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Sak 07/2018 -  Organisering av samarbeidet mellom Helse 
Nord RHF og universitetene (samarbeidsorgan) 
 
 
 
Formål 
Formålet med behandlingen av saken om samarbeidsorgan mellom våre to sektorer i 
dette møtet er å komme fram til en anbefaling til styret i Helse Nord RHF om hvordan 
samarbeidet skal organiseres.  Uansett valg av struktur skal de tre hovedområdene for 
samarbeid med universitetssektoren ivaretas - forskning, innovasjon og utdanning. Det 
tas sikte på at endelig forslag fremmes for styret våren 2018. 
 
Med denne behandlingen i Universitetssamarbeidet anses saken som forankret ved 
universitetene. 
 
 
Bakgrunn 
Instruksen  
Samarbeidet er basert på instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Instruksen (fra 2002) ble endret sist i mai 2013 og overlevert RHF-ene i foretaksmøte. 
Se vedlegg 1. 
 
Ut fra instruksen skal det utarbeides rammeavtaler mellom partene. 
Samarbeidsavtalene i vår region er fra 2007 (med UiT) og 2009 (med høyskolene) og er 
de gjeldende avtalene pr dato. Disse er nå i realiteten utdatert på grunn av 
strukturendringer i U&H-sektoren fra 2016, vektlegging av oppgaver m.m. 
 
Samarbeidet skal videre organiseres i ett eller to samarbeidsorgan, og organene skal 
utarbeide forslag til mandat som spesifiserer ledelse av organet, og oppgaver tilhørende 
organet.  Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat. Mandatet skal vedtas av 
styret i Helse Nord RHF og være forankret i styringslinjen ved universitet og høyskoler. 
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Samarbeidsorgan 2003-2015 
I vår region har vi hatt to samarbeidsorgan fra etableringen av dem i 2003 (styrevedtak 
på opprettelse i 2002) og fram til 2016: USAM (Universitetssamarbeidet) og HSAM 
(Høgskolesamarbeidet). Vi hadde også i noen år fram til 2016 en årlig fellessamling 
mellom de to samarbeidsorganene. Dette ble avholdt som et årlig seminar og workshop 
med diskusjon av felles anliggender. 
 
Fra 1. januar 2016 var alle høyskolene fusjonert med universitetene i nord, og HSAM ble 
lagt ned. Dette var drøftet i kvalitet- og forskningsavdelingen, og ble lagt fram som egen 
skriftlig sak i HSAM i november 2015, etter å ha muntlig informert HSAM gjennom året 
om at det kunne bli en konsekvens. Det ble i saken også pekt på at RHFet skulle utrede 
hvordan vi videre ivaretok samarbeidet med universitetssektoren om utdanning. 
 
USAM hadde opprinnelig primært forskning som oppgave, og kun representasjon fra 
UiT. Det har gradvis endret seg, ved at UiT også interesserte seg for andre saker, og ved 
at Høgskolen i Nordland/Universitetet i Nordland/Nord universitet fikk plass i 
samarbeidsorganet. 
 
HSAM hadde opprinnelig kun utdanningsaker som oppgave, og fra UH-sektoren deltok 
høyskolene med treårige utdanninger. Seinere var begge universitetene representert. 
Dette fordi etter de første fusjonene var den tidligere Høgskolen i Tromsø (med 
sykepleierutdanning og øvrige treårige helseutdanninger) fusjonert inn i UiT, og 
Høgskolen i Bodø (med sykepleierutdanning) fikk universitetsstatus. 
 
HSAM ivaretok etter hvert både saker som omhandlet de treårige helseutdanningene, og 
forskning med utspring i disse profesjonene.  
 
USAM har fra 2016 gradvis tatt inn enkelte utdanningsspørsmål, først og fremst knyttet 
til medisinstudiet, men også andre studier. Dette har vært en utvikling som har kommet 
til dels på grunn av det samlede Helsefakultetet i Tromsø, og til dels for å fylle 
tomrommet etter at HSAM er lagt ned. 
 
