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Bakgrunn:  

 
Denne orienteringssaken er en oppfølging av styrets vedtak 20.09.17 i sak 73/17 Eventuelt, jf. 
protokoll: 
 
Oppfølging av styreseminar 6. og 7. september i Ålborg ved styremedlem Ole K. Hetland.  
Styret ba om en gjennomgang av samhandling med UIS.  
Adm. direktør vil legge frem en styresak om dette i november- eller desembermøtet i år. 
  
Saken gjennomgår samhandlingen mellom Helse Stavanger HF og Universitetet i Stavanger. 
Dette gjøres med hovedvekt på formelle strukturer, men også faglige og mer uformelt 
samarbeid og samhandling vil bli berørt. Det er grunn til å påpeke den gjensidige 
avhengigheten som er mellom de to største akademiske institusjonene i området og med 
betydelig interaksjon i første rekke innenfor utdanning og forskning. Samtidig er både UiS og 
SUS relativt unge som universitetsinstitusjoner og mange muligheter ligger foran oss.  SUS har 
også en viktig og nødvendig samhandling med Universitet i Bergen, særlig som 
forskningspartner og i utdanning av medisinske studenter. 
  
Fakta: 
 
Overordnede og formelle strukturer – samarbeidsavtale og styringsgruppe 
Gjeldende samarbeidsavtale (vedlegg 1) fra februar 2016 er en revisjon av avtalen fra 2009. 
Formålet i avtalen er å styrke utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling innenfor 
aktuelle fagområder. Et tilleggsmål er å bidra til internasjonalt synlige og anerkjente 
forskningsmiljø. Det påligger institusjonene en forpliktelse til å legge til rette for prosjekter 
som beskrevet i formålet for avtalen. I punkt 2 i avtalen redegjøres det for følgende 
samarbeidsarenaer: 
 

 
Disse forskjellige samarbeidsarenaene reguleres individuelt i egne prosjektavtaler mellom 
fakulteter/institutter og SUS. Den formelle styringen av samarbeidet mellom institusjonene 
foregår i form av en styringsgruppe med representanter for ledelsen ved SUS og UiS.  
Styringsgruppen har siste året hatt møter 2-3 ganger per halvår og SUS er representert ved 
administrerende direktør, fagdirektør og forskningsdirektør. I tillegg har SUS nå 
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sekretariatsfunksjonen. UiS har regelmessig vært representert ved rektor, 
universitetsdirektør, dekan Helsevitenskapelig fakultet, dekan Teknisk naturvitenskapelig 
fakultet og forskningsdirektør. Mandatet for styringsgruppen er forankret i 
samarbeidsavtalen.I praksis diskuteres og redegjøres det for saker som har felles interesse og 
strategisk betydning. Styringsgruppen fungerer som en overordnet felles struktur formalisert 
gjennom samarbeidsavtalen og er gjennom det en arena for økt samhandling på 
institusjonsnivå. Samarbeidsavtalen mellom institusjonene berører ikke konkret det faktum 
at første byggetrinn i SUS 2023 vil bringe institusjonene enda tettere sammen. Dette og 
relaterte tema har likevel vært på sakslisten i møtene. 
 
Samarbeidsavtalen forholder seg til UiS og SUS, samtidig vil det meste av det faglige 
samarbeidet være tilknyttet fakulteter og institutter. Universitetet i Stavanger gjennomfører 
en omorganiseringsprosess og er nå etablert med 7 fakulteter.  
 
