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Parter

Denne avtalen er inngått mellom Nordreisa kommune (heretter kommunen) og
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter 11Whelseforetaket).

Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 6-2 nr. 7.

Formål

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke kunnskap,
utvikle helsetjenesten og gjøre tjenesten i stand til å møte fremtidige utfordringer. Det skal
bygges opp kompetanse hos personell i helse- og omsorgstjenesten, og legges til rette for
forskning og innovasjon som understøtter overordnede strategiske føringer.

Partene plikter å sikre medvirkning fra brukere, fagmiljø og tillitsvalgte ved planlegging,
gjennomføring og evaluering av denne tjenesteavtalen.

Mye av samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning skjer mellom den enkelte av
avtalepartene i denne avtalen og forsknings- og utdanningsinstitusjonene direkte. Forsknings-
og utdanningsinstitusjonene er ikke part i denne avtalen, men gjennom denne avtalen søkes
det å legge til rette for et godt samarbeid mellom avtalepartene og forsknings- og
utdanningsinstitusjonene.

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. Nærmere bestemmelser om dette, og særlig kommunens plikter,
finnes i lovens kap.8.
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5. Partenesoppgaver

5.1 Partenesforpliktelseri samarbeidet

UNNsforpliktelser

UNN har en lovfestet plikt til å drive utdanning og forskning i eget helseforetak.

UNN skal stille et gitt antall praksisplasser til studenter fra universiteter og høgskoler, og tilby
en kvalitativt god praksisundervisning. Det bør stilles læreplasser til disposisjon for
videregående utdanning.

UNN plikter å oppfylle krav til utdanning av helsepersonell, herunder praksisplasser,
turnustjeneste og stillinger for leger i spesialisering, også allmennmedisin.

Det er utarbeidet egen avtale om legers turnustjeneste.

UNN skal også drive klinisk pasientnær forskning.

UNN bør, der det er hensiktsmessig, medvirke i forskningsprosjekter som er initiert av
kommunen.

Kommunensforpliktelser

Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3 sier at «kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for
forskning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten».

Medvirkningsansvaret innebærer ikke et krav om at kommunene selv skal initiere eller
finansiere forskning. Kommunene bør likevel tilstrebe selv å ha et aktivt forhold til forskning
i egen tjeneste, da et slikt forskningsfokus vil bidra til økt kunnskap og kompetanse både i
helsetjenesten og helseadministrasjonen.

Kommunene har plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell,
herunder videre- og masterutdanning. Helse- og omsorgstjenestens ansvar og medvirkning er
knyttet til praksisdelen av aktuelle utdanninger.

Kommunen plikter å oppfylle krav til utdanning av helsepersonell, herunder turnustjeneste og
praksisplasser.

I arbeidet med forskning og utdanning bør partene tilstrebe utprøving og innføring av
elektroniske hjelpemidler, e-læringsverktøy, samt nye og tverrprofesjonelle praksisarenaer.

5.2 Rekrutteringog 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.
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Kommuner og helseforetak bør ha et aktivt forhold til å synliggjøre egne behov på dette
området overfor undervisningsinstitusjonene, og skal der det er naturlig samarbeide i dialogen
med undervisningsinstitusjonene.

Både helseforetak og kommuner deltar i programmer for videreutdanning av helsepersonell.
For å bidra til å sikre samhandlingskompetanse samt effektiv ressursbruk bør partene, der det
er naturlig, invitere avtalepartner til å delta i programmene.

5.2.1 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.

5.2.2 Kvalifiseringsløp

Partene bør legge til rette for kvalifiseringsløp.

5.2.3 Utdanning på høyskole/universitetsnivå

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

5.3 Forskning

Forskning danner grunnlaget for den kunnskap helsetjenesten er bygget på. Begge parter har
selvstendig ansvar til å bidra i forskning. Spesielt viktig er samhandlingsforskning. Sentralt i
dette står forskning på pasientforløp. Forskning på pasientforløp krever tilgang til data fra
både kommuner og helseforetak. Partene forplikter seg til spesielt å legge til rette for
forskning på pasientforløp.

5.4 Styringsdata

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

6 Brukermedvirkning

Se overordnet samarbeidsavtale.
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7 Varighet, revisjon og oppsigelse

Seoverordnetsamarbeidsavtale.

8 Uenighet

Seoverordnetsamarbeidsavtale.

9 Dato og underskrift

Stedog dato: 51Q5-titEi 20/12

NORDREISA KOMMUNE
RADMANNEN—

Stedog dato:
111-

ForNordreisakommune
 Univ sitetssykehusetNord-NorgeHF

UniversitetssykehusetNord-NorgeHF
Sykehusvegen38
9038Tromsø
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