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Universitetssykehuset Nord-Norge HF
og
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UiT Norges arktiske universitet
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1.

Innledning
Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom UiT Norges arktiske universitet v/Det
helsevitenskapelige fakultet, heretter kalt Helsefak, og Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
heretter kalt UNN.
Avtalen er forankret i:
 Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15,
 Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64,
 Lov om spesialisthelsetjenesten av 2. juli 1999 nr. 61,
 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30. juni 2006,
 Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, 17. desember 2010
 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø om utdanning
og forskning inngått 22. februar 2011
Avtalen erstatter følgende avtaler;
 Samarbeidsavtale mellom Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) og Det
helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, inngått 3. februar 2011 og
 Samarbeidsavtale mellom Institutt for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Harstad og UNN HF,
inngått mars 2012
 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen Narvik og UNN/UNN Narvik om utdanning og
forskninger, inngått august 2011

2.

Formål
Samarbeid er viktig for å kunne drive helsevitenskapelige utdanninger, forskning og
formidling av høy kvalitet. Formålet med denne avtalen er å gi de nødvendige
rammer for et tett integrert samarbeid om utdanning, forskning og allmennrettet
formidling.
Partene skal bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten, samt tillit til
helsepersonell og helsetjenesten. Partene skal også se til at pasientenes lovkrav til
personvern blir oppfylt.

3.

Utdanning
Helsefak skal tilby helseutdanninger som samsvarer med UNNs og spesialisthelsetjenestens
behov for kompetent fremtidig arbeidskraft. UNN skal tilby gode arenaer for praksisstudier,
praktisk klinisk undervisning, relevante treningsaktiviteter og annen undervisning av studenter.
Partene skal benytte integrerte styrings- og ledelsesstrukturer for å sikre god utvikling og
høy kvalitet på grunn-, videre- og etterutdanninger, herunder også
spesialistutdanningen for leger.
Helsefak skal planlegge undervisningen slik at UNN kan opprettholde en planleggingshorisont
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for bemanningen på minimum seks måneder. Partene skal tilstrebe å legge undervisningen i
tråd med UNNs Overordnede driftsplan og UiTs formelt fastsatte semesterplan.
UNN skal levere praksisplasser i henhold til de til enhver tid gjeldende føringer fra Helse
Nord og Helse- og omsorgsdepartementet. Antall praksisplasser og samarbeidsrutiner
revideres årlig og forankres i felles samarbeidsorganer for utdanning mellom Helsefak og
UNN.
Helsefak evaluerer sine studier, inkludert praksisstudiene og praktisk klinisk
undervisning, i henhold til de til enhver tid gjeldende prosedyrer. Evalueringsresultatene
presenteres og drøftes årlig i felles samarbeidsorganer for utdanning.
Helsefak skal gjennomføre studiene i overensstemmelse med studie- og rammeplaner, og skal
videre ha tett dialog med UNN ved omfattende studierevisjon. Partene skal sammen planlegge
undervisning som UNN deltar i.
Partene skal i samarbeid tilrettelegge for tverrprofesjonell samarbeidslæring og
internasjonalisering i utdanningene.
Studenter som gjennomfører praksisstudier og praktisk klinisk undervisning i UNN er å
regne for arbeidstakere ved UNN og omfattes derfor av Lov om yrkesskadeforsikring av
16. juni 1989 nr. 65 og av Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26.
Helsefak innhenter politiattest fra alle nye studenter i tråd med bestemmelsene i
«Forskrift om opptak til høgre utdanning» av 6.1. 2017 - Kapittel 6 Politiattest ved
opptak til høyere utdanning. UNN kan kreve oppdatert politiattest der dette anses som
nødvendig.
Helsefak informerer om og innhenter egenerklæring om meticilinresistente
stafylokokker (MRSA) og tuberkulosekontroll fra studenter som skal ut i klinisk praksis i
UNN.

4.

Forskning
Partene har som mål å utvikle robuste helsefaglige forskningsmiljøer på tvers av institutter,
klinikker, og institusjoner som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt.
Partene skal benytte integrerte styrings- og ledelsesstrukturer for å sikre gode
rammebetingelser for medisinsk og helsefaglig forskning, herunder integrerte administrative
støttefunksjoner og nødvendig felles infrastruktur for forskning.
Forskningsaktiviteten organiseres som hovedregel i forskningsgrupper ved Helsefak eller UNN,
med forskningsgruppeleder utnevnt av leder ved aktuelt institutt eller klinikk. Institusjonene
har felles ansvar for tildeling av økonomiske ressurser og personalressurser til
forskningsgruppene som har medlemmer fra begge institusjoner. Gjennomføring og forankring
av felles forskningsprosjekter, inkludert prosjektansvar, er regulert i egen avtale.
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5.

