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Overordnet samarbeidsavtale 

om institusjonelt samarbeid 

1. Avtalens parter 
Avtalens parter er Universitetet i Bergen (Universitetet) , org.nr 874 789 542, og 
Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus (Regionssyke~y~et), org.nr 
983 974 724. 

Avtalen bygger på bestemmelsene i helseforetaksloven, universitets- og 
høyskoleloven, samt instruks for styret ved Regionssykehuset om samarbeidet 
med universitet og høgskoler og vedtekter for Helse Vest RHF. 

2. Formål og overordnede prinsipper 
Regionssykehuset og Universitetet har et utstrakt samarbeid innen forskning , 
utdanning, innovasjon og forvaltning relatert til disse oppgavene. 
Samarbeidsflaten innen helseforskning preges av fler- og tverrfaglighet med 
bidrag fra fagmiljøer også utenfor de tradisjonelle kliniske forskningsmiljøene. 

Et godt samarbeid mellom partene er nødvendig for effektiv ressursutnyttelse og 
et sentralt premiss for å bygge forskningsmiljøer og utdanning av høy kvalitet. 
Samarbeidet tar sikte på å legge grunnlaget for å kunne hente ut 
innovasjonspotensiale i samarbeidet, løse samfunnsutfordringer og forbedre 
helsetjenesten til beste for pasientene. 

Formålet med denne avtalen er å videreutvikle det overordnet forpliktende og 
langsiktige samarbeidet mellom Regionssykehuset og Universitetet med sikte på 
å skape fremragende fagmiljø og god bredde innen forskning, innovasjon og 
utdanning. 
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Det institusjonelle samarbeidet mellom partene skal legge til rette for et godt og 
resultatrettet samarbeid og være et virkemiddel for gjennomføring av de oppgaver 
som er tillagt partene i henhold til lov og instruks. Videre er målet å skape 
forutsigbarhet, samt enes om praktiske løsninger knyttet til det organisatoriske og 
faglige samarbeidet, samt om materielle og immaterielle ressurser. 

3. Samarbeid mellom partene 

3.1. Ansvar for tilrettelegging 
Partene er enige om at særlig helseforskningen ved institusjonene overlapper 
i stor grad både tematisk og i bruk av personell, infrastruktur og arealer. Det 
er et felles mål å utnytte ressursene slik at man samlet kan videreutvikle et 
sterkt internasjonalt helseforskningsmiljø i regionen og i samarbeid løfte 
viktige satsingsområder. Regionssykehuset skal, i samarbeid med 
Universitetet, legge til rette for at forskning blir ivaretatt som en integrert del 
av sykehusets virksomhet. 

Regionssykehuset skal, i samarbeid med Universitetet, legge til rette for 
undervisning og bidra til utdanning gjennom praksis av god kvalitet. En del av 
tilretteleggingsarbeidet omfatter tilstrekkelig og adekvat tilgang til pasienter og 
pasientmateriale til undervisningsformål, involvering i utvikling av 
undervisningsplaner, og gjensidig informasjon om forhold som har betydning 
for kapasitet og kompetanse innen dette området. Universitet skal, i 
samarbeid med Regionssykehuset, legge til rette for at utdanningstilbudene 
er relevante for helsetjenestenes behov og av høy kvalitet. 

Partene skal i felleskap bidra til synliggjøring av de samlede fagmiljøene ved 
Universitetet og Regionssykehuset. 

3.2. Samarbeidsforum 

(i) Mandat og sammensetning 
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Det skal opprettes et samarbeidsforum for å ta opp spørsmål av felles 
interesse knyttet til det institusjonelle samarbeidet mellom partene. Hver 
av partene skal bringe inn saker av felles interesse til samarbeidsforumet 
på et tidlig tidspunkt og fortrinnsvis før endelig beslutning treffes i 
partenes respektive beslutningsorganer. 
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Via samarbeidsforumet plikter partene å holde hverandre gjensidig 
informert om strategier, planer og tiltak som påvirker partenes plikter, 
muligheter og øvrig samarbeid etter denne avtale. 