 

 
 
 
 
SUS har naturlig nok sin største samarbeidsflate mot Det helsevitenskapelige fakultet, men 
også Teknisk naturvitenskapelig fakultet og Handelshøyskolen ved UiS er viktige 
samarbeidsfakulteter. Ved Teknisk naturvitenskapelige fakultet er klinikksjef Hans Tore 
Frydnes eksternt styremedlem og ved Det helsevitenskapelige fakultet er forskningsdirektør 
Svein Skeie ekstern styreleder.  
På bakgrunn av vedtaket om sykehusutbygging på Ullandhaug har det i samarbeid med UiS, 
Universitetsfondet og IRIS blitt utarbeidet et konsept for et fremtidig «Helsecampus 
Ullandhaug». HelseCampus Ullandhaug skal være navet i en regional, forskningsbasert 
helseklynge. Målet er å bli landets fremste arena innen simuleringsbasert 
undervisning/læring og forskning, samt velferds- og helseteknologiske innovasjoner. Visjonen 
er forankret hos både ledelse og fagmiljøene på SUS og UiS. HelseCampus Ullandhaug har 
ambisjoner om å skape tiltrekningskraft for ulike satsinger innenfor helseområdet og bidra til 
at flest mulig av initiativene kan lykkes. 
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Samhandling på utdanningsområdet 
SUS fungerer som praksisarena for en lang rekke helsefaglige utdanninger. Mange av disse er 
studenter fra UiS og oversikten nedenfor illustrerer omfanget av dette, samt volumet av andre 
studenter som utøver sin praksis ved SUS. Grupper som inneholder studenter fra UiS er 
markert i første del av tabellen.   
 
Antall praksisperioder* for studenter ved SUS 

Helse Stavanger HF  Aktivitet 2015  Aktivitet 2016  
Sykepleie  699  593 
Spesialutdanning sykepleie (Anestesi, Operasjon Intensiv)  67  128  
Spesialutdanning sykepleie (andre fag som kreft mv)  51  14 
PHD utdanning alle grupper  Ca. 100  Ca. 100  
Klinisk sosionomutdanning  1  -  
Helsevitenskap (Masternivå)  -  5  
Relasjonsbehandling (Masternivå)  -  22  
Medisin  352  386  
Fysioterapi, ergoterapi (inkl. bachelor- og masternivå)  17  17  
Radiograf  34  39  
Bioingeniør  7  22  
Lærlinger helsefag, ambulanse  72  69  
Læringer portør  2  5  
Lærlinger vekter  1  4  
Helsesekretær  7  6  
Helsefagarbeider i videreutdanning  -  5  
Jordmor  67  72  
Paramedic  28  29  
Videreutdanning barsel og barnepleie  10  15  
Videreutdanninger (eks, familieterapi og systemisk praksis, 
infeksjon, gastro, nefro, endokrinologi, palliasjon, 
perfusjonist, ultralyd)  

8  8  

Videreutdanning i psykisk helsevern  15  17  
Legehospitanter  54  77  
Turnusleger  94  109 
Turnuskandidater i fysioterapi  9  15  
Leger, LIS  295  334  
Overlege i spesialisering  1  3  
Psykologspesialister, lisenspsykologer, psykologer i 
spesialisering og psykologistudenter  

55  44  

Klinisk pedagogutdanning, psykomotorisk fysioterapi, 
Rus/psykiatri master  

2  4  

Klinisk ernæring  6  -  
Audiograf  4  4  
Logoped  6  6  
Helseledelse (Bachelornivå)  4  4  
Totalt  2068/844 fra UiS 2156 /788 fra UiS 

*En praksisperiode kan variere frå 1-9 uker 
 
Innenfor alle helseutdanningene samt en del av de tekniske naturvitenskaplige utdanninger 
finnes det ansatte ved SUS i bistilling/adjungert stilling ved UiS hvor formålet delvis er 
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undervisning. I tillegg er det et betydelig antall medarbeidere ved SUS som underviser i 
enkelttimer/enkeltfag, uten at dette innebærer fast ansettelsesforhold. Det eksisterer 
konkrete samarbeidsavtaler på området. Undervisning ved UiS som forgår i samarbeid med 
SUS inngår både i bachelor, master og PhD utdanning ved universitetet.  Følgende formelle 
avtaler er knyttet til undervisningssamarbeidet: 

-Avtale om veiledning og undervisning mellom SUS og UiS, Institutt for Helsefag  
- Særavtale om veiledningsposter for sykepleierstudenter  fra 2008.  
- Rammeavtale SUS-UiS om relasjonsutdanning  fra 2015.  