Formidling
Det skal etableres et tett samarbeid om allmennrettet formidling for å synliggjøre felles
aktiviteter i helsefaglig utdanning og forskning for å styrke rekruttering og stabilisering av
personell til klinisk virksomhet, utdanning og forskning.

6.

Arealer
Helsefak og UNN skal stille egnede lokaler til disposisjon for utdannings-, trenings- og
forskningsaktiviteter og til allmennrettet formidling. Arealer og arealbruk reguleres i egne
underavtaler.

7.

Medarbeidere
Ansatte ved UNN har et generelt undervisningsansvar og plikter å delta i eller legge til rette
for nødvendig undervisning av studenter ved Helsefak.
Ansatte i UNN med praksisveiledningsansvar må ha norsk autorisasjon innenfor aktuelt yrke,
være faglig kvalifisert, og plikter å delta på aktuell veilederopplæring i regi av Helsefak.
Helsefak plikter å gi veilederopplæring til praksisveiledere.
UNN og Helsefak skal legge til rette for tett samarbeid gjennom kombinerte stillinger.
Kombinerte stillinger omfatter både bistillinger og delte stillinger. Samarbeid om kombinerte
stillinger reguleres i egne avtaler eller rutineskriv.

8.

Samarbeidsarenaer
Partene benytter følgende felles overordnede samarbeidsarenaer for felles styring og ledelse:
 Felles ledermøte mellom Helsefak og UNN
 Felles forskningsutvalg mellom UNN og Helsefak
 Felles utdanningsutvalg mellom UNN og Helsefak
 Felles styreseminar mellom Helsefak og UNN
Mandat og sammensetning for de ulike arenaer følger av egne retningslinjer.
Det operative samarbeidet foregår i samarbeidsorganer på lavere nivå.

9.

Fordeling av rettigheter i samarbeidsprosjekt
Dersom en av partene oppdager prosjektresultat av mulig kommersiell verdi i et
samarbeidsprosjekt mellom partene, skal den andre part varsles umiddelbart. I tilfeller der
prosjektresultat ønskes kommersialisert, skal partene avtale eiendomsbrøk og videre
oppfølging. Partene er enige om at de vedtatte overordnede retningslinjer i institusjonene for
regulering av rettighetsspørsmål knyttet til Intellectual Property Rights (IPR) skal legges til
grunn.
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10. Ansvar og forpliktelser
Partene har et felles ansvar for å realisere formålet i denne avtale ved å legge til rette for godt
samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling. Partene kan inngå underavtaler der de
finner det formålstjenlig.
Partene skal så tidlig som mulig gjensidig underrette hverandre om planer og tiltak som kan få
innvirkning på partenes oppfyllelse av sine respektive forpliktelser etter samarbeidsavtalen og
i nødvendig grad underrette hverandre om vedtak som berører samarbeidet.
Den part som iverksetter endringer som får konsekvenser for gjennomføring av
allmennrettet formidling, utdannings- eller forskningsaktiviteter skal varsle den andre
parten senest seks måneder før endringene iverksettes.
Dersom det skulle oppstå en upåregnelig og særlig omstendighet som gjør det umulig for en
av partene å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, skal den andre parten varsles
om dette uten ugrunnet opphold.

11. Tvistebestemmelser
Uenighet om tolkning av avtalen og faktiske endrete forutsetninger som påvirker avtalens
omfang skal søkes løst mellom partene gjennom drøftinger.
Dersom en av partene misligholder bestemmelsene i denne avtalen, skal den andre parten
påpeke forholdene som ligger til grunn for misligholdet slik at parten som har misligholdt
avtalen får anledning til å rette opp de kritiserte forholdene. Partene skal benytte gjeldende
felles samarbeidsarenaer til å ta opp slike forhold, jf. avtalens punkt 8.
Avtalen følger norsk rett. Tvist søkes løst gjennom forhandlinger eller frivillig mekling. Lykkes
ikke dette, kan tvisten bringes inn for de respektive departementer til avgjørelse.

12. Varighet
Samarbeidsavtalen er gjeldende fra den er undertegnet av begge parter og gyldig inntil den
sies opp av en eller begge avtaleparter, eller erstattes av ny avtale. Avtalen sies opp med
minimum 9 – ni – måneders varsel og får virkning fra neste studieår.
Ved vesentlige organisasjonsendringer i institusjonene, som får konsekvenser for partenes
gjennomføring av avtalen, må avtalen revideres.
Tromsø den 04.05.2017

Arnfinn Sundsfjord
dekan

Tor Ingebrigtsen
administrerende direktør
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