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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 3/2016 pkt. 1 
 
Pumps & Pipes (P&P) er en plattform for å bringe sammen personer med ulik faglig 
bakgrunn ved å fokusere på hverandres teknologi og kompetanse. P&P skal fremme 
innsikt gjennom felles forståelse, innovasjon og samarbeid basert på kunnskapsdeling 
mellom fagpersoner innen energi, medisin og romfart.   
 
Norway Pumps & Pipes (NP&P) er et initiativ utviklet av institusjoner i 
Stavangerregionen i samarbeid med P&P i Houston. Formålet er å utvikle er tett faglig 
samarbeid mellom to ulike sektorer; medisin- og oljeteknologi som begge er avhengig av 
høy fagkompetanse og avansert teknologi. 
 
Initiativtagerne; Stavanger Universitetssjukehus (SUS), International Research Institute 
of Stavanger (IRIS), Universitet i Stavanger (UiS) og Greater Stavanger skal i samarbeid 
med Norway Smart Care Cluster (NSCC) og aktører fra industri og næringsliv utvikle 
NP&P som et dynamisk virkemiddel for å utvikle nye ideer, nye løsninger og nye 
produkter.  
 
NP&P starter som er felles prosjekt mellom deltagerne med økonomisk støttet fra Helse 
og Omsorgs-departementet på 5 millioner kroner.  
 
I statsbudsjettet for 2016 heter det: 

«Som et ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting er Norway Pumps & 
Pipes bevilget et ettårig tilskudd på 5 mill. kroner til Helse Vest RHF og initiativet 
Norway P&P. Dette er et samarbeid mellom Stavanger universitetssykehus, andre 
kunnskapsmiljøer i regionen, næringslivet og Stavanger-regionen for å øke 
teknologioverføringen fra olje og gass til helse og omsorg. Norway P&P vil kunne 
bidra til å sikre nye innovative løsninger og støtte opp under helse og omsorg som et 
næringspolitisksatsningsområde, i tråd med Helse- Omsorg21-strategien.» 
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NP&P vil videre søke å utvide sin virksomhet ved deltagelse fra flere aktører og 
finansiører. Aktivitetene skal utvikles fra et regionalt nivå til å bli landsdekkende og 
etter hvert også internasjonalt, med spesiell fokus på EU. 
 
Organisering: 
NP&P starter nå i første omgang som et felles prosjekt med en tidsramme på 2 år, men 
med et mål om å bli en permanent aktivitet drevet frem av de deltagende institusjoner. 
Prosjektet er lagt til IRIS som har ansatt prosjektleder og administrerer prosjektet. 
Prosjektlederen har forskerkompetanse med faglig bakgrunn, erfaring og nettverk fra 
både energi og medisin. Prosjektleder støttes av en ekspertgruppe og en 
referansegruppe med fagpersoner fra aktuelle fagområder innen medisin og energi. I 
tillegg er det etablert en styringsgruppe hvor det sitter ledere fra prosjekteiere og 
næringslivsrepresentanter og hvor Greater Stavanger har ledelsen og sekretariatet. 
 
Aktiviteter 
1. Bygge faglig nettverk på tvers av fagområdene: 

a. Bygge nettverk blant deltagerne (SUS, IRIS & UiS). 
b. Delta i andres nettverk (MedViz, Medtec etc.). 
c. Videreutvikle relasjonene til P&P Houston. 

2. Etablere møteplasser for fagfolk innen medisin og energi: 
a. Faglige seminarer hos deltagerne. 
b. Tematiske workshops eksternt. 
c. Fremtidig P&P konferanse. 

3. Støtte, utvikle og formidle P&P aktiviteter: 
a. Utlyse midler til prosjektideer. 
b. Arrangere idedugnader o.l. 
c. Formidle resultater fra P&P aktiviteter. 

 
Stavanger universitetssjukehus’s deltakelse i prosjektet: 
Stavanger universitetssjukehus har vært aktive samen med initiativtakerne for å få til 
dette prosjektet. For oss vil dette være en god mulighet til å involvere moderne 
teknologi i vår forskningsaktivitet for på den måten å utvikle nye metoder som kan 
komme våre pasienter til gode. I tillegg til dette er målsetningen klar å etablere nye 
produkter som kan kommersialiseres og på den måten også medføre at man får 
arbeidsplasser i Rogaland som det fremgår av forslag til statsbudsjett for 2016. 
 
Per i dag er det flere prosjekter som er i oppstartsfasen som kan inngå i dette 
samarbeidet. Dels utgår det fra hjertemiljøet ved SUS som har hjertekateterisering og 
hjerteblokking som har klare likhetstrekk mot den teknologi som brukes i 
oljeindustrien. Dels har man også prosjekter sammen med nevrointervensjonsmiljøet 
som har utviklet et nytt apparat for tidlig diagnostikk av slag (Stroke helmet). I tillegg til 
dette er det flere andre prosjekter som er i startfasen. Styret vil når prosjekter er 
etablert få en redegjørelse for disse prosjektene.  
 
Bevilgningen på 5 millioner kroner er kommet over HOD-s budsjett via Helse Vest til 
Stavanger Universitetssjukehus. Vi er i prosess for å inngå en avtale med IRIS om 
prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet. Dette fordi IRIS har best kompetanse i 
forhold til denne type prosjekter og også har gode prosjekter med oljeteknologi. 
Stavanger universitetssjukehus skal sørge for at midlene forvaltes og rapporteres i tråd 
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med det som er gjeldende regelverk og også tilse at midlene brukes i henhold til 
gjeldende etisk regelverk.  
 
Vedlagt følger også notat fra Greater Stavanger som i detalj mer beskriver 
organiseringen av prosjektet.  


