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Bakgrunn 
Etableringen av et nytt fakultet for Helsevitenskap på Universitetet i Stavanger (UiS), nytt 

universitetssykehus på Ullandhaug og det nye forskningsinstituttet på Sør- og Vestlandet, NORCE, vil 

føre til en styrking av regionens helserelaterte utdanninger, forskning, innovasjon og 

næringsutvikling. Det er allerede en rekke nye initiativer knyttet til helsesatsinger både i 

Universitetsområdet og i regionen for øvrig. Det er behov for å samle kreftene for å koordinere 

utviklingsbehovene og initiativene, samt få mest mulig kraft knyttet til de nye satsingene. 

HelseCampus Stavanger har ambisjoner om å skape tiltrekningskraft for ulike satsinger og bidra til at 

flest mulig av initiativene kan lykkes.  

Universitetsfondet har bidratt med kr 500 000,- til den første fasen av utviklingen av HelseCampus 

Stavanger. Prosjektet har også mottatt økonomisk støtte på kr 500 000,- fra Stavanger kommunes 

Vekstfond, øremerket til utvikling av et nasjonalt simuleringssenter.  

Satsingen HelseCampus Stavanger er forankret hos både ledelse og fagmiljøene ved Stavanger 

universitetssjukehus (SUS) og UiS. Utarbeidelse av en samlende, omforent visjon, prioritering av 

satsingsområder og konkretisering av delmål er hovedaktivitetene for den første fasen av prosjektet. 

I utgangspunktet ser man for seg at HelseCampus Stavanger har som målsetting å  

- kartlegge og identifisere regionale helserelaterte satsinger.  

- skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av 

fagmiljøer. 

- etablere en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter. 

- bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi. 

- forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom 

inkubatorer og støtteordninger. 

- bidra til oppbygging av felles forsknings- og innovasjons-infrastruktur i form av laboratorier, 

teknologisk utstyr, IKT, mv. 

- utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.  

Organisering 
HelseCampus Stavanger er et utviklingsprosjekt med en varighet på 3 år og er organisert som følger:  

a) Prosjektleder: Forskningssjef/førsteamanuensis Thor Ole Gulsrud er engasjert som 

prosjektleder for HelseCampus Stavanger. Prosjektleder har et hovedansvar for 

gjennomføring av prosjektet, inkludert å konkretisere/lage delmål på bakgrunn av føringer i 

visjonen. Prioriteringer av satsingsområder skjer i samråd med arbeids- og styringsgruppen. I 

tillegg er det en viktig oppgave å jobbe frem en bærekraftig finansieringsplan for prosjektet. 

Prosjektleder gir regelmessige statusrapporter til styringsgruppen inkl. 

økonomigjennomgang.  

b) Arbeidsgruppe: Utvikler og foredler idéer og er et diskusjonsforum for å sikre fremdrift og 

realisering av delprosjekter en blir enige om å satse på. Så langt er HelseCampus Stavanger 

utviklet i et samarbeid mellom forskningsdirektørene ved SUS og UiS, samt 

Universitetsfondet og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). Denne gruppen utgjør kjernen i 

arbeidsgruppen, med tillegg av representanter fra SAFER og IRIS (NORCE). Arbeidsgruppen 

utvides etter hvert som nye delprosjekter etableres eller en får innspill på idéer som bør 

bearbeides og følges opp. Per juni 2018 består arbeidsgruppen av følgende medlemmer: 

o Svein Skeie – Forskningsdirektør, SUS. 

o Troels G. Jacobsen – Forskningsdirektør, UiS. 
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o Dag Husebø – Prorektor, UiS. 

o Arild Kristensen – Daglig leder, NSCC. 

o Bjarte Dybvik – Daglig leder, Universitetsfondet i Rogaland AS. 

o Elsa Søyland - Daglig leder, SAFER. 

o Thor Ole Gulsrud – Forskningssjef IRIS (NORCE)/Førsteamanuensis UiS. 

c) Styringsgruppen: Ser til at prosjektets intensjoner og målsettinger følges, og at målene og 

leveransene realiseres innenfor rammene av prosjektet (tidsmessig og økonomisk). 

