
                                                                                                             

                                           

 

 

Konseptrapport, Helse Stavanger HF- Prosjekt sykehusutbygging- 

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen 

 

Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til Helse Stavangers brev av 30.06.15, og avgir her vår 

høringsuttalelse i saken. 

Næringsforeningen vil innledningsvis gi Helse Stavanger honnør for å ha lagt opp til en bred og åpen 

prosess knyttet til lokaliseringsvalget for et nytt Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Vi snakker her 

om en institusjon som skal gi spesialisthelsetjenster flere ti-år fram i tid. Dette i en av landets mest 

folkerike og sterkest voksende regioner. Derfor handler saken om en av de viktigste investeringene, 

og en av de viktigste lokaliseringsbeslutningene, regionen har stått ovenfor på lang tid. 

Høringsdokumentene gir inntrykk av grundig utredning av de ulike alternativene til lokalisering, og 

belyser på en god måte fordeler og ulemper ved disse (Våland, Ullandhaug og Forus/Stokka). Den 

medisinskfaglige kvaliteten på tilbudet til pasientene er selvsagt det viktigste hensynet når valget av 

lokalisering skal foretas. Næringsforeningen legger til grunn at alle de tre alternativene vil gi 

framtidige pasienter et tilbud av høy kvalitet. Vi er samtidig overbevist om at en fysisk og 

organisatorisk tilknytning til Ullandhaug vil gi det aller beste tilbudet til pasientene. En slik plassering 

vil gi høyere kvalitet på den medisinske forskningen, og dermed høyere kvalitet på 

pasientbehandlingen. Når det gjelder hensynet til pasientene og pårørende viser vi for øvrig til 

høringsuttalelsen fra Brukerutvalget i Helse Stavanger. 

 Det neste spørsmålet som må stilles er: Hvilke viktige samfunnshensyn bør være førende for valget 

av lokalisering, i tillegg til kvaliteten på pasienttilbudet?  

 



Næringspolitiske hensyn og argumenter 

Næringsforeningen vil i denne uttalelsen argumentere for at det er mange og tunge næringspolitiske 

argumenter for å lokalisere et nytt SUS til Ullandhaug, og vi vil her liste opp de viktigste: 

 

 Vi er en av verdens fremste olje- og gassregioner i forhold til teknologi og innovasjon. Denne 

næringen vil fortsette å være vår viktigste flere ti-år fram i tid. Samtidig har regionen behov 

for å løfte fram andre næringer det vekstpotensialet er særlig stort. Vi må fortsette å øke 

verdiskapingen, å gjøre oss mindre sårbare for svingninger i oljeprisen. 

 

 Helse- og velferdsteknologi er en næring som allerede er utpekt til en strategisk vekstnæring 

for regionen, og et område der verdiskapingspotensialet er stort.  

 

 Helse er et sterkt voksende kommersielt marked, og det finnes allerede i dag et stort knippe 

prosjekter og initiativ som synliggjør vekstpotensialet i vår region. Vi viser blant annet til 

rapporten «Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen» som peker på at 

mulighetene er særlig store innen områdene velferdsteknologi, simulering/modellering/ 

robotisering, og mat/ernæring. Dette er områder hvor vi i dag har en vital ARENA-klynge.        

I tillegg vokser det jevnlig fram nye grunderbedrifter innen velferdsteknologi. Mange av disse 

får god drahjelp av Ipark sin innovasjonsstruktur. Prosjektet «Pumps and Pipes» som 

utforsker muligheter for teknologioverføringer mellom oljenæring og medisin er ytterligere 

eksempler på en voksende medisinsk næringsklynge i Stavanger-regionen (for en nærmere 

beskrivelse av den forskningsmessige og kommersielle utviklingen innen medisin og 

velferdsteknologi henviser til høringsuttalelsene fra IRIS og Universitetsfondet).  

