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Oppretting av samarbeidsorgan mellom Universitetet i Bergen – Det
Medisinske Fakultet og Helseforetaksgruppen i Helse Vest

Bakgrunn
Dette samarbeidsorgan opprettets i medhold av instruks gitt for styret i Helse Vest RHF i
foretaksmøte 19.06.2002 og med bakgrunn i styringsdokumentet for 2002.

Kommentarer
Det har i flere år vært et meget godt samarbeid mellom Haukeland Sykehus/Hordaland
Fylkeskommune og Universitetet i Bergen, Det Medisinske Fakultet.
I nytt samarbeidsorgan er en opptatt av å ivareta de gode erfaringer samtidig som
helsereformen forutsetter reetablering med ny sammensetting der de andre helseforetakene i
regionen trekkes med.
Mandat og sammensetning av samarbeidsorganet er blant annet drøftet i et bredt anlagt møte
mellom Helse Vest RHF, Helseforetakene og representanter fra UiB 30.04.2002.
I dette møtet ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe bestående av Egil Haugland (Helse Bergen
HF), Rolf Reed (UiB) og fagdirektør Helse Bryne. Det forslag til mandat og sammensetning
for samarbeidsorganet som nå foreslås, er det enighet om i denne arbeidsgruppen.
Styret i Helse Bergen HF har og behandlet en egen sak om disse forhold. I saken og i vedtaket
er en opptatt av å sikre Haukeland Sykehus som Universitetsklinikk den fortsatte sentrale rolle
både i forhold til finansiering og styringsmessig innflytelse innen forskning og undervisning i
samhandlingen med Universitetet i Bergen.
Som det fremgår av egen sak og samsvar med styringsdokumentet for 2002, etableres det et
tilsvarende samarbeidsorgan mellom de regionale høgskolene, Universitetet i Bergen og
helseforetaksgruppen i Helse Vest.
I den gitte instruks forutsettes det også inngått egne konkrete avtaler blant annet knyttet til
forvaltning av eide eller leide arealer og undervisning.
I forholdet til UiB ser en for seg både avtale mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest
RHF om forhold knyttet til fordeling av undervisningsmidler til medisinstudenter, videre
etterutdanning og fremtidig nyordning for spesialistutdanning av leger.

Det er i tillegg behov for direkte avtaler mellom Universitetet i Bergen og spesielt Helse
Bergen HF om forhold knyttet til samarbeid om arealer til undervisning og forskning. Dette
vil gjelde arealer som eies av Undervisnings- og forskningsdepartementet og leide arealer.
Det foreslåtte samarbeidsorgan kan synes noe stort med i alt 12 medlemmer. Det skal likevel
påpekes at dette vil være et organ som har få møter og der det spesielt i en etableringsfase er
viktig å få breddekompetanse inn i de nødvendige drøftinger.
Det vises for øvrig til det vedlagte forslag til mandat og sammensetning av dette organ.

Forslag til vedtak
Det etableres et samarbeidsorgan mellom Universitetet i Bergen – Det Medisinske
Fakultet og Helseforetaksgruppen i Helseregionen Vest i samsvar med vedlagte forslag.