Styringsgruppen skal sikre at HelseCampus Stavanger har forankring inn i de sentrale 

institusjonene. Per august 2018 består styringsgruppen av følgende medlemmer: 

o Inger Cathrine Bryne – Administrerende direktør, SUS. 

o Tore Lærdal – Daglig leder, Laerdal Medical AS. 

o Per Haarr – Assisterende rådmann, Stavanger kommune. 

o Tord A Haaland – Helsesjef, Stavanger kommune. 

o Ole Ringdal (leder) – Universitetsdirektør, UiS. 

o Einar Leknes – Avdelingsdirektør, IRIS (NORCE).  

Styringsgruppen møtes minimum 2 ganger per år. 

d) Referansegruppe: Det vurderes etter hvert om en skal etablere en referansegruppe for å 

sikre bredest mulig eierskap og forankring av prosjektet. 

 

Gjennomførte tidligfase aktiviteter  

Presentasjoner er av HelseCampus Stavanger 
Innsalg og profilering av HelseCampus Stavanger har vært en viktig aktivitet i prosjektets tidligfase.   

• 19. september 2017 – Stavanger Rådhus: Presentasjon for Kommunalutvalget (Svein Skeie). 

• 8. desember 2017 – Måltidets Hus: Presentasjon for styringsgruppen i Greater Stavanger 

(Thor Ole Gulsrud). 

• 11. desember 2017 – UiS: Presentasjon for SHARE (Thor Ole Gulsrud). 

• 15. desember 2017 – SAFER: Presentasjon for styringsgruppen i SAFER (Thor Ole Gulsrud). 

• 25. januar 2018 – Matmagasinet: Presentasjon for Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester (Thor Ole Gulsrud). 

• 20. februar 2018 – Clarion Hotel Stavanger: Presentasjon i styreseminar for Helse Stavanger 

HF (Thor Ole Gulsrud). 

• 13. mars 2018 – House of Scandinavia, Austin, USA: Presentasjon i Health Roundtable 

Breakfast. Sykehus, akademia, næringsliv, offentlig sektor, H.K.H Kronprins Haakon (Thor Ole 

Gulsrud).  

• 14. april 2018 – Høyres Hus Stavanger: Presentasjon for Stavanger Høyres arbeidsgruppe for 

helse og omsorg (Thor Ole Gulsrud). 

Møter i Styringsgruppen 
Følgende møter har blitt gjennomført i styringsgruppen for HelseCampus Stavanger:  

• 17. april 2018 – SUS. 

• 27. juni 2018 – SUS.  
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Møter i Arbeidsgruppen 
Arbeidsgruppen har hatt relativt hyppige møter i prosjektets tidligfase. Det har spesielt blitt jobbet 

mye med utarbeidelse av visjon og prioritering av satsingsområder. 

• 29. september 2017 – Ipark. 

• 25. oktober 2017 – SUS (Forskningens Hus). 

• 7. november 2017 – SUS (Forskningens Hus). 

• 28. november 2017 – Ipark. 

• 21. desember 2017 – SUS (Forskningens Hus). 

• 15. januar 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

• 5. februar 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

• 5. mars 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

• 19. mars 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

• 12. april 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

• 20. april 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

• 7. mai 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

• 4. juni 2018 – IRIS. 

• 26. juni 2018 – SUS (Forskningens Hus). 

Workshops 
Hovedhensikten med workshops har vært å etablere eierskap til HelseCampus Stavanger hos de 

viktigste aktørene. 

• 13. oktober 2017 – Arkivenes Hus: Workshop – videreutvikling og konkretisering av 

HelseCampus Stavanger konseptet. UiS, SUS, NSCC, SAFER. 

• 21. februar 2018 – Arkivenes Hus: Strategisamling for HelseCampus Stavanger. UiS, SUS, IRIS, 

NSCC, Validé, Stavanger kommune, SAFER, Laerdal Medical, Kindgroup, Universitetsfondet, 

USHT. 

Reiser og nettverksbygging 
Utvikling og etablering av ny campus med fokus på forskning, utdanning og innovasjon innen helse 

og helseteknologi er ikke unikt for Stavanger-regionen. Det er selvsagt både smart og nyttig å lære 

av hvilke erfaringer som er gjort andre steder. I den forbindelse har prosjektleder for HelseCampus 

Stavanger deltatt på to delegasjonsreiser: 

- Delegasjonsreise til Austin, Texas, USA, 8.-14. mars 2018: I Austin har man bygget nytt 

universitetssykehus og etablert ny medisinutdanning, den første på 50 år ved et av de store 

og anerkjente universitetene i USA (AAU-recognized). En delegasjon fra IRIS, SUS, Greater 

Stavanger og NSCC besøkte konferansen SXSW, Dell Medical School, Austin Technology 

Incubator og Texas Capitol Hill. HelseCampus Stavanger ble også presentert i et frokostmøte 

hvor H.K.H. Kronprins Haakon Magnus deltok. Delegasjonsreisen er omtalt i 

Næringslivsmagasinet Rosenkilden, Nr. 4, 2018, side 25-29 

(http://www.naeringsforeningen.no/meny-topp/nyheter/nyhetsartikler/helse-og-

innovasjon--hand-i-hand-i-austin/9fdd49af-ade5-4763-b7b6-a722099b900e).  

