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Muligheter – forskning, utdanning og næringsutvikling

Fremtiden krever ny kompetanse og kunnskap.
Forskning og utdanning i dette perspektivet krever nye 
samarbeidskonstellasjoner – som forplikter. 

Historisk mulighet for å løfte helse som 
satsingsområde innenfor alle sektorer samtidig.



VISJON

HelseCampus Stavanger – Simulering, Sikkerhet og Samhandling
Utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse



HelseCampus Stavanger - Simulering

Utdanning – Ferdighetstrening – Forskning - Innovasjon
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HelseCampus Stavanger - Sikkerhet



HelseCampus Stavanger 

SUS IRIS

Historisk mulighet for å løfte helse som satsingsområde 
innenfor alle sektorer samtidig.

• Skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.
• Være 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. 



HelseCampus Stavanger - organisering
• Styringsgruppe:

• Inger Cathrine Bryne – Administrerende direktør, SUS.
• Tore Lærdal – Daglig leder, Laerdal Medical AS.
• Per Haarr – Assisterende rådmann, Stavanger kommune.
• Tord A Haaland – Helsesjef, Stavanger kommune.
• Ole Ringdal – Universitetsdirektør, UiS.
• Einar Leknes – Dr.Ing., NORCE. 

• Prosjektleder:
• Thor Ole Gulsrud – Avdelingsleder, UiS.

• Arbeidsgruppe:
• Svein Skeie – Forskningsdirektør, SUS.
• Troels G. Jacobsen – Forskningsdirektør, UiS.
• Dag Husebø – Prorektor, UiS.
• Elsa Søyland – Daglig leder, SAFER.
• Arild Kristensen – Direktør Helse Validé/Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster.
• Bjarte Dybvik – Daglig leder, Universitetsfondet i Rogaland AS.
• Bente Gunnarshaug – Spesialrådgiver, Stavanger kommune.
• Felix Laate – Mulighetsutvikler, Greater Stavanger.



Prosjektleder for HelseCampus Stavanger
• Sikre at det arbeides systematisk og kontinuerlig med de prioriterte 

satsingsområdene; simulering, sikkerhet og samhandling.
• Bidra i både utviklingen og implementeringen av strategi og handlingsplaner for 

HCS.
• Tilrettelegge for aktører som kan bidra til å nå visjonen til HCS.
• Være kontaktpunkt for aktørene i HCS og søke samarbeid med andre nasjonale og 

internasjonale helseklynger.
• Utvikle arenaer for samarbeid mellom aktørene.
• Tilrettelegge for ny infrastruktur.
• Iverksette etableringen av et nytt innovasjons- og testsenter for e-helse og 

velferdsteknologi sammen med aktørene i HCS.



• Behovsdrevet/brukerstyrt 
testsenter

• Samhandling – fokus på 
innovasjon

• FOU-arena
• SUS 2023
• Stavanger kommune
• UiS
• Næringsutvikling 

(stortingsmeldingen)
• Bedrifter

• Møteplass

• Nasjonal posisjon for 
regionen eks. NCEInnovasjons- og testsenter



Innovasjons- og testsenter - aktørbildet

• NSCC (Bedrifter, akademia, kommuner/sykehus)
• Viktige partnere: 

• SUS – SUS2023
• Kommuner (Stavanger)
• UiS
• SAFER
• NORCE
• Lyse
• Innovasjonsparken
• Validé
• Universitetsfondet
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