
 

 
 
 
Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til 
Grimstadutvalgets innstilling. 
 
 
Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til departementets høringsbrev av 
14.11.19 og sender med dette våre innspill i denne viktige saken. 
 
Næringsforeningen i Stavanger-regionen (heretter Næringsforeningen) har rundt 
2 000 medlemsbedrifter, og er med dette landets største i sitt slag.  
 
Vi dekker alle bransjer, og har et betydelig antall medlemmer innen områder som 
energi, mekanisk industri og smartteknologi. Vi opplever et økende tilfang av 
medlemmer innen områdene helse- velferds- og smartteknologi. Dette som et resultat 
av at regionen har sterkt voksende industriklynger på alle disse områdene.  
 
Samtidig er sentrale offentlige aktører del av medlemsmassen vår. Disse inkluderer 
kommunene i regionen, Rogaland fylkeskommune, Universitet i Stavanger og 
Stavanger Universitetssykehus. 
 
Basert på størrelsen og bredden i medlemsmassen, spiller Næringsforeningen en 
viktig rolle som arena for offentlig-privat samarbeid, et samarbeid som antar mange 
ulike former og er svært utbredt i regionen. 
 
Vår høringsuttalelse vil, naturlig nok, ha hovedfokus på hvordan næringslivet i 
regionen kan støtte opp under en mer omfattende medisinutdanning i Stavanger. 
 
Før vi kommer nærmere inn på dette, vil vi imidlertid understreke følgende: 
 
Næringsforeningen er enig i Grimstadutvalgets mål om 440 nye studieplasser innen 
medisin i Norge. Videre stiller vi oss bak høringsuttalelsene fra tunge regionale 
aktører som Universitet i Stavanger, Stavanger Universitetssykehus, Greater 
Stavanger, Validé og Norwegian Smart Care Cluster. Her argumenteres det 
overbevisende for fordelene ved Grimstadutvalgets skisserte modell som går inn for 
treårige studieprogrammer med opptak av norske utenlandsstudenter i medisin for 
fullføring av de tre siste årene i Norge, i tråd med UiS sin studiemodell. 
 
 
En slik modell vil ha følgende fortrinn: 
 

 En rask opptrapping av utdanningskapasiteten i Norge. 

 Styrke kompetansen til utenlandsstudentene. 

 Bidra til effektiv bruk av eksisterende faglige ressurser og kapasitet. 



 

 Styrke medisinutdanningen nasjonalt. 

 Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på studentaktiviserende læring. 

 Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på primærhelsetjenesten. 

 Fornye medisinutdanningen i Norge med vekt på teknologi. 
 
Næringsforeningen mener videre at en naturlig konsekvens av denne modellen, er at 
Universitetet i Stavanger får gradsrett på området. 
 
For Næringsforeningen er det viktig å understreke at landets tredje største by-region, 
Stavanger, er «vertsregion» for et ressurssterkt, innovativt og omstillingsdyktig 
næringsliv. Et bilde som de siste 10-15 årene har blitt jevnlig bekreftet blant annet 
gjennom NHO og Telemarksforskning sin årlige rangering av de mest næringssterke 
kommunene og regionene i landet.  
 
Stavanger-regionen har et sterkt, innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. En 
sterkt rotfestet kultur for samarbeid og kunnskapsdeling er en av de viktigste 
årsakene. I tillegg har vi et næringsliv som i betydelig grad tar samfunnsansvar.  
Dette kommer til uttrykk blant annet gjennom et stadig mer omfattende samarbeid 
mellom Universitetet i Stavanger og næringslivet, og mellom Stavanger 
Universitetssykehus og næringslivet. 
 
Etableringen av det nye Stavanger Universitetssykehus på universitetsområdet på 
Ullandhaug vil legge forholdene enda bedre til rette for samarbeid mellom 
universitet, sykehuset, øvrige forskningsmiljøer og næringslivet. 
 
Stavanger er fortsatt en oljeavhengig region. Den sårbarheten dette innebærer, gir oss 
et betydelig omstillingspress. Dette presset har medvirket til en sterk vekst i næringer 
som helse- og velferdsteknologi. Mye av denne veksten er sentrert rundt nye klynger, 
prosjekter og initiativer som Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge 
Smartbyklyngen, HelseCampus, NORCE, Senter for kvalitet og sikkerhet i 
helsetjenesten (SHARE), Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and 
Research (SAFER) og Sandnes Education and Research Center Høyland (SEARCH). 
 
Vi vil i denne sammenhengen særlig understreke styrken i Norwegian Smart Care 
Cluster. NSCC har på kort tid utviklet seg til å bli en av landets mest vellykkede 
klyngeetableringer, drevet fram av lokomotiver som Lærdal Medical. Klyngen har i 
dag deltakelse fra 120 bedrifter og 50 kommuner/offentlige aktører, og har et 
betydelig potensial for videre vekst og utvikling. 
 
Stavanger-regionen er videre vertskap for en av verdens teknologisk mest avanserte 
olje- og gassklynger. Selskaper i denne klyngen samarbeider tett med Universitetet i 
Stavanger og Stavanger Universitetssykehus om prosjekter som Pumps and Pipes, et 
prosjekt som innebærer spennende teknologioverføring mellom oljeindustri og 
medisin.  
 
En klynge som NSCC, og prosjekter som Pumps and Pipes, viser at næringslivet i 
regionen vil ha særlig mye å tilføre et medisinstudium på områder som teknologi og 
innovasjon.  
 
Stavanger-regionen er altså «velsignet» med et innovativt, omstillingsdyktig, 
næringsliv som tar samfunnsansvar. Samtidig har vi et universitet og et sykehus som 



 

samvirker tett, og som over lang tid har etablert et utstrakt samarbeid med 
næringslivet. Hvis den ovenfor omtalte modellen fra Grimstadutvalget blir valgt, vil 
næringslivet i regionen utvilsomt være høyt motivert for å videreutvikle samarbeidet 
og øke bidragene innen områder som forskning, utvikling og innovasjon.  
 
Et valg av denne modellen vil derfor utløse nye ressurser, og være en vinn-vinn 
løsning for Stavanger-regionen og Helse-Norge for øvrig.  Vi viser i denne 
sammenhengen til «Ringvirkningsanalyse av å etablere medisinutdanning i 
Stavanger-regionen», en fersk studie gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse 
AS på oppdrag av Greater Stavanger. Denne viser at det i regionen da kan skapes 
nærmere 300 årsverk, dels direkte, dels som et resultat av indirekte (katalytiske) 
virkninger. Dette vil være høykompetansearbeidsplasser som en omstillingspresset 
Stavanger-region vil ha svært stort behov for.   
 
Det er et åpenbart behov for å styrke medisinutdanningen i Norge. 
Næringsforeningen i Stavanger-regionen mener at den beste og raskeste måten å 
oppnå dette, er å gjennomføre «3 +3»-modellen, i tråd med UiS sin studiemodell. 
 
 
Stavanger, 14. februar 2020 
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Administrerende direktør 
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