- Delegasjonsreise til Aalborg, 19.-20. juni 2018: I Aalborg bygges det nytt sykehus på campus 

til Aalborg Universitet. Medisinutdanningen er relativt nyetablert og det første kullet ble 

uteksaminert våren 2016. En delegasjon fra UiS og SUS besøkte Aaalborg 
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Universitetshospital og Aalborg Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det 

Tekniske Fakultet for IT og Design.  

Texas Medical Center (TMC) i Houston er, med over 100.000 ansatte fordelt på 21 sykehus, verdens 

største medisinske senter. Senteret fokuserer på samarbeid på tvers av institusjonene, kreativitet og 

innovasjon. Fokuset på innovasjon har ført til etableringen av TMC Innovation Institute, som jobber 

med fremtidens helsevesen ved å forene innovatører med de beste innenfor akademia, vitenskap og 

medisin. Deres programmer hjelper oppstartsbedrifter med å strømlinjeforme utviklingen av 

terapeutisk, diagnostisk og medisinsk utstyr, samt digitale helsegjennombrudd. En delegasjon fra 

Stavanger i regi av Greater Stavanger har besøkt TMC Innovation Institute ved flere anledninger. Det 

har blitt etablert god kontakt med lederen av instituttet, Erik Halvorsen. I forbindelse med 

konferansen 37° i Stavanger, 19.-20. juni 2018, arrangerte Greater Stavanger et frokostmøte hvor 

Halvorsen presenterte instituttet og akseleratorprogrammet TMCx. Programmet utvikler helse- og 

medisinsk teknologiselskaper ved å knytte gründere til de store ressursene til TMC. TMCx tilbyr 

oppstartsselskaper et felles arbeidsområde, en læreplan tilpasset behovene til helsepersonell og 

veiledning fra over 120 rådgivere fra bransjen. JLABS @ TMC gir oppstartsbedrifter tilgang til en 

infrastruktur som inkluderer laboratorieenheter, kontorlokaler og spesialutstyr. På et areal på 

34.000 kvadratmeter av TMC Innovation Institute, finner man også JLABS sin første medisinske 

prototype lab.  

Det vil være nyttig for videreutviklingen av HelseCampus Stavanger og studere nærmere modellene 

for campus-/senterutvikling ved disse byene, hvor vi allerede har etablert et nettverk som kan 

brukes ifm forskjellige typer samarbeid.    

Strategi og satsningsområder for HelseCampus Stavanger 
Arbeidsgruppen har i sine møter fokusert på hvilke områder HelseCampus Stavanger skal ha som 

sine satsingsområder i den første fasen av prosjektet. Satsingsområdene må også understøttes av en 

visjon som er samlende for alle aktørene i HelseCampus Stavanger; akademia, spesialist- og 

primær/kommunehelsetjenesten og næringsliv. I møte i styringsgruppen for HelseCampus Stavanger 

17. april 2018 ble Simulering, Sikkerhet og Samhandling fremmet som områder hvor HelseCampus 

Stavanger kan ta en nasjonal og internasjonal posisjon. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å få 

gjennomført et analysearbeid med målsetting å få avklart om de foreslåtte områdene kan gi 

HelseCampus Stavanger et bærekraftig, ikke-kopierbart strategisk fortrinn.  Analysearbeidet ble 

gjennomført av Martin Gjelsvik (forskningsleder Innovasjon og industri, IRIS), Thor Ole Gulsrud 

(forskningssjef Helseteknologi, IRIS) og Svein Ingve Nødland (seniorforsker, Innovasjon og industri, 

IRIS). 

