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Avtalen beskriver mer spesifikt følgende områder for samarbeid:
o Rekruttering og utdanning
Kommuner og helseforetak har et felles ansvar for rekruttering og utdanning av helsepersonell.
Kommuner og helseforetak må samarbeide med utdanningsinstitusjonene og bidra til å sikre
tilstrekkelig med praksisplasser, utdanningsstillinger og læreplasser av god kvalitet. Yrkesgrupper og
fagområder der man ser særlige behov, bør prioriteres.

o Utdanning på videregående nivå
Gjennom samarbeid med de videregående skolene har partene lagt til rette for et avtalt antall
praksisplasser og en kvalitativt god praksisundervisning. Partene bør samarbeide om læreplasser for
lærlinger innenfor helsefag.

o Kvalifiseringsløp
Partene bør legge til rette for kvalifiseringsløp.

o Utdanning på høgskole / universitetsnivå
Partene inngår samarbeidsavtaler med aktuelle høyskoler/universitet for å sikre praksisplasser av god
kvalitet for alle kategorier helse- og sosialfaglige utdanninger.

o Forskning
Partene forplikter seg til spesielt å legge til rette for forskning på pasientforløp.

o Styringsdata
Begge parter forplikter seg til å bidra i arbeidet med systematisk fremskaffing av styringsdata fra
helsetjenesten, samt å bidra i arbeidet med å utarbeide felles strategier for helsetjenesten i det
aktuelle avtaleområdet.

Avtalens fulle navn;

Tjenesteavtale 7 mellom xx kommune og Universitetssykehuset
Nord-Norge HF om
samarbeid om forskning og utdanning

LOVGRUNNLAGET
Lov om spesialisthelsetjenesten, helseforetaksloven og helse- og
omsorgstjenesteloven definerer partenes ansvar for forskning og utdanning, og
samarbeid om disse oppgavene. Spesialisthelsetjenesteloven definerer også
en lovpålagt veiledningsplikt fra spesialisthelsetjenesten overfor kommunene,
jfr. § 6-3 i loven. Undervisning og opplæring er definert som oppgaver i §§ 3-5,
og 3-10, i tillegg til definering av forskning og utdanning av helsepersonell som
lovpålagte oppgaver i § 3-8. Helseforetakslovens §1 viser også til at
helseforetakene skal legge til rette for forskning og undervisning.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, slår fast at partene skal samarbeide om
forskning, utdanning, praksis og læretid.