 

 

 Potensialet for innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser på dette spennende området 

er altså godt dokumentert. Neste spørsmål blir da: Hvilken lokalisering vil gi det beste 

grunnlaget for å realisere det store verdiskapingspotensialet som et nytt sykehus vil 

innebære? Kvaliteten på forskningen og på arbeidet med å kommersialisere 

forskningsresultater avhenger av tett og kontinuerlig dialog mellom forskningsmiljøene, samt 

mellom forskningsmiljøene og institusjonene som skal bidra til å kommersialisere 

forskningen (som Ipark gjennom Prekubator og Inkubator). Fysisk nærhet mellom sykehus, 

forskere på ulike fagområder og grundere vil bidra til nye løsninger, ny teknologi og nye 

arbeidsplasser. Overføringsmulighetene mellom oljeindustrien og helse er åpenbare, det 

samme er tilfellet for mat/ernæring helse, samt IKT og helse.  Olje, mat/ernæring og IKT er 

områder der regionen i dag har næringsklynger på høyt internasjonalt nivå, og der 

mulighetene for å hente ut synergier er mange. Ullandhaug er stedet der viktige deler av 

spisskompetansen innen disse klyngene er lokalisert. Dette er et svært sterkt argument for å 

plassere et nytt sykehus på Ullandhaug! 

 

 Næringsforeningen har merket seg argumentene for Våland-alternativet. Disse dreier seg i 

stor grad om et bedre samsvar med overordnede regionale planer om samordnet areal- og 

transportpolitikk (blant annet et større nedslagsfelt for kollektivreisende, syklende og 

gående). Samtidig vil vi påpeke at de utredninger som er gjort (basert på transportanalysen 

utført av Asplan Viak), i stor grad har vektlagt dagens ansattes transportbehov, og at 



forskjellene mellom Våland og Ullandhaug ikke er veldig store (55 prosent bor nærmere enn 

2,5 km til Våland eller er dekket av direkte kollektivruter, mens tilsvarende tall for 

Ullandhaug er 48 prosent). Samme rapport påpeker også at det er pasienter og pårørende 

som genererer største delen av trafikken (2/3), uten at disses reisene er utredet grundig i 

rapporten. Det er derfor vanskelig å konkludere for bastant i forhold til hvor ulike 

alternativene er i forhold til målet om nullvekst i personbiltrafikken. Et framtid sykehus på 

Ullandhaug vil uansett forutsette en enda bedre infrastruktur, og høyere frekvens for 

kollektivtrafikken enn det som ligger inne i eksisterende planer. I denne sammenhengen må 

det understrekes at UiS ser for seg en vekst til 20.000 studenter og 2.000 forskere fram mot 

2040, i tillegg kommer økningen i andre ansatte og besøkende. Når vi i tillegg vet at de 

framtidige utvidelsesmulighetene vil være bedre på Ullandhaug enn på Våland, kan vi 

konkludere med at grunnlaget for ytterligere investeringer i kollektivtilbudet til Ullandhaug 

vil være meget solid. 

 

 Næringsforeningen understreker at pasientomlandet til SUS strekker seg langt utover 

Stavanger sentrum. Svært mange av pasientene og de pårørende vil være hjemmehørende 

langt utenfor Stavangers kommunegrenser, og de vil ha ulike transportbehov. Vi vil derfor 

advare mot å «redusere» denne svært viktige lokaliseringssaken til et spørsmål om 

byutvikling i Stavanger. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at både Rogaland 

Fylkeskommune og kommunene Sola, Klepp, Gjesdal og Time anbefaler Ullandhaug.    

 

 

Konklusjon 

For regionen vil byggingen av et nytt Stavanger Universitetssjukehus være den største og viktigste 

investeringen på flere ti-år, og tidshorisonten bør strekke seg enda lengre enn 2040. I et slikt 

perspektiv bør hensynet til forskning, innovasjon, verdiskaping, nye arbeidsplasser og framtidige 

utvidelsesmuligheter telle svært tungt. Et universitetssykehus hører hjemme på universitetsområdet. 

Derfor bør det nye SUS knyttes til Ullandhaug både fysisk og organisatorisk! 

 

Stavanger, 30.09.15 
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