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1. Hva saken gjelder 

 
Ny instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om samarbeid med universiteter og høyskoler ble 
vedtatt av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013. Formålet med instruksen er å sikre 
at samarbeidet mellom Helse Sør-Øst RHF og universiteter og høyskoler i regionen ivaretar: 

• saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse 
• universitetenes og høyskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av 

studenter 
• at utdanning og forskning er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten 

 
Det fremgår av instruksen at samarbeidsorganene skal være rådgivende for Helse Sør-Øst RHFs 
administrerende direktør i saker som gjelder forskning og utdanning, samt at samarbeidsorganene 
også kan 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 omsorgstjenestene i regionen. 
 
I henhold til instruksen skal samarbeidsorganene utarbeide forslag til mandat som spesifiserer 
organiseringen av organets ledelse og dets arbeidsoppgaver. Mandatet skal vedtas av styret i Helse 
Sør-Øst RHF og være forankret i styringslinjen ved universiteter og høyskoler.  
 
Frem til i dag har samarbeidsorganet arbeidet med utgangspunkt i mandat utformet og godkjent i 
2010.  
 
 
2. Hovedpunkter 
 
Utdanningssektoren har gjennomgått - og gjennomgår - fusjoner og omlegginger som påvirker 
utdanningstilbudene. Endringene påvirker også representasjonen i samarbeidsorganet. 
Deltakelsen i samarbeidsorganet tilpasses denne utviklingen.  
 
Samarbeidsorganet har vurdert det som nødvendig og hensiktsmessig å revidere mandatet i 2016, 
slik at samarbeidet mellom helsetjenesten og utdanningssektoren kan rettes inn mot de viktigste 
områdene helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene trenger å samarbeide om. Det nye 
mandatet er resultat av samarbeid i samarbeidsorganet, med mål om å kunne gi anbefalinger til 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Forskning og samarbeid om utvikling av gode vitenskapelige miljøer, bidra til forskning og 
utdanning av høy kvalitet, fremme effektiv ressursutnyttelse innen forskning og utdanning, samt 
stimulere til satsing på innovasjon er noen av oppgavene samarbeidsorganet har ansvaret for.  
 
Utdanningene må tilpasses helsetjenestens og helsepersonellets behov for kompetanse. Det er 
derfor lagt særlig vekt på å kunne gi råd om innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene 
på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenestene i regionen. Endringsbehov knyttet til kvalitet, 
innhold og dimensjonering må også kunne videreformidles i styringslinjene til Kunnskaps-
departementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og samordnes med tilsvarende arbeid i 
Helsedirektoratet. 
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Som beskrevet i reviderte mandat har samarbeidsorganet kommet frem til at følgende oppgaver 
er viktigst å samarbeide om fremover: 

• Behandle saker om forskning, innovasjon og utdanning og styrke forholdet mellom disse 
• Bidra til at partene gjensidig legger til rette for forskning og utdanning av høy kvalitet 
• Vurdere innhold, dimensjonering og endringer i utdanningen på grunnlag av behov i 

helse- og omsorgstjenesten 
• Bidra til effektiv ressursutnyttelse innen forskning og utdanning 
• Utarbeide forslag til hensiktsmessige rammeavtaler mellom høgskoler/universitet og 

helseforetak 
• Rådgi administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF om forhold og saker av betydning 

for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten i Helse Sør-Øst 
• Sikre åpen dialog og informasjonsutveksling mellom helseforetak og utdanningssektoren 

om forhold som er relevant for partene 
 

Noen av områdene samarbeidsorganene har satt fokus på, følger av stortingsmeldinger, 
retningslinjer og reformer innen helse- og utdanningssektoren. Tall fra Nasjonal bemanningsmodell 
gir klare indikasjoner på hvilke utfordringer enkelte fagområder i helsesektoren vil stå overfor i 
årene som kommer. Det gjelder først og fremst riktig innhold og kapasitet i grunn- og 
videreutdanningene for helsepersonell. Utforming av gode og relevante rammeavtaler mellom 
Helse Sør-Øst og utdanningsinstitusjonene er et viktig virkemiddel i den sammenheng, og derfor 
er dette prioritert i samarbeidsorganet. 
 
Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF, helseforetakene/sykehusene i regionen, 
høgskolene, NTNU Gjøvik og Universitetet i Agder har et underutvalg som koordinerer 
praksisplasser for grunn- og høyskoleutdanningene. Dette praksiskoordinatorforumet er i 
hovedsak rettet mot sykepleieutdanningen. Helse Sør-Øst RHF er i ferd med å etablere 
tilsvarende samarbeid om praksisplasser for fysioterapeuter og psykologer. Denne satsningen ses 
også i sammenheng med Praksisprosjektet om kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere 
utdanning (oppdrag til Universitets- og høgskolerådet fra Kunnskapsdepartementet som ledd i 
oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr. 13 Utdanning for velferd. Samspill i praksis)). 
Målet med praksisprosjektet er å gjennomføre et nasjonalt utviklingsarbeid som skal bidra til å 
heve kvaliteten og sikre relevansen i de eksterne praksisstudiene i helse- og 
sosialfagutdanningene, slik at de kan møte framtidens kompetansebehov. Samarbeidsorganet 
følger opp flere av tiltakspunktene i denne utredningen. 
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3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
I henhold til ny instruks om samarbeid med høgskoler og universiteter er mandatet av 1. januar 
2010 revidert for å være i tråd med instruks av 2013. Administrerende direktør anbefaler at 
revidert mandat godkjennes av styret.  
 
Revidert mandat gir samarbeidsorganet gode rammer for effektivt og hensiktsmessig samarbeid 
mellom utdanningssektoren og helsetjenesten om viktige samarbeidsområder i årene som 
kommer. Samsvar mellom helsetjenestens behov og utdanningssektorens tilbud og et tett 
samarbeid om forskning og utdanning, herunder praksisplasser, er viktige samarbeidsområder for 
å sikre pasientene gode og likeverdige helsetjenester i fremtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ny instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF om samarbeid med høgskoler og universiteter 
• Mandat for samarbeidsorganet mellom Helse Sør- Øst RHF, helseforetakene/sykehusene, 

høgskolene og Universitetet i Agder vedtatt 1.1.2010 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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