 
På utdanningsområdet er det store utfordringer med å dekke fremtidige kompetansebehov, 
og utvikle nye og innovative utdanninger. Institusjonene bør samarbeide enda tettere for å 
møte disse behovene. Det er initiativ og muligheter for utdanninger av leger, jordmødre, 
sykepleier, paramedics, medisinske ingeniører, psykologer, kiropraktorer m. fl. 
 
 
Forskning 
Forskingssamarbeidet med UiS er tilknyttet de samme fakultetene som samarbeidet generelt 
er best utviklet ved. Det har siden 2012 vært en etablert plattform for ph.d. graden innenfor 
helse- og medisin. 14 ph.d. grader er totalt blitt avlagt ved UiS av ansatte ved SUS (vedlegg 2) 
Det er for øyeblikket 24 ph.d. kandidater ved UiS som også har stilling ved SUS som 
utgangspunkt (vedlegg 3). En lang rekke ansatte innenfor forskningsområdet har også 
bistilling/adjungert stilling ved UiS og noen UiS ansatte har tilsvarende stillinger ved SUS.  
Forskningssamarbeid er mest utviklet på helsefaglig side, med en økende aktivitet innenfor 
teknisk naturvitenskapelige fag, og innenfor organisasjon/ledelse, samfunnssikkerhet og 
pasientsikkerhet. Det er et betydelig antall sampublikasjoner mellom SUS og UiS, og i 
tidsrommet 2015–2017 har forskere fra SUS og UiS bidratt i totalt 136 felles publikasjoner 
(vedlegg 4). 
 
Det er viktig for sykehuset å få eksterne midler til finansiering av forskningen som blir utført. 
SUS har ved innsendte søknader om EU-finansiering hatt god nytte av EU-enheten ved UiS 
som sykehuset er med og finansierer. 
 
Det har i flere format blitt gjort utredninger omkring muligheten for felles 
forskningsinfrastruktur med Universitetet i Stavanger og SUS. Siste utredning fra 2014 
beskriver denne utfordringen (vedlegg 5). Det er også siste år blitt gjort et nytt grunnarbeid 
knyttet  til muligheten for og behovet for fremtidig felles forskningsinfrastruktur, særlig 
innenfor laboratoriefeltet. Dette arbeidet har så langt ikke materialisert seg, men er 
aktualisert gjennom lokaliseringen av SUS2023 og et mulig økt forskningssamarbeid også på 
dette området. Det foreligger foreløpig ingen avtale mellom institusjonene eller plan for felles 
forskningsinfrastruktur relatert til SUS2023.  Det er naturlig å se for seg økt samarbeid og 
samordning av arealer og infrastruktur når sykehuset etableres på Ullandhaug, noe som også 
kan gjøres som en del av initiativet tilknyttet helsecampus Ullandhaug. Det er også muligheter 
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for å invitere flere institusjoner inn i dette forskingssamarbeidet (VID, SAFER, UiB, næringsliv, 
kommuner.) 
 
Kompetansesamarbeid på ansettelsesnivå 
En lang rekke ansatte ved SUS har enten bistilling ved UiS (betalt av UiS) eller adjungert 
stilling ved UiS (betalt av SUS). 5 ansatte ved UiS har deltidsstilling ved SUS. Disse stillingene 
har hovedformål utdanning og forskning og med hovedvekt på det siste. Disse ansatte vil være 
nøkkelpersoner i forskningssamarbeidet mellom institusjonene og vurderes som strategisk og 
operativt svært viktige for utvikling av felles forskningsarenaer og muligheten for å skape 
felles internasjonalt synlige og anerkjente forskningsmiljø. Mange av de ansatte bidrar også i 
undervisningen på flere nivå ved UiS. Det er utarbeidet en oversikt over tilknytning til disse 
ansatte, både ved SUS og UiS og hvordan stillingene er finansiert (vedlegg 6). Det er utviklet 
mye godt samarbeid som en følge av denne modellen, og det er en lang akademisk tradisjon 
for denne typen deltidsstillinger. Det gir grunnlag for videre utvikling av samarbeidet mellom 
SUS og UiS.  
 