Samarbeidsforumet skal bestå av fem medlemmer fra hver part. 
Administrerende direktør, viseadministrerende direktør og fagdirektør ved 
Regionssykehuset, og rektor, universitetsdirektør og dekan ved Det 
medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet er faste medlemmer. 
Partene velger selv de øvrige medlemmer til samarbeidsforumet. 

Møteledelse for samarbeidsforumet rullerer mellom partene og ivaretas 
av vertskapet for Samarbeidsmøtet. 

(ii) Møter, innkalling og beslutningsdyktighet 
Partene er enige om å møtes minst to ganger per semester. 
Møtefrekvens kan endres etter avtale mellom partene. 

Samarbeidsforumet skal innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel. 
Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir hvilke saker som 
skal behandles. Ved innkallingen skal også nødvendig 
saksdokumentasjon legges ved. 

3.3. Sekretariat for samarbeidsforumet 
Det skal opprettes et sekretariat for samarbeidsforumet. Sekretariatet skal 
bestå av en representant fra hver av partene. Sekretariatet skal møtes ved 
behov i forkant av møtene i samarbeidsforumet og har ansvar for 
saksforberedelse. 

Sekretariatet har ansvar for å føre referat fra møtene i samarbeidsforumet. 
Referat skal sendes til hver av partene og medlemmene av 
samarbeidsforumet innen to uker. 

4. Avtalestruktur 
Denne avtalen er den første og overordnede avtalen i et sett av avtaler som 
regulerer det institusjonelle samarbeidet mellom partene. 
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Partene er enige om at det under denne avtalen vil inngås underavtaler som 
regulerer de enkelte tematiske samarbeidsområdene, slik som blant annet 
forskningssamarbeid, utdanning, IT-tjenester og forvaltning og drift av lokaler og 
utstyr. Det er således tiltenkt at det utarbeides avtaler på tre nivå: 

Nivå I: 
Nivå li: 

Nivå Ill: 

Overordnet nivå (denne samarbeidsavtale) 
Samarbeidsavtaler som regulerer de enkelte 
samarbeidsområdene (forskning, utdanning, innovasjon etc.) 
Konkrete sær- og samarbeidsavtaler (bistillinger, infrastruktur, 
konkret prosjektsamarbeid) 

Ved eventuell motstrid mellom avtalene skal nivå I ha forrang foran nivå li og nivå 
Ill, og nivå li ha forrang foran nivå Ill. 

Partene er enige om å utrede behov for å utarbeide samarbeidsavtaler der det 
anses relevant. 

5. Varighet og revisjon 

5.1. Varighet 
Avtalen gjelder fra signeringsdato og inntil en av partene sier opp avtalen med 
minst 12 måneders varsel. 

5.2. Revisjon 
Hver av partene kan med 6 måneders varsel kreve at denne avtalen revideres 
dersom forutsetningene for samarbeidet endres. Før slik revidering skal 
forutsetninger og avtaleforholdet drøftes i samarbeidsforumet. Partene er 
enige om at samarbeidsforumet skal behandle det samlede avtaleforholdet 
hvert tredje år for å avklare grunnlag for revisjon av avtaleforholdet mellom 
partene. 

5.3. Virkning av oppsigelse 
Ved opphør av denne avtalen skal partene anses fri for sine forpliktelser. Selv 
om denne overordnede samarbeidsavtalen opphører forplikter partene seg til 
å gjennomføre inngåtte samarbeidsavtaler, men mindre annet er særskilt 
avtalt. Ved oppsigelse av samarbeidsavtale skal ikke denne avtale anses 
opphørt. 

5.4. Tidligere avtale 
Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte rammeavtale mellom Helse Bergen 
HF og UiB av 22. desember 2004. 
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6. Håndtering av uenighet 
Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen eller samarbeidet 
mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes kan hver 

av partene bringe saken inn for overordnet myndighet som vil ta stilling til hvordan 
saken skal løses. 

7. Signatur 
Denne avtalen er utstedt i to eksemplarer. Hver av partene beholder ett 
eksemplar. 

*** 

Bergen:#tæ - 2017 Bergen,1b t2.._ - 2017 

Helse Bergen HF Universitetet i Bergen 
Haukland universitetssykehus 

aR)Jl 
ag~ une Olsen 

Rektor 
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