Resultat av analysearbeid 
I det følgende gis en vurdering av om begrepene Simulering, Sikkerhet og Samhandling kan fungere 

som en visjon for HelseCampus Stavanger. Kan vi med troverdighet si at Stavanger har, eller kan 

skaffe seg varige konkurransefortrinn på disse feltene? Den siste delen av spørsmålet handler om vi 

har tilstrekkelige ressurser til å utvikle konkurransefortrinn. De tre områdene har den fordel at de er 

komplementære, i den forstand at flere aktiviteter på ett område øker sannsynligheten for å lykkes 

på de to andre. Videre tyder alt på at behovene for simulering, sikkerhet og samhandling vil øke i 

årene som kommer. En visjon med disse tre begrepene vil altså ikke gå av mote.  

Analysen bygger dels på forskning, dels på samtaler med sentrale aktører i regionen. Vår konklusjon 

er at de tre begrepene fungerer godt, både enkeltvis og samlet. Begrunnelse følger. 
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Vurdering av de ulike satsingsområdene  
I det følgende gis det en vurdering av de foreslåtte satsingsområdene Simulering, Sikkerhet og 

Samhandling. 

Simulering 

SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research) er en stiftelse og et 

læringssenter som er opprettet i samarbeid mellom SUS, UiS og Laerdal Medical AS, og er et synlig 

uttrykk for at Stavanger har kompetanse og ressurser innen simulering. Det kan argumenteres for at 

dette er et varig fortrinn ettersom Laerdal Medical AS, UiS og SUS vil bli værende i Stavanger i 

overskuelig framtid. SAFER har en sterk posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Det kan blant 

annet nevnes at SAFER oppnådde full akkreditering hos den Europeiske foreningen for simulering i 

helsevesenet, SESAM, for perioden 2018-2022. Akkrediteringen representerer blant annet faglig 

soliditet og pedagogisk kvalitet og er oppnådd gjennom en omfattende prosess av dokumentasjon 

og inspeksjoner. SAFER er det tredje senteret som oppnår akkreditering internasjonalt, og det eneste 

senteret nasjonalt.  

I tillegg til å være et fysisk læringssenter representerer SAFER også et metodeverk og en pedagogikk 

som kan være en modell for andre aktører innen simulering. SAFERs målsetting om å styrke 

akkuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet er basert på «The Utstein Formula for Survival», 

illustrert nedenfor.  

 

Formelen viser at økt overlevelse (bedre pasientsikkerhet) involverer tre hovedfaktorer; medisinsk 

vitenskap, opplæringseffektivitet og lokal implementering. Forbedringer innen medisinsk vitenskap 

vil gi bedre retningslinjer for pasientbehandling. Opplæringseffektivitet kan defineres som overføring 

av kunnskap og ferdigheter til pasientbehandlere. Lokal implementering er det ultimate målet; 

leveranse av optimale helsetjenester til hver pasient. Det antas at alle tre faktorene bidrar like mye 

til resultatet; «survival». Det vil si at dersom alle tre faktorene er optimale skal man kunne forvente 

100% pasientoverlevelse. I praksis er dette ikke tilfelle, for eksempel vil opplæringseffektivitet og 

lokal implementering kunne begrense overføring og opptak av beste praksis, henholdsvis. «The 

Utstein Formula for Survival» gir et konseptuelt rammeverk som kan brukes som en modell for 

utforsking og forbedring av ulike helse- og omsorgssystemer relatert til mange forskjellige 

pasientgrupper. Formelen vil også kunne gi en bedre forståelse for variasjoner i pasientutfallet 

(«survival»). 
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Det må nevnes at UiS fra høsten 2018 tilbyr et nytt masteremne i simuleringsbasert læring. Emnet er 

pedagogisk orientert og tar for seg begreper, teori og pedagogikk som støtter bruken av simulering i 

utdanning, praksis og forskning. UiS har også planer om å sende inn søknad om Senter for 

Fremragende Utdanning (SFU) innenfor simulering. Det forventes at ny utlysning kommer i februar 

2019.  

Behovet for simulering og læring vil øke på de fleste områder, spesielt læring og koordinering i team. 

Vi er inne i en rask teknologisk utvikling ingen ser rekkevidden av i dag, derfor øker behovet for 

læring, avlæring og kunnskapsdeling.  

Kirurgi et eksempel på et område hvor ny teknologi og nye metoder innføres i et raskt tempo. 