Nettverk for medisinske vitenskaper 
UiS opprettet i 2011 et nettverk for medisinske vitenskaper ved SV-fakultetet. Nettverket skal 
utvikle forskning og utdanning innen helse og medisin. Målsetningen var å styrke 
helseforskning, etablere ph.d. plattform i helse og medisin samt å utvikle utdanningstilbud 
innenfor fagfelt som inhospitalt avansert akuttmedisin, psykologi, kiropraktikk og sykepleie. 
Det er UiS sitt nettverk og de som deltar har enten hovedstilling ved UiS, SUS, Stiftelsen Norsk 
Luftambulanse, SAFER eller Norsk kiropraktorforening. Statusrapport fra 2017 redegjør for 
nettverkets arbeid så langt og de aktiviteter som nettverket har (vedlegg 7).  
Nettverket fikk også en intern utredningstillatelse fra fakultetsstyret ved SV fakultetet UiS i 
2016 og etter dette har nettverket arbeidet med innholdet i en legeutdanning i klinisk 
medisin. Arbeidet for å etablere legeutdanning i klinisk medisin har lenge vært viktig for SUS 
og det foreligger en styresak fra 2013 (vedlegg 8 og 9) som beskriver dette. Styret ved UiS 
hadde nylig til behandling en sak om samme tema (vedlegg 10).  
 
Nasjonale føringer for samarbeid mellom universitetssykehus og universiteter 
(sektorsamarbeid) 
Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse og omsorgsdepartementet (HOD) bestilte i 2015 en 
utredning for å se på samarbeidet og foreslå forbedringer, resultatet foreligger i Husebekk-
rapporten.  
Innledningen i rapporten beskriver situasjonen.  
«Det er i dag et utstrakt samarbeid mellom universiteter og helseforetak om helseforskning, 
innovasjonog utdanning. Samarbeidsflaten preges i økende grad av fler- og tverrfaglighet med 
bidrag frafagmiljøer utenfor de tradisjonelle kliniske forskningsmiljøene (f.eks. biologi, 
teknologi, økonomi,jus). Samarbeidet berører flere organisatoriske nivåer og omfatter ulike 
funksjoner og tiltak, som fellesforskningssøknader og -prosjekter, infrastrukturer og tungt utstyr 
i tillegg til utdanning ogopplæringsaktiviteter. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf


 

7 
 

Et godt samarbeid er nødvendig for effektiv ressursutnyttelse og er et sentralt premiss for å nå 
deoverordnede målene i helse- og forskningspolitikken. Det er behov for god koordinering 
mellomsektorene for å kunne utnytte kompetanse og kapasitet i begge sektorer, og for å bygge 
forskningsmiljøer og utdanning av høy kvalitet. Samarbeidet legger også grunnlag for å kunne 
hente utinnovasjonspotensialet i helseforskningen, for å løse samfunnsutfordringer, og forbedre 
helsetjenestentil beste for pasientene. Oppdragsbrev og mandat viser til samarbeidsflaten 
universitet/helseforetak derde medisinske/helsevitenskapelige fakultetene og regions- og 
universitetssykehusene har en særskilt  rolle, og vinklingen av utfordringsbildet begrunnes ut fra 
denne posisjonen.» 
 
Med denne bakgrunn gjennomgikk utvalget alle relevante sider av samarbeidet og har 
kommet med følgende anbefalinger for videre arbeid knyttet til seks identifiserte barrierer: 

I.  eierstruktur og samarbeidsarenaer 
II.  areal for forskning og utdanning 

III.  forskningsfinansiering 
IV.  administrative rutiner og regelverk 
V.  forskningsinfrastruktur 

VI.  utdanning 
 
Samarbeidsorganet for forskning og utdanning i Helse Vest (som både UiS og SUS deltar i) har 
nedsatt en egen gruppe for videre oppfølging, og dette arbeidet vil forenkle og bidra til 
utvikling av samarbeidet mellom SUS og UiS. Her ligger det muligheter for økt samarbeid med 
nytt sykehus på Ullandhaug. 
 
