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Bakgrunn 
 
Helse Vest har et klart ansvar for utdanning av helsepersonell og forskning. I henhold til 
vedtektene skal Helse Vest: 
 

skal sørge for at det etableres nødvendig samarbeid med universitet og høyskoler om 
disse oppgavene, jf vedtektenes § 6. 

 
Viktigheten av dette samarbeidet er også understreket i styringsdokumentet til Helse Vest 
RHF.  
 
I foretaksmøte 19. juni 2002 vil det også bli vedtatt en egen instruks til Helse Vest vedrørende 
forholdet til universiteter og høgskoler. Av denne instruksen går det bl.a. frem at det skal 
opprettes et samarbeidsorgan for drøfting av saker av felles interesse. 
 
Det er på denne bakgrunn avholdt et møte 10. juni 2002 med de aktuelle høgskolene i region, 
Universitetet i Bergen hvor også representanter for helseforetakene deltok. Med bakgrunn i 
dette møtet fremlegges forslag til mandat, sammensetning og sekretariat for samarbeidsorgan 
og forslag til avtalestruktur for styret. 
 
Kommentarer 
 
Forslag til mandat: 
 
Samarbeidsorganet skal drøfte saker av felles interesse herunder: 
 

 behov for helsefaglig kompetanse i helseregionen 
 behov for etter- og videreutdanningstilbud 
 utdanningskapasitet i høgskolene/universitetet 
 tilgang på praksisplasser i sykehus og institusjoner 
 kvalitet på utdanningstilbud 
 tilrettelegging for praksisopplæring 
 samarbeid om forskning 

 



Samarbeidsorganet møter 1-2 ganger hvert år. 
 
Forslag til sammensetning: 
 
Samarbeidsorganet er sammensatt av: 
 

 7 representanter for høgskolene (1 for hver skole) 
 1 representant for Universitetet i Bergen 
 1 representant for Helse Vest RHF (leder) 
 1 representant for Helse Stavanger HF 
 1 representant for Helse Fonna HF 
 1 representant for Helse Bergen HF 
 1 representant for Helse Førde HF 
 1 representant for Apotekene Vest HF 

 
Det var enighet om bred representasjon i organet. Det var også enighet om at Universitetet i 
Bergen representeres med 1 representant fordi det også er et eget samarbeidsorgan med 
Universitetet. 
 
Forslag til sekretariat 
 
Helse Vest RHF har sekretariatsansvar 
 
Forslag til avtalestruktur: 
 
Det var her enighet om følgende: 
 
Regionalt helseforetaksnivå  
(RHF-nivå) 

Samarbeidsorgan 

Helseforetaksnivå  
(HF-nivå) 

Rammeavtaler 

 
Dette betyr at det på RHF-nivå etableres et samarbeidsorgan. Det inngås ikke avtaler mellom 
Helse Vest RHF og høgskolene og universitetet. 
 
På HF-nivå inngås rammeavtaler mellom den enkelte høgskole/universitetet og 
helseforetakene. 
 
Hvorvidt det utover dette er behov for særskilte avtaler på institusjonsnivå må være opp til 
den enkelte høgskole og det enkelte helseforetak å vurdere. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Forslag til mandat, sammensetning og sekretariat for samarbeidsorgan med høgskoler i 
regionen og Universitetet i Bergen  og avtalestruktur godkjennes. 
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