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SNP - 2. Stavangerregionen mot 2025

Industri 4.0, digitalisering, robotisering og automatisering er sentrale 
stikkord. Det høye kostnadsnivået i norsk arbeidsliv, og kanskje spesielt i vår 
region, har i årtier gitt sterke incentiver for automatisering og robotisering i 
alle næringer. Denne utviklingen vil skyte fart, og gir mange muligheter både 
regionalt og internasjonalt. Økt anvendelse av disse teknologiene kan gjøre at 
industri vender hjem fra lavkostland. Vi har også erfaring i utvikling og 
produksjon av roboter til industriformål. Nå skjer et trendskifte fordi roboter
skal opptre som folks assistenter. Når dette kobles til eldrebølgen og 
kommunenes ansvar i samhandlingsreformen, oppstår et betydelig marked. 
Koblingen mellom høyt kostnadsnivå og en stor velferdssektor skaper en 
regional uttestingsarena for produkter og tjenester til hele verden. 



SNP - 4.2. Digitalisering

Digitalisering er en global trend som vil prege regionens omstilling til et bredere og 
mer bærekraftig næringsliv. Dette kan innebære store utfordringer for etablerte 
bedrifter og offentlig virksomhet, samtidig som det gir muligheter for utvikling av 
nye produkter og tjenester.

• Utvikle digital kompetanse på alle utdanningstrinn
• Styrke samarbeidet mellom næringslivet og akademia for å gi relevant 

utdanningstilbud innenfor digitalisering
• Benytte digitalisering til å forbedre, fornye og forenkle prosesser, produkter og 

tjenester
• Sørge for at offentlig sektor, blant annet gjennom innovative anskaffelser, har 

åpne data som deles i standardiserte løsninger 
• Posisjonere regionen som pilotregion/testarena blant annet innen innovativ og 

bærekraftig mobilitet, smartby, helse- og velferdsteknologi og 
industriproduksjon 



SNP - 4.4. Innovasjonsevne 

For å lykkes med omstillingen må bedriftene i regionen utvikle og ta i bruk ny teknologi, 
utvikle nye produkter og satse på nye markeder. For å forsterke regionens 
innovasjonsevne må det regionale innovasjonsøkosystemet videreutvikles.

• Styrke evnen til utvikling av ny teknologi, tjenester og produkter 

• Styrke UiS, IRIS og andre FOU aktørers evne til å innovere og bidra til 
næringsutvikling 

• Stimulere til at virksomheter legger FoU- og innovasjonsvirksomhet til regionen

• Styrke evnen til produktivitetsvekst, skalering av virksomheter og økt verdiskaping

• Utvikle adgang til nye markeder som gir næringsmessig omstilling 

• Benytte innovative offentlige innkjøp til å utvikle hjemmemarked for nye produkter 

• Utvikle regionen som testarena for ny teknologi og innovative løsninger

• Etablere nye møteplasser for økt samhandling mellom kapitalmiljøer, FoU sektoren, 
gründere, etablert næringsliv og offentlig sektor, (MIT’s ”5 stakeholder model”), samt 
innbyggerne



Stavanger Kommunes strategi for Smartby



Helse Campus Ullandhaug - Visjon

HelseCampus Ullandhaug skal være navet i en kompetanseklynge med mål om å bli landets fremste 
arena innen simuleringsbasert undervisning og trening, akuttmedisinsk- og forebyggende 

behandling, og helseteknologiske innovasjoner.
“



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

• Stimulere forskning gjennom formidling av resultater 
og drøfting av problemstillinger.

• Være en attraktiv arena for effektiv testing og 
simulering av helse-konsepter.

• Tilrettelegge for fremragende undervisning og trening 
ved hjelp av simuleringsteknologi.

• Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av 
tjenester og produkter gjennom inkubatorer og 
støtteordninger.

HelseCampus Ullandhaug skal:
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Historisk mulighet for å løfte helse som satsingsområde innenfor alle sektorer samtidig
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Norwegian Smart Care Lab



Norwegian Smart Care Lab er i gang – TAKK TIL 
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Følg oss! 

www.smartcarecluster.no

www.twitter.com/#Smartcareclust

www.linkedin.com/company/norwegian-smart-care-cluster

www.facebook.com/Smartcarecluster

http://www.smartcarecluster.no/
http://www.twitter.com/#Smartcareclust
http://www.linkedin.com/company/norwegian-smart-care-cluster
http://www.facebook.com/Smartcarecluster