 
Andre samarbeidsarenaer 
UiS og SUS har en lang rekke samarbeidsarenaer innenfor områder relatert til utdanning og 
forskning og som handler om utvikling av institusjonene, regionen og etterhvert også 
Ullandhaugområdet. Noen er listet opp nedenfor fordi de vurderes som særskilt viktige.  
 

- Regionalt samarbeidsorgan for forskning og innovasjon (https://helse-
vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/regionalt-samarbeidsorgan-for-
forsking-og-innovasjon) 

- Regionalt samarbeiddsorgan for utdanning (https://helse-vest.no/vart-
oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning) 

- SAFER (https://www.safer.net/) 
- Validé (http://valide.no/) 
- Norwegian Smart Care Cluster (https://www.smartcarecluster.no/) 
- Greater Stavanger (https://www.greaterstavanger.com/) 
- EU enheten UiS (http://www.uis.no/forskning-og-ph-d/organisering-av-

forskningen/eu-enheten-ved-uis/om-eu-enheten/) 
-  Stavangerregionens europakontor (https://stavangerregion.no/) 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/regionalt-samarbeidsorgan-for-forsking-og-innovasjon
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/regionalt-samarbeidsorgan-for-forsking-og-innovasjon
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/regionalt-samarbeidsorgan-for-forsking-og-innovasjon
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning
https://www.safer.net/
http://valide.no/
https://www.smartcarecluster.no/
https://www.greaterstavanger.com/
http://www.uis.no/forskning-og-ph-d/organisering-av-forskningen/eu-enheten-ved-uis/om-eu-enheten/
http://www.uis.no/forskning-og-ph-d/organisering-av-forskningen/eu-enheten-ved-uis/om-eu-enheten/
https://stavangerregion.no/
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- Verdiskapningsforum (http://www.uis.no/samfunn-og-
naringsliv/verdiskapingsforum/) 

- Helsecampus Ullandhaug (http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-
presserom/helsecampus-ullandhaug-article115774-8108.html)  

- Pumps & Pipes (http://www.pumpsandpipes.no/home) 
 
 
Strategiske muligheter for utvikling av samarbeidet mellom SUS og UiS 
SUS har store muligheter for å utvikle samhandlingen ytterligere med UiS, særlig med tanke 
på lokalisering av nytt sykehus på Ullandhaug. Fremtidens muligheter er sterkt knyttet til nye 
utdanninger og kompetanseutvikling, særlig klinisk legeutdanning, jordmor og sykepleie og 
fremtidige behov knyttet til medisinsk teknologi. Innenfor akuttmedisin har regionen vært i 
front og samarbeidet både på utdanning og forskning bør også kunne utvikles ytterligere. 
Institusjonene har ikke noe felles internasjonalt synlige og anerkjente forskningsmiljø – slik 
samarbeidsavtalen legger opp til. Videre er det begrenset felles satsing på kommersialisering 
av forskningsresultater. Prosjektet Helsecampus Ullandhaug kan være et instrument som kan 
benyttes for å stimulere til videre samhandling og samtidig inkludere andre aktører i 
regionen.  Samarbeidet med UiS er godt, men bør utvikles ytterligere. 
 
 
Konklusjon 
Saken fremlegges Styret til orientering og diskusjon.  
 

http://www.uis.no/samfunn-og-naringsliv/verdiskapingsforum/
http://www.uis.no/samfunn-og-naringsliv/verdiskapingsforum/
http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/helsecampus-ullandhaug-article115774-8108.html
http://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/helsecampus-ullandhaug-article115774-8108.html
http://www.pumpsandpipes.no/home

