
 
 
MANDAT OG SAMMENSETNING FOR SAMARBEIDSORGAN MELLOM 
UNIVERSITETET I BERGEN – DET MEDISINSKE FAKULTET OG 
HELSEFORETAKSGRUPPEN I HELSE VEST. 
 
 
Dette samarbeidsorgan er opprettet i medhold av instruks gitt for styret i Helse Vest RHF i 
foretaksmøte 19.06.02. og retningslinjer gitt i styringsdokumentet for Helse Vest RHF for 
2002.  
 
Samarbeidsorganet er et rådgivende organ overfor helseforetaksgruppen i Helse Vest og 
Universitetet i Bergen – Det medisinske fakultet.  Samarbeidsorganet gis dog 
avgjørelsesmyndighet i forhold til bevilgninger til forskningsprosjekter innen gitt 
budsjettramme av Helse Vest RHF. 
 
Mandatet forutsettes endret i fall Helsedepartementet tillegger samarbeidsorganene 
avgjørelsesmyndighet i forhold til deler av det nye universitetsklinikktilskottet (jfr. tilråding 
fra et interdepartementalt utvalg). 
 
 
SAMMENSETNING 
 
Samarbeidsorganet består av 12 medlemmer.  5 representanter utpekes av Universitetet i 
Bergen, 1 representant utpekes av Norges Forskningsråd, 1 representant utpekes av Helse 
Vest RHF, 3 representanter utpekes av Helse Bergen HF, 1 representant utpekes av Helse 
Stavanger HF, 1 representant alternerer med funksjonsperiode på 1 år og i følgende 
rekkefølge utpekt av henholdsvis Helse Førde HF, Helse Fonna HF og Apotekene Vest HF.  
 
Representanten for Helse Vest RHF er leder for samarbeidsorganet.  
 
 
MANDAT 
 
Samarbeidsorganet skal: 
 

- Uttale seg om strategier, mål og planer for undervisning, forskning og helserelatert 
innovasjon og næringsutvikling og selv kunne ta initiativ på disse felter.  
 

- Uttale seg om budsjett for undervisning og forskning og fordele tilskudd til  
forskningsprosjekter innen rammen for vedtatt budsjett 
 

- Uttale seg om innkjøp av høyspesialisert utstyr 
 
- Tilrå bruk av sykehusareal og undervisningsareal til forskning 
 
- Bistå i utarbeidelse av rapporteringsrutiner for forskningsaktivitet.  

 
- Bistå i arbeidet med årlig melding knyttet til områdene undervisning og forskning.  
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MØTEHYPPIGHET 
 
Samarbeidsorganet avholder møter 1-2 ganger hvert halvår.  
 
 
SEKRETARIAT  
 
Helse Berge HF stiller sekretariat til disposisjon for samarbeidsorganet. 
 
 
UNDERUTVALG 
 
Samarbeidsorganet kan opprette underutvalg for å ivareta særskilte oppgaver.  
 
 
ÅRLIG KONFERANSE 
 
Samarbeidsorganet arrangerer en årlig konferanse med aktuelle tema knyttet til undervisning 
og forskning der det forutsettes at helseforetakene, Universitetet i Bergen og andre aktuelle 
samarbeidspartnere deltar.  
 
 
EVALUERING 
 
Samarbeidsorganet evalueres ved utgangen av 2003.  
 
 