Kontinuerlig kompetanseutvikling er helt avgjørende for en vellykket introduksjon og 

implementering av nye løsninger for forbedret pasientbehandling. Godt trenet helsepersonell er en 

viktig forutsetning for pasientsikkerhet. Tilgang til medisinske simulatorer gjør det mulig for 

helsepersonell å komme raskere opp på lærekurven og bli mer kompetente til å ta del i en reell 

behandlingssituasjon.  

I Stavangerregionen har det over flere tiår blitt gjort banebrytende forskning og innovasjon innen 

olje & gass. Dette er årsaken til at vi i dag har en verdensledende leverandørindustri som selger sine 

produkter og tjenester langt utenfor Norges grenser. Utvikling av avanserte simulatorer for sikrere 

og mer effektive boreoperasjoner er en del av dette bildet. Eksempelvis bruker Equinor en avansert 

simulator for trening av borepersonell som skal utføre boring under kompliserte forhold. 

Simulatoren gir kompetanse på å håndtere uønskede hendelser, men også på læring og koordinering 

i team. Helsesektoren kan dra nytte av å bruke kompetanse og teknologi fra petroleumssektoren, 

noe som blant annet prosjektet Norway Pumps & Pipes legger til rette for. 

Sikkerhet 

Sikkerhet både på mikronivå (pasientsikkerhet) og makronivå (samfunnssikkerhet) vil bli langt 

viktigere enn i dag. Det er nesten vanskelig å forestille seg dette, siden sikkerhet allerede har stort 

fokus i dag. Rettsliggjøringen vil sette enda større krav til pasientsikkerhet. Utviklingen av 

multiresistente bakterier peker i samme retning. Mer generelt vil etikk og samfunnsansvar spille en 

større rolle både i og utenfor helsesektoren. Det samme kan sies om samling og bruk av store 

datamengder (Big data), hvor utfordringene knyttet til personvern og datasikkerhet bare så vidt har 

kommet i gang.  

Vi har gode forutsetninger for å gjøre en forskjell på sikkerhetsområdet. Vi har et næringsliv hvor 

sikkerhet og HMS har hatt (første) prioritet i mange år. Det gjelder olje- og gassindustrien med 

Equinor, Hydro, gassterminal, Oljedirektoratet (OD), Petroleumstilsynet (Ptil), mv., og en 

leverandørindustri hvor HMS har vært en «licence to operate». Selskapet Lyse er et godt eksempel 

både på HMS og leveringssikkerhet når det gjelder livsviktig infrastruktur. Vi kan med troverdighet 

argumentere for et triple helix system bestående av næringsliv, forskning og det offentlige innenfor 

sikkerhet. Tidligere statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, uttaler til Khrono 

20.9.2017: «De har et sterkt sikkerhets- og risikomiljø ved UiS, som oljesektoren har hatt stor glede 

av, og som er interessant inn mot helse. Det bør kobles opp mot helseutdanninger ved et eventuelt 

medisinsk fakultet, fordi det å håndtere risiko og sikkerhet i helsetjenesten er avgjørende». 

Mange hevder at Norge har spesielle forutsetninger for å sikre datasikkerhet siden vi har 

institusjoner som er til å stole på. Eksempelvis har internasjonale oljeselskapet stor tiltro til 

informasjon om oljefelt som OD tilbyr, i motsetning til i andre land hvor politiske motiver 

overskygger faktiske forhold. Det kan også hevdes at store datamengder i Norge i prinsippet er 
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underlagt demokratisk kontroll. En godt utdannet befolkning har også gode forutsetninger for å ta 

egne helsedata i bruk. For pasienter og pårørende blir behandling og oppfølging gjort mer 

transparent gjennom tilgang på data, noe som antakelig også disiplinerer legene. Analyse av Big data 

kan gi nye innsikter om effekten av behandlinger, kanskje også innenfor psykiatrien hvor dette er 

notorisk vanskelig.  

Siden brukerne av data legger igjen spor, er det antakelig enklere i dag å avsløre misbruk enn når 

papirer i «gamle» dager kom på avveie. Data og annen sikkerhet krever grundige refleksjoner og 

analyser av hvordan dataene best organiseres. Det kan f eks. diskuteres hvorvidt det er klokt å 

outsource til utlandet. 

Av eksempler på sterke fag- og kompetansemiljø i regionen innen sikkerhet kan nevnes: 

• SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten: 

o Landets fremste fagmiljø innen pasientsikkerhet. 

o Hovedsamarbeidspartnere er UiS, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og NTNU Gjøvik. 

