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Mandat for samarbeidsorgan mellom Helse Sør-Øst RHF 
og helseforetakene, sykehusene, høyskolene, NTNU i 

Gjøvik og Universitetet i Agder 
 

                
 
 
1 Bakgrunn 
 
Spesialisthelsetjenesteloven slår fast at utdanning av helsepersonell og forskning er 
blant sykehusenes hovedoppgaver. De regionale helseforetakene skal også sørge for 
kompetanseutvikling og etterutdanning av eget personale, samt legge til rette for 
undervisning og opplæring av annet helsepersonell innen helseregionen.  
 
Mandatet for samarbeidsorganet bygger på bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m. 
(helseforetaksloven) av 15. juni 2001 nr. 93, vedtekter for regionale helseforetak fastsatt 
ved kgl. res. 1. august 2001 samt instruks til styret i Helse Sør-Øst RHF, vedtatt i 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 23.mai 2013 om forholdet til universiteter og 
høgskoler.  
Ovennevnte instruks, punkt 5, gir anledning til å opprette ett eller to samarbeidsorgan. 
Helse Sør-Øst RHF har besluttet å opprette ett samarbeidsorgan med universitetet i 
Oslo http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/  og ett med 
høyskolene, inkludert universitetet i Agder og NTNU Gjøvik (heretter benevnt; 
Samarbeidsorganet) Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med universitetene og 
høyskolene i helseregionen opprette samarbeidsorgan.  
 
Samarbeidsorganene skal ha medlemmer oppnevnt av universitetene og/eller 
høyskolene og Helse Sør-Øst. Norges Forskningsråd, brukerrepresentanter og 
studentorganisasjoner gis observatørstatus i samarbeidsorganene. Andre relevante 
aktører kan gis observatørstatus.  
 
2 Organisering 
 
Samarbeidsorganet skal være sammensatt ut fra prinsippet om likeverdighet mellom 
partene. Samarbeidsorganet knyttes administrativt til Helse Sør-Øst RHF og ledes av 
avdeling for forskning, innovasjon og utdanning. Helse Sør-Øst RHF utpeker det 
regionale foretakets representanter og oppnevner representantene fra helseforetakene.  
 
Representasjonen fra helseforetakene tar utgangspunkt i de 9 helseforetakene som får 
en representant hver og de 5 sykehusene med avtale med Helse Sør-Øst RHF som 
utpeker en felles representant. Helseforetakene/sykehusene utnevner representanter til 
samarbeidsorganet.  
 
Den enkelte høyskole, inkl. NTNU i Gjøvik og Universitetet i Agder oppnevner en 
representant hver til samarbeidsorganet. De 3 private høyskolene: Diakonhjemmet 
høgskole, Høyskolen Diakonova og Lovisenberg diakonale høgskole, som alle er 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/
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geografisk plassert i Oslo sykehusområde får en representant hver til 
samarbeidsorganet.  
 
Samarbeidsorganet skal ha 1 representant som samtidig er medlem av 
forskningsutvalget i Helse Sør-Øst. Vedkommende gir en orientering om 
forskningsutvalgets arbeid som et fast punkt på dagsorden i samarbeidsorganets møter. 
 
Samarbeidsorganet mellom Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo inviteres til å 
oppnevne en observatør blant sine medlemmer til Samarbeidsorganet for 
høyskolene/NTNU Gjøvik/UiA og helseforetakene i helseregionen. Tilsvarende har 
høgskoleorganet oppnevnt observatør til samarbeidsorganet med Universitetet i Oslo. 
Det oppnevnes ikke vararepresentanter, men representantene gis anledning til å sende 
stedfortreder når man selv er forhindret fra å møte.  
 
 
3 Oppgaver 
 
Samarbeidsorganet skal behandle saker om forskning, innovasjon og utdanning og 
styrke forholdet mellom disse. 
 
