
Instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler 

 

Vedtatt på foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013 

 

1. Formål 

Formålet med instruksen er å sikre at samarbeidet mellom Helse Sør-Øst RHF og 

universiteter og høyskoler i regionen ivaretar: 

i) saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse 

ii) universitetenes og høyskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av 

studenter 

iii) at utdanning og forskning er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten  

 

Helse Sør-Øst RHF skal påse og følge opp at helseforetak det eier følger opp instruksens 

punkter, i samsvar med fastsatt politikk, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra eier i det 

enkelte år. 

 

2. Overordnet prinsipp for samarbeid 

Helse Sør-Øst RHF skal ta del i planlegging universiteter og høyskoler gjør som berører 

forskning, innovasjon og utdanning i spesialisthelsetjenesten og skal sørge for at universiteter 

og høyskoler kan ta del i foretakets planlegging som berører forskning, innovasjon og 

utdanning. 

 

3. Avtaler 

Helse Sør-Øst RHF skal inngå rammeavtaler med universiteter og høyskoler og arbeide for at 

helseforetak det eier inngår særskilte avtaler med aktuelle universitet og høyskoler om 

helseforetakenes forsknings- og utdanningsoppgaver.  

 

Rammeavtalene bør være langsiktige og gis en innretning som bidrar til et godt og 

resultatrettet samarbeid. Aktuelle temaer for rammeavtale mellom regionale helseforetak og 

universiteter og høyskoler, eller avtaler mellom helseforetak og universiteter og høyskoler, 

kan være: Bruk og drift av eiendom/arealer, utstyr og andre formuesgjenstander, 

tilrettelegging for forskning og innovasjon, rettigheter til forsknings- og innovasjonsresultater, 

tilrettelegging for undervisning (herunder praksisplasser, veiledning og ivaretakelse av 

studenter), kombinerte stillinger, IKT-tilganger/IKT-støtte. 

 

4. Eiendomsforvaltning 

Foretak må ved salg, pantsetting eller på annen måte disponering av faste eiendommer hvor 

universitetet eller høyskole har rettigheter, sørge for at disse blir ivaretatt. 

 

5. Samarbeidsorgan 

Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med universitetene og høyskolene i helseregionen 

opprette samarbeidsorgan. Samarbeidsorgan skal behandle saker om forskning, innovasjon og 

utdanning og styrke forholdet mellom disse. 

 

Helseregion Sør-Øst oppretter ett eller to samarbeidsorgan. Ved opprettelse av to 

samarbeidsorgan velges en av to modeller: 

i) Et samarbeidsorgan med universitetene (om forskning, utdanning og innovasjon) og 

et med høyskolene (om forskning, utdanning og innovasjon), eller 

ii) Et om forskning og innovasjon og et om utdanning (med universitetene og høyskolene 

representert i begge) 



Ved to samarbeidsorgan må Helse Sør-Øst RHF sørge for at arbeidet koordineres. 

 

Samarbeidsorganene skal ha medlemmer oppnevnt av universitetene og/eller høyskolene og 

Helse Sør-Øst RHF. Sammensetningen skal baseres på prinsipp om likeverdighet mellom 

partene. Norges forskningsråd og brukerrepresentant skal gis observatørstatus i 

samarbeidsorganene. Andre relevante aktører kan gis observatørstatus. 

 

Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat som spesifiserer organiseringen av 

organets ledelse og hvilke arbeidsoppgaver som bør gis til organet. Mandat skal vedtas av 

styret i Helse Sør-Øst RHF og være forankret i styringslinjen ved universitet og høyskoler. 

 

I samarbeidsorganene drøftes saker av felles interesse. Samarbeidsorganene skal være 

rådgivende for Helse Sør-Øst RHFs besluttende organer i saker som gjelder forskning og 

utdanning, og kan også være rådgivende i saker som gjelder innovasjon. 

 

Innen utdanning skal samarbeidsorganene vurdere innhold, dimensjonering og endringer i 

utdanningen på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen og gi 

tilbakemelding til styret for Helse Sør-Øst RHF, universitetene og høyskolene. 

 

Det regionale samarbeidsorganet med universitetene, alternativt det regionale 

samarbeidsorganet om forskning, avgir på bakgrunn av en samlet vurdering, innstilling til 

styret for Helse Sør-Øst RHF om tildelingen av det statlige øremerkede, delvis resultatbaserte 

tilskuddet til forskning i helseforetakene. Innstillingen må være i samsvar med gjeldende 

oppdragsdokument fra eier i det enkelte år. Innstillingen om fordeling av midler krever støtte 

fra et flertall blant medlemmene oppnevnt fra universiteter og høyskoler og blant 

medlemmene oppnevnt fra Helse Sør-Øst RHF. Styret kan delegere beslutningen om tildeling 

av det øremerkede tilskuddet til forskning til samarbeidsorganet. Ved uenighet, avgjøres 

saken av styret.   

 

 

 

 

 

 