Utstrakt samarbeid med sykehus, norske kommuner og internasjonale 

samarbeidspartnere. 

• Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten: 

o Etableres i Stavanger 01.09.2018. 

o Forebygge uønskede hendelser og gjøre helse- og omsorgstjenesten enda tryggere 

og bedre for pasientene. 

• SEROS – Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet: 

o Samarbeid mellom Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved UiS og IRIS 

Samfunnsforskning og IRIS Energi. 

• Petroleumstilsynet:  

o Selvstendig, statlig tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og 

arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. 

• Tunnel Safety Cluster: 

o Arena-klynge for bedrifter som vil kommersialisere løsninger for bedre 

tunnelsikkerhet på det nasjonale og internasjonale markedet.  

o Målsetting er at klyngen skal bidra til sikrere tuneller og færre ulykker. 

Samhandling 

Samhandling er en forutsetning for å lykkes på de to andre områdene. Det dreier seg om evne og 

vilje til læring og kunnskapsdeling. I helsesektoren kan tid være en kritisk faktor, hvilket understreker 

behovet for samhandling i team og på tvers av organisatoriske skillelinjer. Som for de andre 

områdene; er samhandling relevant for helsesektoren de neste 10-15 årene? Åpenbart, siden 

samfunnet blir mer og mer spesialisert kreves det mer samhandling på tvers, siden oppgavene blir 

mer komplekse. Ny teknologi gir et stort potensial for ytterligere samhandling. Likevel kan man 

hevde at samhandling primært handler om mennesker. Teknologien i seg selv vil kanskje ikke kunne 

gi konkurransefortrinn, da den er lett tilgjengelig for alle. Det er individer og organisasjoner som 

avgjør hvor mye av teknologien som faktisk tas i bruk. 

Det er vanskelig å si om Stavanger faktisk har fortrinn på dette området sammenlignet med andre 

regioner. Det er pekt på at Helse Stavangers område med sine 18 kommuner utgjør en geografisk 

konsentrert region der forholdene skulle ligge spesielt godt til rette for samhandling mellom 

helseforetak og kommuner. Hvorvidt man per i dag tar ut de fordeler som dette kan gi er usikkert, 

men med stor sannsynlighet ligger det her et potensial når det gjelder samspill mellom spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. 
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Med hensyn til det generelle bildet vil mange pasienter og pårørende antakelig være enig i at 

helsetjenesten fungerer rimelig godt. Samtidig er det fremdeles utfordringer både knyttet til 

samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste, når det gjelder samhandling på tvers innen 

spesialisthelsetjenesten og når det gjelder pasienter og pårørendes medvirkning.  

Det vises til mange eksempler på at regionen har tatt samlende grep og utviklet langsiktige 

løsninger. For eksempel ble etableringen av UiS gjort mulig via bidrag fra næringslivet, spesielt Lyse 

og SR-Bank. Realiseringen av Konserthuset skjedde etter betydelig dugnad av bedrifter og individer i 

regionen. Deler av finansmiljøet (SKAGEN, SR-Bank, Sandnes Sparebank, Hitec Vision) finansierte et 

finansstudium på UiS som i sin tur la grunnlag for Handelshøyskolen.  

I den senere tid er det etablert flere såkalte ARENA klynger med relevans for HelseCampus 

Stavanger, det gjelder klyngen for Tunnelsikkerhet, Smart Care klyngen, samt den helt ferske Smart 

City klyngen.  

Dette er eksempler på hva samhandling har ført til. De kan brukes for å skape troverdighet til 

påstanden om at vi kan samhandle og at det har gitt betydelige og varige resultater. HelseCampus 

Stavanger bør også være kjent for sin evne til innovasjon og implementering av nye løsninger. 

Fortellinger om innovasjon framhever gjerne den heroiske entreprenør og oppfinner. I virkeligheten 

er innovasjon en kollektiv prosess, enten internt i bedrifter eller i samhandling på tvers i såkalt 

«open innovation». HelseCampus Stavanger vil være en del av en regional innovasjonsøkologi som 

krever samhandling. 

På HelseCampus Stavanger er det naturlig å tenke seg samhandling i et triple helix perspektiv. Dette 

kan muligens bli for smalt, og det bør vurderes om det tradisjonelle trekløveret også skal inkludere 

to andre aktørgrupper, nemlig entreprenører og kapital. Entreprenører kommer i mange tappinger, 

både i form av oppstartsbedrifter og innovasjoner i etablerte foretak. I denne sammenheng er det 

også relevant å tenke seg en tredje type, nemlig den institusjonelle entreprenør som utvikler nye 

spilleregler og former for samhandling. 