Samarbeidsorganet skal være et rådgivende organ for Helse Sør-Østs besluttende 
organer i saker som omfatter forskning, innovasjon og utdanning og skal behandle saker 
av felles interesse for utvikling av helse- og omsorgstjenesten i Helse Sør-Øst.  
 
Samarbeidsorganet 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 universiteter og 
høyskoler. 
 
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, og til universitetene og høyskolene.  
 
Samarbeidsorganet skal arbeide for hensiktsmessige rammeavtaler mellom 
helseforetakene og høyskolene/universitetene og påse at Helse Sør-Øst RHF, 
høyskolene, NTNU Gjøvik og UiA gjennom samarbeidsorganet holder hverandre 
gjensidig orientert om utformingen av etter- og videreutdanningstilbud.  
 
Rammeavtalene skal beskrive områder for samarbeid mellom partene vedr. 
bachelorstudiet, masterstudiet, videre- og etterutdanning og forskning. 
Rammeavtalene omfatter områdene forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid i 
tillegg til kompetanseutvikling. Rammeavtalene skal angi prinsipper for samarbeid 

mellom foretakene og utdanningsinstitusjoner og legge føringer for samarbeid på 
underordnet/ lavere nivå. 
 
Samarbeidsorganets representanter forplikter seg til å gjøre seg kjent med relevante 
planer og dokumenter som omhandler forskning, innovasjon og utdanning, herunder 
strategidokumenter og planer for nye tiltak i det regionale helseforetaket, 
helseforetakene, høyskolene, UiA og NTNU i Gjøvik.  
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Samarbeidsorganet forutsettes å ta selvstendige initiativ til å utrede spørsmål og 
nedsette arbeidsgrupper til å løse konkrete oppgaver av felles interesse. Driftsutgifter i 
denne sammenheng må eventuelt avklares på forhånd med aktørenes ledelse. 
 
4 Arbeidsform - møter  
 
Samarbeidsorganet avholder minst 3 møter i året, fortrinnsvis ett pr. tertial. Det tilstrebes 
å organisere fagseminarer hvert annet år sammen med samarbeidsorganet med 
universitene for å ta opp sentrale felles saker. 
 
Helse Sør-Øst RHF har ledelsen av samarbeidsorganet og er ansvarlig for sekretariat og 
gjennomføring av møtene.  
 
Samarbeidsorganet oppnevner et arbeidsutvalg blant sine medlemmer til å bistå 
sekretariatet i utarbeidelse av årsplan, forberedelse av møtene samt arbeid og 
oppfølging av konkrete saker.  
 
Arbeidsutvalget sammensettes med 2 representanter fra høgskolene/NTNU Gjøvik/UiA, 
2 fra helseforetakene og 2 representanter fra Helse Sør-Øst RHF (faglig ledelse og 
sekretariat). Arbeidsutvalget utpeker en valgkomite på 3 medlemmer hvert annet år som 
får ansvar for å foreslå representantene til arbeidsutvalget for samarbeidsorganet, som 
oppnevner endelig. 
 
Arbeidsutvalg for nytt samarbeidsorgan basert på sykehusområder oppnevnes på årets 
første møte. Arbeidsutvalgets medlemmer forutsettes å ha en funksjonstid på 2 år med 
mulighet for reoppnevning. Det forutsettes at minst 2 (1 fra høgskole/UiA+ NTNU Gjøvik 
og 1 fra helseforetak) av de 4 medlemmene er ”nye” hvert annet år.    
 
Alle representanter i samarbeidsorganet kan melde inn saker til sekretariatet og har et 
kollektivt ansvar for at samarbeidsorganet fungerer etter intensjonene. 
 
Samarbeidet evalueres fortløpende, og settes opp som eget tema på dagsorden i årets 
siste møte.   
 
 
5 Informasjon 
 
Informasjon om samarbeidsorganet – mandat, navnelister osv. legges ut på nettstedet til 
Helse Sør-Øst RHF: http://www.helse-sorost.no. Videre legges sakslister og referater ut 
fortløpende.  
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