^ac`^,

^ y I^q

Samarbeidsavtale
Mellom
Helse Bergen HF

, Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) og
Haralds lass Diakonale Høgskole (HDH),
Betan en Diakonale Høgskole (BDH),
F Øgskolen i Bergen (HIB),

Innledning
Denne samarbeidsavtalen byg er på bestemmelsene i Lov om helseforetak av 15. juni 2001
nr. 93, vedtekter for regionale etseforetak fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001, Lov om
universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 og Revidert instruks til styret i Helse Vest
REF om forholdet til universit tDg høgskoler vedtatt av foretaksmøtet 30.09.2002. 1 -tillegg
,vises det til samarbeidsavtale r e:'.lom Helse vest RHF og høgskolene i Helseregion Vest og
Universitetet i Stavanger. Den e avtalen skal legge til rette for gjennomføring av den
regionale samarbeidsavtalen m llom Helse Vest RHF og høgskolene.

I . Formål
2
Avtalepartene har et felles ansv for utdanning innen helsefag og forsknings- og
utviklingsarbeid knyttet til høg: elenes behov for klinisk praksis. Samarbeidsavtalen skal
legge til rette for et godt og resi ltatrettet samarbeid mellom partene og være et virkemiddel
for gjennomføring av de oppga) ei partene har i henhold til relevante styringsdokumenter.
Avtalen skal også danne grunnla g for å diskutere fremtidsvisjoner, trender, utviklinger etc.
innen samarbeidsområdene.
Avtalen skal skape forutsigbarh, t og klarlegge partenes rettigheter innen følgende områder:
• Organisatorisk samarbei,
• Faglig samarbeid
• Materielt samarbeid y
Samarbeidsavtalen kan supplere; med nærmere særavtaler og retningslinjer i den grad partene
finner det hensiktsmessig, eks:
• Studentveiledning
• Læringstilbud i klinisk pi aksis
• Praksisplasser
• Kombinerte stillinger _
9 Samarbeidsprosjekt knytt' t til utviklingsmidler

Virkeområde
Denne avtalen omfatter Hels Bergen HF, Haraldsplass Diakonale sykehus og høgskolenes
samarbeid om utdanning, forskning og utviklingsarbeid generelt og spesielt knyttet til læring i
praksis for høgskolens stude ter.
I

4. Organisatorisk samarbeid
4.1 Samarbeid
Det avholdes samarbeidsmøte r:aellom partene på direktør/rektornivå. Samarbeidsmøtet er et
beslutningsorgan og partene I ar følgende representasjon: BDH; 1 representant, HIB; 2
representanter, HDH; 1 repre; entant, HDS; 1 representant, HB; 2 representanter. Møtene
avholdes minimum to ganger årlig, Helse Bergen innkaller.
Det skal legges til rette for at gskolene kan delta i helseforetakenes planlegging som berører
undervisning og forsknings- c g utviklingsarbeid. Tilsvarende skal høgskolene sørge for at
helseforetakene blir orientert g trekkes inn i prosessene når høgskolene planlegger tiltak som
kan påvirke eller ha betydning for foretakenes virksomhet.
SarnarbeidsmØet skal sørge 4r. at utdanning og forsknings- og utviklingsarbeid skjer i L.. .
tilstrekkelig omfang og med h kvalitet, i samsvar med overordnede strategier og
prioriteringer.
Høgskolene skal holde Helse l ergen og Haraldsplass Diakonale sykehus orientert om sine
planer for utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid., samt informere om andre forhold av
betydning for denne virksomh ten. Tilsvarende informasjonsplikt gjelder for Helse Bergens
undervisnings-, trenings- og opplæringstiltak som berører høgskolenes virksomhet.

4.2 Utdanningsråd I
Utdanningsrådet skal være san ensaft av representanter fra de tre samarbeidende
høgskolene, Helse Bergen og I araldsplass Diakonale Sykehus.
Utdanningsrådets formål er å d ørte saker av overordnet prinsipiell karakter som er av felles
interesse for å utvikle et godt o resultatorientert samarbeid. Rådet har et ansvar for at
behovene for klinisk praksis p1. n'.egges på en forsvarlig måte.
Utdanningsrådet skal videre ut` eksle informasjon samt initiere, følge opp og evaluere felles
tiltak som blir satt i verk.
FIB, HDS og høgskolene skal b 'r.ge saker av felles interesse og med stor relevans for
hugskolenes profesjonsutdannit ger opp i utdanningsrådet på et tidlig tidspunkt fortrinnsvis
før beslutninger treffes i partenf s respektive beslutningsorganer.
Mandat for Utdanningsrådet go, kiennes av samarbeidsmøtet, og utdanningsrådets
s^Øensetning er på nivå tilsv e:ade instituttleder fra høgskolene og nivå 213 fra foretakene.
Det skal avholdes minst et møte pr semester i utdanningsrådet.
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5.1 Læring i klinisk pra)
Partene skal gjennom utd
gsrådet legge til rette for gode arenaer for læring i praksis av
høgskolens studenter. Dette nifatter blant annet:
• Adgang til klinisk rel vannte læresituasjoner
At begge parter legge til rette for gode læresituasjoner
At det legges til rette or at studentene kan observere og/eller delta i relevant
virksomhet ved praks: sstedet.
At infrastruktur og chi^ft ved Helse Bergen og Haraldsplass Dialkonale Sykehus
avspeiler at utdanning) av personell er en viktig del av virksomheten.
5.2 Forsknings og utvikli gsarbeide (FoU)
Partene skal samarbeide og ta initiativ til at høgskolenes, Helse Bergen og Haraldsplass
Diakonale Sykehus sine felles interesser for forskning og utviklingsarbeid koordineres på en
forsvarlig, optimal måte.
Partene skal i felleskap legge il rette for prosjektsamarbeid innenfor aktuelle fagfelt, herunder
samarbeid om prosjekter kn
t til utviklingsmidler.
Partene -skill regulere eieridom rett og bruksrett samt andre rettigheter knyttet til fors gsog utviklingsmateriale og pub] sering/resultater som fremkommer som følge av samarbeidet.
Partene skal samordne vilkår i
stillinger, innen følgende områ
• Eiendomsrett og bruksr
utviklingsresultater.
Kommersialisering av f
Publisering av resultata:

beidsavtaler for ansatte, inkludert ansatte i kombinerte
er:

ti: til forsknings- og utviklingsmateriale og forsknings- og
r$knings- og utviklingsresultater

fra forsknings- og utviklingsprosjekt.

5:3 Etter og videreutdannii g
F artene skal samarbeide om å d ive etter- og videreutdanning av helsepersonell. Hensikten
med etter- og videreutdanninger vil være å øke helsepersonellets faglige kompetanse ved å gi
tilbud om kurs og utdanning av e:agre varighet for å bringe den faglige kunnskap opp på et
hayere nivå. Partene skal samar beide om utarbeidelse av studieplaner for etter og
vadereutdanningstilbudene og le ge til rette for at institusjonenes fagpersonale kan bli brukt i
uidervisningsøyemed.
Ved utarbeidelse av kliniske ma terre skal samarbeidspartene tilstrebe en inkludering av
eksisterende moduler/videreutde unger på tvers av høgskolene.
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5.4 Kvalitets, forbedrende t7tak
Helse Bergen og Haraldspla s Diakonale Sykehus har ansvar for:
• At. veileder fra praks s får delta på veiledningsseminar og utdanning
• At lærer fra høgskole :inkluderes i praksisfelt og gis mulighet for hospitering:
Høgskolene har ansvar for:
• At lærer er faglig opf e tert i praksisfeltets problemstillinger og oppgaver.
• Å arrangere veilednir. gs samlinger og veilederkurs etter fastsatt plan.
• Å tilby kom] etansegi ende veilederutdanning (gjelder de høgskolene som tilbyr
dette).
5.5 Personalsamarbeid I
Ansatte i kombinasjonsstillin e:-/bistillinger eller veileder/timelærerstillinger er særlig viktige
for å høyne personalets komp tarse. Avtalepartnerne har et ansvar for å utvikle
stillingsinnehavemes kompet, se og utnytte kompetanse optimalt innenfor undervisning og
FoU arbeid. Det skal gå klart fram av arbeidsavtalene hvor stor andel av normal arbeidstid
som skal gå med til engasj em( n; ved den enkelte institusjon.
Alle parter skal legge til rette or bistillinger hos hverandre.

6. Finansiering og

iraksiskostnader

;finansiering av sykehusenes u danningsoppgaver inngår som en del av basisbevilgningen til
Helse vest Ø, jf. Samarbeid avtale mellom Helse vest Ø og høgskolene i Helseregion
Vest og Universitetet i Stavan er § 4.
.De.tidligere praksisveilednings^n;.dlene fra høgskolene, .skal benyttes, til felles
c.tviklingsmidler jf. Kriterier.

i . Samarbeid om materielle ressurser
helse Bergen og Haraldsplass I iakonale Sykehus skal sørge for at høgskolene kan videreføre
sin nåværende virksomhet i avta te arealer og lokaler, på de samme vilkår som tidligere, jf
hfelseforetakslovens § 52 nr. 6 o ^; 13 i vedtekter for regionale helseforetak og instruksens
pkt.3.
Helse Bergen og Haraldsplass L iakonale Sykehus skal sørge for at høyskolene er representert
i relevante utbyggingsprosjekt.

8. Tvister
Dersom det oppstår tvist om tolk ag eller gjennomføring av bestemmelsene i denne avtale,
blir tvisten å løse gjennom drøfti^ger eller reforhandlinger mellom partene.
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9. Avtaleperiode
Avtalen gjelder fra dato for i n(lertegning . Avtalen skal
evalueres årlig i samarbeidsmøtet.
Avtalen reforhandles når en v partene finner grunnlag for det.

10.- Undertegning
Denne avtalen er utstedt i ferk -- originale eksemplarer hvorav partene beholder ett
originaleksemplar hver. i

Bergen, 2008

Helse Bergen HF

H4raldsplaK-1 iakonale Høgskole

..................................

Haraldsplass Diakonale Syke hus

Høgskolen i Bergen

Vedlegg:
a) Revidert instruks til styr -,t i Helse Vest RHF crn fork det til universiteter og
høgskoler, gitt i foretak,, maiet 26. mars 2004.
b) Instruks til styret i Helse Bergen HF om forholdet til universiteter og høgskoler,
vedtatt av foretaksmøtet 30.09.2002
c) Oversikt over arealer soi øgskolene har leie, bruks - og/eller disposisjonsrett til i
Helse Bergen.
d) Samarbeidsavtale melloz Helse vest RHF og høgskolene i helseregion vest og
Universitetet i Stavanger
e) Kriterier for tildeling av tviklingsmidler
f) Utdanningsrådets manda
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