HelseCampus Stavanger – aktiviteter fremover 
HelseCampus Stavanger er per i dag etablert som et forprosjekt med begrensede ressurser, både 

mht tilgjengelig personell og budsjett. Viktige målsettinger med forprosjektet har vært å prioritere 

satsingsområder, skape eierskap til satsingene hos ulike aktører, da i særlig grad UiS og SUS, samt å 

jobbe med videre finansiering av prosjektet. Status per august 2018 er at hoveddelen av arbeidet har 

vært fokusert på utarbeidelse av en omforent visjon, prioritering av satsingsområder og skape 

eierskap hos ulike aktører via presentasjoner og workshops. Man har så langt ikke lykkes med å få på 

plass videre finansiering av prosjektet. Det vil fremover være viktig å kunne vise frem aktiviteter som 

demonstrerer progresjon og utvikling for HelseCampus Stavanger. Av slike aktiviteter kan nevnes: 

- Utvikling av felles fysisk testsenter for e-helse/velferdsteknologi på Ullandhaug: NSCC har 

fått tildelt midler fra Stavanger kommunes Vekstfond, Rogaland fylkeskommune og 

Innovasjon Norge til etablering av en testarena for innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling 

innen e-helse/velferdsteknologi; Norwegian Smart Care Lab (NSCL). Det er imidlertid ikke 

midler til etablering av et fysisk senter. Et fysisk senter skal være en møteplass som samler 

alle de relevante innovasjonsmiljøene i regionen, herunder akademia, spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. Arbeidsgruppen for HelseCampus Stavanger vil ta ansvar for 

fremdriften i prosessen med å få etablert testsenteret, herunder å få utarbeidet 

villighetserklæringer og avtalestruktur. Styringsgruppen for HelseCampus Stavanger har gitt 

sin tilslutning til at det sendes en søknad til Sparebankstiftelsen om midler til testsenteret.   
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- Søknad om Senter for Fremragende Utdanning (SFU) innenfor simulering: UiS har som 

målsetting å sende inn søknad om SFU innenfor simulering. Det forventes at ny utlysning 

kommer i februar 2019. UiS søkte om SFU ved forrige utlysning i 2016 (SimLearn), men 

nådde den gang ikke frem med søknaden. Det vil bli opprettet en skrivegruppe ledet av 

Peter Dieckman (CAMES). Dieckman vil bli ansatt som Professor II ved fakultet for 

Helsevitenskap ved UiS. 

- Strukturering av forskningsaktiviteter ved UiS, SUS og IRIS (NORCE): Det vil være 

hensiktsmessig å samle pågående og planlagte forskningsaktiviteter innen de utvalgte 

satsingsområdene for HelseCampus Stavanger. Dette for å kunne vise til konkrete aktiviteter 

og derigjennom sikre eierskap og forankring hos aktørene. Det nyetablerte 

forskningsnettverket for helse- og helseteknologi ved UiS vil her spille en sentral rolle. Det 

bør også vurderes om prosjektet Norway Pumps & Pipes, hvor fokus er på teknologi- og 

kompetanseoverføring mellom medisin og olje & gass, skal legges inn under HelseCampus 

Stavanger. Det bør snarest etableres et forum hvor aktuelle ledere hos de viktigste aktørene 

kan møtes jevnlig for å utvikle planer for samordning og strukturering av 

forskningsaktiviteter innen satsingsområdene.  

- Utvikle drifts-/forretningsmodell for Helsecampus Stavanger: Som en del av plan for 

videreutvikling av HelseCampus Stavanger vil det være behov for å utvikle en drifts-

/forretningsmodell for satsingen. Så langt har satsingen vært basert på en deltids 

prosjektlederstilling finansiert med midler fra Universitetsfondet. I tillegg har partnerne lagt 

inn egeninnsats via deltakelse i workshops, arbeids- og styringsgruppemøter. Det må tas 

stilling til om den videre satsingen skal drives frem av en heltidsansatt prosjektleder. I så fall 

må det utarbeides en stillingsbeskrivelse og plan for finansiering. Arbeidsgruppen for 

HelseCampus Stavanger vil utarbeide forslag til hvordan man tar satsingen videre. 

 


