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Høring om forslag til endringer i forskrift 18. desember 2001 nr 1539 om
godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og medisinske
kompetansefunksjoner og ved sykehus og om forslag til endringer i lov 2. juli
1999 nr 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Det vises til høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet av 20.09.2010 om ovennevnte,
og vi vil herved gi følgende uttalelse til forslagene:

1. Forslaget til godkjenning av universitetssykehus
Universitetet i Stavanger slutter seg til de forslag som fremmes i høringsnotatet om krav til
status som universitetssykehus, og fremhever, som UiS også tidligere har gjort (i brev til
Kunnskapsdepartementet av 10.06.10), de prinsipper som bør ligge til grunn for å bruke
benevnelsen universitetssykehus.

UiS sier seg enig i at det må stilles krav til faglig bredde i forskning knyttet til
forskningsgrupper som veileder doktorgradskandidater. UiS slutter seg også til at det må det
være et bredt samarbeid med ett eller flere universitet når det gjelder utdanning av
medisinske studenter og annen helsefaglig utdannelse.

Vi understreker at UiS i dag har et tett samarbeid med Stavanger universitetssjukehus, Helse
Stavanger HF (SUS) innen utdanning, forskning, formidling og veiledning. Samarbeidet skjer
innen flere fagområder: helsefag, sykepleievitenskap, kiropraktikk, pasientsikkerhet og
simulering, kronisk syke, rus, medisinsk teknikk og biologisk kjemi (Parkinsons sykdom). Vi vil
fremheve SUS systematiske satsing på sykepleieforskning og PhD for sykerpleiere som
verdifull for UiS, vår kompetanseutvikling og samhandling, samtidig som det bidrar til å styrke
bredden og basisen for SuS og bedrer mulighetene for forskning og samhandling med
primærhelsetjenesten.

I tillegg mener vi det er viktig at våre studenter innen helsefag får et bredt tilbud om klinisk
undervisning, og UiS anser det som fordelaktig at det stimuleres til samarbeid mellom
universitetssykehusene i regionen.

SUS er allerede godt etablert som universitetssykehus med omfattende satsing på
undervisning, forskning, formidling og veiledning.

SUS har i dag:
• Over 15 doktordisputaser årlig av sykehusets ansatte
• 16 medarbeidere som har professorat med forskjellig stillingstørrelse
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SUS er et av landets største sykehus og har primæransvar for 335 000 innbyggere. Dette gir
et godt pasientgrunnlag, for forskning og undervisning. SUS er et fullt ut integrert universitets-
sykehus som samarbeider i første rekke med Det medisinsk-odontologiske fakultet ved
Universitetet i Bergen i tillegg til UiS. Vi er kjent med at SUS har ledig kapasitet dersom
sentrale helsemyndigheter ønsker å utvide utdanningskapasiteten for medisinske studenter.

UiS deler oppfatningen av at det er en styrke for utviklingen av landets helsefaglige
kompetanse at det er flere enn ett universitetssykehus i hver helseregion. UiS mener dette vil
stimulere flere sykehus til å prioritere forskning og annen aktivitet som naturlig tilligger et
universitetssykehus.

Konklusjon
UiS mener at de foreslåtte krav understøtter videreføring av SUS som universitetssykehus, og
at institusjonen, basert på kriteriene, vil fylle de nasjonale krav med god margin. UiS støtter
derfor kriteriene som er fremsatt for status som universitetssykehus.

2. Godkjennelsen av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
UiS slutter seg til de forslag som fremmes i forbindelse av godkjenning av nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten.
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• I 2011 vil sykehuset har mer enn 100 medarbeidere som har doktorgrad
• SUS har bevisst satset på sykepleier PhD og det sist året har 5 sykepleiere disputert
• Ca 150 artikler i internasjonale peer review tidsskrift siste år.
• Sykehuset gir undervisning til:

O 80 medisinske studenter fra Universitet i Bergen i blokker på 9 og 6 uker innen
fagene medisin, kirurgi, psykiatri, pediatri og gynekologi.

O Klinisk undervisning til 10-12 siste års norske medisinske studenter fra Ungarn
O 465 sykepleierstudenter på bachelor og master nivå.
O I tillegg får jordmødre, ambulansesjåfører, bioingeniører, ergoterapeuter og

radiografer deler av sin utdanning ved sykehuset
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