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Organisering av Norway Pumps & Pipes 

Det vises til samarbeidet med Helse Stavanger, Universitetet i Stavanger, IRIS, Greater Stavanger og 
næringslivet i Stavangerregionen for etablering av initiativet Norway Pumps & Pipes med målsetting om å øke 
teknologioverføring fra olje og gass til helse og omsorg. Som et ledd i regjeringen sin tiltakspakke for økt 
sysselsetting ble det som kjent gitt et tilskudd for 2016 på kr 5 mill. fordelt til Helse Stavanger.   
 
Greater Stavanger har hatt en koordinerende funksjon i arbeidet med etablering av Norway Pumps & Pipes 
siden initiativet startet i mars 2015, og vi vil gjerne få gi noen opplysninger om hvordan prosjektet nå er 
organisert. 
 
Målsettingen er at Norway Pumps & Pipes vil kunne bidra til å sikre nye innovative løsninger og bidra til å 
skape nye arbeidsplasser. Tiltaket vil således støtte opp under helse og omsorg som et næringspolitisk 
satsningsområde, i tråd med Helse- Omsorg21-strategien. 
 
Samarbeid på tvers av fagdisipliner og organisasjoner fordrer tilrettelegging og møteplasser. 
Norway pumps & Pipes baserer seg på metoden fra Houston, men opplegget skal ikke kopieres. Vektleggingen 
vil være å finne en egen innfallsvinkel og samarbeidsmodeller basert på spisskompetanse og teknologi i 
Stavangerregionen 
 
Norway Pumps & Pipes starter i første omgang som et felles prosjekt med en tidsramme på 2 år, med et mål 
om å bli en permanent aktivitet drevet frem av de deltagende institusjoner. IRIS har ansatt prosjektleder som 
skal jobbe 50% med Norway Pumps & Pipes innenfor den rammen som er tildelt prosjektet fra Statsbudsjettet 
2016.  Der inngåes en egen kontrakt mellom SUS og IRIS for dette oppdraget.   
 
Prosjektet Norway Pumps & Pipes ledes av et styre, som har følgende mandat og sammensetning; 

 
Styringsgruppen (Styret) for Norway Pumps & Pipes skal bestå av medlemmer fra Stavanger 
Universitetssjukehus, International Research Institute of Stavanger, Universitetet i Stavanger, Greater 
Stavanger, samt representanter fra offentlig sektor og næringsliv (se liste nedenfor).  Styret ledes av 
Greater Stavanger som også har sekretariatet.  

 
Styret har ansvar for organiseringen av Norway Pumps & Pipes, samt strategi og plan for utviklingen av 
prosjektet. Styret skal godkjenne aktivitetsplan utarbeidet av prosjektleder. Styret skal godkjenne 
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bevilgning til prosjektidéer etter innstilling fra prosjektleder. Med formål om å utvide aktiviteten i 
prosjektet skal styret jobbe med videre finansiering av Norway Pumps & Pipes. Styret skal være 
kontaktpunkt mot Houston Pumps & Pipes. Formålet med Norway Pumps & Pipes er innovasjon og 
næringsutvikling og styret skal påse at pågående og planlagte prosjektaktiviteter bidrar til dette 
formålet. 

 
Styret oppnevner medlemmer til Referansegruppen etter forslag fra leder. 

 
For midlene tildelt Norway Pumps & Pipes fra Statsbudsjettet til Helse Stavanger, inngås det 
samarbeidsavtale mellom SUS og IRIS.   Det forutsettes at aktivitetene i prosjektet vil være av en slik art 
at de samsvarer med Helse Stavanger HFs formål om å fremme medisinsk forskning samt at 
aktivitetene utførers i samsvar med foretaket etiske retningslinjer. 

 
Styret har følgende sammensetning og rollefordeling: 

 
• Styrets leder: Kristin Reitan Husebø, Greater Stavanger. 
• Styrets sekretariat: May Endresen, Greater Stavanger. 
• Representant fra offentlig sektor: Kåre Reiten, Stavanger Kommune. 
• Representant fra Stavanger Universitetssjukehus: Stein Tore Nilsen. 
• Representant fra International Research Institute of Stavanger: Ole Ringdal. 
• Representant fra Universitetet i Stavanger: Øystein Lund Bø. 
• Representanter fra næringsliv:  

o Anne Cathrine Østebø, Validé. 
o N.N. (kvinnelig representant vil bli forespurt)   

 
Observatører (med tale og forslagsrett, samt saksforberedende ansvar): 

o Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster (leder av referansegruppen). 
o Thor Ole Gulsrud, International Research Institute of Stavanger (prosjektleder). 

   
Prosjektleder støttes av en referanse gruppe med fagpersoner fra aktuelle fagområder innen medisin og 
energi. Referansegruppen vil bli ledet av prosjektdirektør for Arena for Velferdsteknologi og har følgende 
mandat: 
    Referansegruppen for Norway Pumps & Pipes skal bestå av medlemmer fra 

industri og næringsliv, samt fra forskningspartnerne.  Referansegruppen skal 
gi faglige råd både til prosjektleder og styret for Norway Pumps & Pipes. 
Medlemmene i referansegruppen har et særskilt ansvar for å være 
kontaktpersoner for Norway Pumps & Pipes inn i sine respektive 
organisasjoner og skal bidra aktivt til godt samarbeid mellom de ulike 
aktørene og fagdisiplinene. Medlemmene i referansegruppen skal være 
pådrivere for at det fremmes gode prosjektidéer og skal være med å 
definere problemstillinger som Norway Pumps & Pipes skal bidra til å løse. 
Involvering fra næringslivet er viktig og referansegruppen skal være en 
ressursgruppe for å mobilisere næringslivet i møter, seminarer og prosjekter 
i regi av Norway Pumps & Pipes. 

 
Prosjektleder har ansvar for å legge til rette for møtearenaer for å bygge nettverk på tvers av fagområdene. 
Videre skal han initiere idetilfang for mulig såkorns finansiering av Pumps & Pipes prosjekter.  Prosjektleder 
saksforbereder og rapportere til styret.  Det er styret som har bevilgningsmyndighet.  Målsettingen med 
såkornfinansiering er at det skal oppstå prosjektideer som det så kan fremmes prosjektsøknader for via det 
ordinære virkemiddelapparatet. 
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Når det gjelder prosjekter som styret bevilger støtte til med midler fra Helse- og omsorgsdepartementet er det 
en forutsetning at de skal bidra til overføring av teknologi, metoder og kompetanse mellom 
petroleumsteknologi og medisin/medisinsk teknologi. Der må være med prosjektdeltakere fra Stavanger 
universitetssjukehus, IRIS eller UiS og hovedmålsettingen med prosjektet er å generere nye eller optimaliserte 
produkter, tjenester og arbeidsplasser. 
 
Norway Pumps & Pipes vil søke å utvide sin virksomhet utover de aktivitetene som dekkes via bevilgningen fra 
statsbudsjettet ved deltagelse fra flere aktører og finansiører.  Målsettingene er at aktivitetene da skal kunne 
utvikles fra et regionalt nivå til å bli landsdekkende og etter hvert også internasjonalt, med spesiell fokus på 
EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Kristin Reitan Husebø   
Administrerende direktør   
           May Endresen 
           Mulighetsutvikler  
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