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Nytt forskningsnettverk innen helse og helseteknologi 

Søknad fra UiS om kr 3 mill som bidrag til finansiering av nettverket 
 

Hva saken gjelder 

 

Universitetet i Stavanger har våren 2017 vedtatt en ny strategi som innebærer en forsterket 

satsing innen helse og helseteknologi. Universitetet legger i den nye strategien stor vekt på at 

UiS i fremtiden skal stimulere til økt tverrfaglig samarbeid, innovasjon og teknologiutvikling, 

samt digitalisering. Etablering av et nytt forskningsnettverk innen helse passer godt inn i den 

nye strategien, samtidig som det er i tråd med regionens forventninger om en forsterket 

satsing innen forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling innen dette feltet. 

Når Stavanger Universitetssykehus bygger nytt og flytter til Ullandhaug, åpner det for at nye 

samarbeidskonstellasjoner kan etableres og forskningsnettverket vil kunne spille en viktig 

rolle her. Videre har IRIS vedtatt en ny satsing innen helseteknologi.  

Nærmere om forskningsnettverket  

 

Som det fremgår av søknaden fra UiS, har det blitt gjennomført en grundig ‘bottom up’ 

prosess for å avklare innhold i det nye nettverket, samt skape bred forankring i ulike 

fagmiljøer. I denne prosessen er det også avklart hvilke satsinger nettverket vil inkludere. Det 

er identifisert en rekke mulige fagfelt og det gjenstår en prosess for videre bearbeiding og 

prioritering av fremtidige satsingsområder. 

 

Prosessen mht organisering og ansettelse av leder / forskningskoordinator er godt i gang og en 

forventer at nettverket kan være på plass høsten 2017 med en formell oppstart rundt årsskiftet. 

 

Satsingen skal gå over 3 år, men med muligheter til forlengelse. Det er satt opp et årlig 

budsjett kr 2.1 mill, hvorav en søker Universitetsfondet om dekning av i underkant av 50% av 

kostnadene. Samlet søkes det om kr 3 mill fra Universitetsfondet. Øvrige finansiering 

kommer fra UiS og SUS.  

 

Vurdering 
Universitetsfondet har vært en viktig finansiell partner for forskningsnettverket innen 

miljøvennlig energi ved UiS. Erfaringene fra dette nettverket har så langt vært gode. Denne 

typen nettverk på tvers av tradisjonelle fagområder og med egne ressurspersoner som 

koordinator, pådriver og stimulator for å få fram nye prosjekter og satsinger på tvers, har vist 

seg som en god modell.  

 

Det nye nettverket innen helse og helseteknologi trekker lærdom av erfaringene fra nettverket 

innen miljøvennlig energi og det er store forventninger til at denne satsingen kan vise igjen 

både nasjonalt og internasjonalt, samt etablering av nye forskningsprosjekt på tvers av 

tradisjonelle fagfelt. 

 

Et bidrag fra Universitetsfondet er avgjørende for å realisere satsingen og det anbefales at 

styret vedtar en tildeling i tråd med det som fremkommer av søknaden. 
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Forslag til vedtak: 

 

UiS tildeles kr 3 mill til forskningsnettverk innen helse og helseteknologi i tråd med de 

forutsetninger som fremgår av søknad. Det forventes at tildelingen kan utløse 

gaveforsterkningsmidler fra Staten. 

 

 

 


