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Mulige samarbeidsprosjekt innen helserelatert forskning og utdanning 

mellom institusjoner i Nord- og Sør-Rogaland 
 

Hva saken gjelder 

 

Våren 2017 har Universitetsfondet i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL), Helse 

Stavanger, Polytec, Helse Fonna og Haugesund kommune, arbeidet for å identifisere mulige 

forskningsprosjekt innen helserelaterte fagområder. Formålet har vært å ta initiativ til 

prosjekter og satsinger som både bygger kompetanse ved institusjonene, samtidig som de 

bidrar til å etablere og styrke samarbeidsrelasjoner mellom forskningsmiljøer i ulike deler av 

Rogaland.  

I de innledende møter for å avklare mulige prosjektområder har ikke UiS deltatt, men er holdt 

orientert om initiativet og kobles nå på i prosessen for videre arbeid. 

Ordfører i Haugesund har vært vertskap for prosessmøtene, og har vært en viktig katalysator 

for å få fram de foreløpige skissene.  

Nærmere om mulige prosjekter og satsinger  

 

Fra HVL (avd Haugesund) er det spilt inn 5 forsknings- og utviklingsprosjekt som er relatert 

til helseområdet. Felles for disse er at det bygger på kompetanse både i Nord og Sør som 

arbeider med problemstillingene og det er forskning på gang innen feltene. Videre er det et 

visst samarbeid mellom institusjonene på tvers av Boknafjorden, men potensialene for utvidet 

samarbeid er betydelige. Det er et mål å kunne styrke kompetanseoppbyggingen innen alle 5 

fagfeltene både ved HVL, UiS, Helse Stavanger og Helse Fonna.  

 

Det er i tillegg lagt fram en prosjektskisse fra Uni Research Polytec som går på forskning 

innen sjøsyke-problematikk, med kobling til Senter for Maritim medisin, Sjøfartsdirektoratet, 

mv.  

 

Det er videre gjort vurderinger angående styrking av forskning og utvikling innen 

primærmedisin. Ved HVL har man i en årrekke hatt et nært samarbeid om faglige 

utviklingsoppgaver med kommunene og helseforetaket gjennom FOUSAM. Styrken ved dette 

er det tette samarbeidet mellom høgskolen, foretaket og kommunene om utviklingsprosjekter. 

Svakheten er at det ikke er mye forskning som blir gjennomført der. Men dette antas å bli 

betydelig styrket etter fusjonen mellom tre høgskoler på Vestlandet i 2017.  

Ved Universitetet i Stavanger er det nettopp avgjort at fire allmennleger med doktorgrad blir 

midlertidig tilsatt som førsteamanuensis i hver sin 20 % stilling. Dette vil utvilsomt styrke 

allmennmedisinen ved UiS.  

 

Rogaland legeforening har satt av 1 mill til et Rogalandsfond for primærmedisinsk forskning, 

og samlet legger dette grunnlaget for å få til forskningsprosjekt og kompetansebygging innen 

dette feltet både ved HVL og UiS.  

 

Det er en økende interesse for forskning forankret i kommunene både i nordfylket og 

sørfylket. Stavanger kommune har for tiden to doktorgradsstipendiater med helserelaterte 
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tema ansatt hos seg. Dette bør kunne utvides betydelig ved at også andre kommuner både i 

nord og sør benytter seg av offentlig phd-ordningen til Norges forskningsråd. 

 

Under samhandlingsavtalene mellom helseforetakene og kommunene er det egne avtaler om 

forskningssamarbeid som kan danne den formelle plattformen for et styrket arbeid på dette 

området. Det hører med å nevne her at KS v/rådmannsutvalget høsten 2015 fattet vedtak om å 

tilrå overfor kommunene at de bidrar aktivt til forskningsaktiviteter knyttet til kommunale 

tjenester. 

 

Når det gjelder forskningssamarbeid mellom Helse Stavanger og Helse Fonna, så er det 

foreløpig begrenset til sporadiske prosjekt. Men det er vilje og ønske om å få til mer og en har 

flere områder hvor det kan være mulig å bygge opp et forskningssamarbeid til gjensidig nytte 

og bilateral styrking av forskingskapasitet og kompetanse i et samspill. 

 

Et eksempel på dette kan være invasiv akutt hjertebehandling der pasienter fra nordfylket i 

dag blir transportert til Stavanger universitetssjukehus for behandling. 

 

Det er videre muligheter for styrket samarbeid om praksisår for et økt antall medisinstudenter 

fra Ungarn. Helse Stavanger tar allerede et betydelig antall denne typen studenter og de bør 

være mulig at også Helse Fonna kan motta 3-5 praksisstudenter i året.   

 

Videre prosess 
 

Det arbeides videre for å avklare hvordan en kan stimulere til å bygge økt kompetanse og 

samarbeid mellom institusjonen i Nord og Sør. En mulighet for å fremme 

samarbeidsprosjekter er å få etablert en forskningskoordinator ved HVL i en deltidsstilling 

som skal arbeide aktivt for å utvikle forskningsprosjekter, samtidig som vedkommende selv 

deltar i forskning innen de fagområdene som er identifisert. Videre kan det være aktuelt for 

Universitetsfondet å bidra med noe forprosjektmidler for å få videreutviklet prosjektideene 

som er identifisert.  

 

Arbeidsgruppen som har startet denne prosessen vil ta ansvar videre for å konkretisere 

mulighetene videre. Samtidig vil en utvide deltakelsen i arbeidsgruppen med deltakelse fra 

andre partnere som er aktuelle både i Nord og Sør.  

 

Det bør også arbeides for at doktorander (PhD) fra Haugesundsregionen kan tilbys disputering 

i Haugesund (bystyresalen).  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

Det arbeides videre for å konkretisere videre samarbeid mellom institusjoner i nord- og sør-

Rogaland. Målet er å utvikle nye forskningsprosjekt og bygge forskningskompetanse innen 

helserelaterte fagområder, i tråd med de vurderinger og føringer som fremgår av saken. 

 

 

 


