhørende universitetsmiljøer. Vi ser også at nye universitetssykehus som bygges 

internasjonalt, i all hovedsak samlokaliseres med et tilhørende universitet. En ser små 

muligheter for at UiS vil kunne flytte deler av sin virksomhet til Våland eller Stokka, dersom et 

av disse alternativene velges. Regionen vil således kunne gå glipp av de mange muligheter 

som kan skapes dersom ikke Ullandhaug velges.  

 

Utredningene som er foretatt av Helse Stavanger viser at helserelatert nyskaping og 

kunnskapsbasert næringsutvikling vil dra stor nytte av at et sterkt helsefaglig miljø. Dette 

bygger opp under viktigheten av å lokalisere nye SUS tett på innovasjonsmiljøet som finnes i 

randsonen av Universitetsområdet. 

 

Internasjonale erfaringer tilsier at helserelatert verdiskaping inklusivt de store muligheter som 

finnes innen velfersteknologi, vil ha de største mulighetene til å lykkes dersom en får til en 

nærlokalisering til et sterkt innovasjonsmiljø. IPARK Stavanger er satt opp til å ta denne rollen 

i vår region og har flere kompetansemiljøer med de beste forutsetninger til å skape 

kunnskapsbaserte virksomheter i nært samspill med fagpersoner ved UiS og SUS. Nærhet til 

møteplasser og tilrettelegging for innovasjon er avgjørende i denne sammenheng.  

 

En geografisk samlokalisering vil ikke alene være nok for å hente ut synergier mellom UiS og 

SUS. I tillegg må det følges opp med økt samhandling og organisatoriske endringer. Det er 

fullt mulig å få gode koblinger mellom SUS og UiS ved andre lokaliseringsvalg enn Ullandhaug, 

men risikoen er stor for at en går glipp av de store mulighetene som ligger ved en 

samlokalisering mht videreutvikling av Universitetet på det helsefaglige området. Dersom 

Våland eller Stokka alternativene velges, vil det være av ekstra stor viktighet å tilrettelegge for 

økt samhandling og fellesaktiviteter for å hente ut gevinster mellom institusjonene.  
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Universitetsfondet mener det er viktig å se lokaliseringen av nytt Universitetssykehus i et langt 

tidsperspektiv, og at de muligheter som vil finnes ved å bygge opp et sterkt helsefaglig 

fagmiljø i samspill med UiS må legges stor vekt ved lokaliseringsvalget. 
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