
 

 

 

Gjeldende fra 01.07.2012 

 

Logo XX kommune 

 

 
 

 Delavtale h) mellom XX kommune og Sykehuset i 
Vestfold Helseforetak (SiV HF) om 

Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid 
 

 

 

 



 

Delavtale h) om Forskning, utdanning, praksis og læretid Side 1 

1. Parter 

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). 

 

2. Bakgrunn og lovgrunnlag 

2.1. Bakgrunn 

Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 4.2 h). 

  

2.2. Lovgrunnlag 

 Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1 om undervisning og praktisk opplæring av 
helsepersonell,§ 8-2 om videre- og etterutdanning, § 8-3 om forskning 

 LOV 2008-06-20 nr. 44: Lov om medisinsk og helsefaglig forskning 

 

3. Formål 

Formålet med delavtalen er: 

 å sikre at samhandlingsreformens intensjon om å styrke, synliggjøre og tilgjengeliggjøre 
forskning og utdanning i kommune- og spesialisthelsetjenesten ivaretas 

 å sikre samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning 

 

4. Områder for samarbeidet 

4.1. Forskning og innovasjon: 

1. For å sikre informasjon om planlagte og pågående forsknings- og innovasjonsprosjekter 
etableres et samarbeidsforum for partene. Det bør utarbeides et mandat og videre føringer 
for arbeidet i løpet av 2012. 

 
2. I felles forsknings- og innovasjonsprosjekter skal partene avklare; oppgave og 

ansvarsfordeling, behandling av sensitive data, forfatterrekkefølge ved eventuelle 
publikasjoner, IPR rettigheter (Intellectual Property Rights), finansiering før oppstart av 
prosjektet. 
 

3. Partene skal stimulere til forskning og innovasjon knyttet til pasientforløp. 
 

4. Partene skal invitere hverandre til å delta i relevante prosjekter innen forskning og 
innovasjon.  

 
5. Forskningsresultater og ny kunnskap skal gjøres tilgjengelig i samarbeidsforumet, aktuelle 

nettløsninger og i forskningsinformasjonssystemet Cristin. 
 

6. Partene skal bidra med midler til finansiering av felles forsknings- og innovasjonsprosjekter 
der det er aktuelt. Partene skal gå sammen om å søke eksterne midler der det formålstjenlig.  

 

4.2. Utdanning: 

1. Partene skal vurdere utdanningsbehovet i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten i sammenheng.  

 



 

Delavtale h) om Forskning, utdanning, praksis og læretid Side 2 

2. Partene skal samhandle om praksisplasser og praksisopplæring. 
3. Partene skal vektlegge samhandlingsperspektivet ved utdanning av helsepersonell i 

forbindelse med reforhandling av samarbeidsavtalene med utdanningsinstitusjoner. 

 

5. Spesielle samarbeidsforhold mellom Xx kommune og SiV HF 

 

6. Avvik 

Partene skal håndtere avvik etter nærmere definert prosedyre. En håndtering av avvik på de avtaler, 
retningslinjer og prosedyrer som er inngått, er nødvendig for å sikre at det etableres et system for 
lukking av avvik, læring og erfaringstilbakeføring. 

 

7. Uenighet 

Det vises til overordnet avtale pkt. 10.2. 
Partene er enige om at håndtering av uenighet knyttet til avtalen skal følge denne prosessen: 

 Partene skal løse uenighet på så lavt nivå som mulig i de respektive organisasjoner 

 Uenigheten skal være behandlet på øverste administrative nivå i henholdsvis helseforetak og 
kommune før den oversendes tvistenemnda. 

 Dersom det ikke oppnås enighet i tvistenemnda, kan uenigheten legges fram for det 
nasjonale organet for tvisteløsning 

 Avgjørelsen fra nasjonalt organ for tvisteløsning kan bringes inn for de ordinære domstoler 
etter reglene i tvisteloven. 

 

8. Iverksetting, revisjon og oppsigelse 

Det vises til overordnet samarbeidsavtale pkt. 10.3 og 11. 
  
Delavtalen trer i kraft 01.07.2012 og revideres ved behov.  
 
Begge parter er innforstått med at delavtaler og prosedyrer for pasientforløp mv regulerer et 
samarbeidsforhold som er, og skal være, i utvikling. Delavtalene og prosedyrene for pasientforløp 
kan derfor bli endret for å tilpasse utviklingen i samarbeidsforholdet. 
I henhold til lov om Helse- og omsorgstjenester § 6- 5, 1. ledd skal alle delavtaler, retningslinjer og 
prosedyrer evalueres årlig og revideres ved behov. 
 

9. Underskrift 

 

 

_______________________    ____________________ 

Rådmann      Administrerende direktør 

XX kommune      Sykehuset i Vestfold HF 

 