Et ekstra samarbeidsorgan fra 2010 
I vår region har vi også enda et felles organ med universitetssektoren, etter modell av 
sammensetning av samarbeidsorgan etter instruksen, med en helt spesifikk oppgave, 
nemlig tildeling av de søknadsbaserte forskningsmidlene fra Helse Nord RHF - 
Tildelingsutvalget.  Utvalget møtes en gang i året, i månedsskiftet november/desember. 
Dette utvalget måtte opprettes fra høsten 2010 og overta forskningstildelingen fra 
USAM, fordi flertallet av USAMs medlemmer og varamedlemmer selv hadde personlige 

interesser i utfallet av tildelingene. Det var dermed så få habile USAM-medlemmer at det ikke 

var legitimt å la USAM tildele midlene på prosjektnivå. Det ble følgelig etablert et nytt mini-

organ med først 2+2 medlemmer (fra RHF-siden og universitetssiden). Dette ble senere 

utvidet til 3+ 3 medlemmer fordi Universitetet i Nordland/Nord universitet også fikk en plass. 

Utvalget består kun av toppledere eller deres medarbeidere, som ikke er søkere på 
midlene selv. 
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Topplederforum/dialogmøte 
Samarbeidsavtalen fra 2007 med UiT etablerte også faste møter på toppledernivå: 
”Det avholdes faste møter 1-2 ganger årlig mellom ledelsen ved UiT og Helse Nord RHF, 
hvor aktuelle saker av betydning for samarbeidet og felles satsninger drøftes. Partene 
avgjør selv fra møte til møte hvem som deltar ut fra møtets agenda. Partene tar ansvar for 
å arrangere annet hvert møte.”  RHFets forskningsdirektør/forskningsavdeling har til nå 
ikke deltatt på møter eller i forberedelser. Aktivitetene er følgelig heller ikke koordinert 
med møter og annen aktivitet i USAM på Helse Nords side. 
 
Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning 
Nok et forum - Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning - ble opprettet gjennom 
styrevedtak i styresak 90-2014 i juni 2014. Styret ga der tilslutning til etablering av et 
nordnorsk samarbeidsorgan for utdanning med sekretariat i RHF. Bakgrunnen var 
utredninger og forslag i arbeidet med strategisk kompetanseplan (og styret viste til 
vedtak i styresak 20-2014 Strategisk kompetanseplan, fase 2). Endelig sammensetning ble 
fastsatt etter at samarbeidspartene hadde behandlet saken, og organet består av 
medlemmer fra RHF, HF, kommuner, Kommunenes Sentralforbund, brukere og 
tillitsvalgte.  
 
Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning er ikke et samarbeidsorgan som springer ut 
av instruksen, eller ivaretar utdanningsoppgavene slik de framkommer der. Dette 
organet ble opprettet ut fra en litt annen bakgrunn, og har ivaretatt en del andre saker 
enn tidligere HSAM, og i en annen form, samt med flere deltakere. Det ble opprettet etter 
mønster av tilsvarende organ i Helse Midt-Norge, som la ned sitt organ igjen etter et par 
års virketid. I nord har dette organet hatt to dagsmøter pr år og et arbeidsutvalg.  
 
Vi tar det med i denne vurderingen, fordi det hører til den samlede ivaretakelsen av 
utdanningsoppgavene og samarbeidsflaten med universitetene. 
 

 

Oversikt – samarbeidsorganer i nord 

 
  

USAM 

- Møter 4 x året 

- Arbeidsutvalg x 4-6 

møter pr år 

- Ledes av HN og UiT i 

rotasjon 

- Sekretariat i RHF 

HSAM –  

lagt ned  

Møter 3-4 x 

året før 

Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning 

- RHF, HF, universitetene, kommunene, fylkeskommunene 

- Seminar/diskusjonsmøte 2 x året 

- Ledelse/sekretariat i RHFet 

 

Fellessamling USAM og HSAM  - lagt ned 

- Seminar /diskusjonsmøte  1 x året 

Topplederforum, 

møte 1-2 x året 

Tildelingsutvalget 

Møte 1 x året 

6 medlemmer samt  

brukerobservatør 

Ledelse/sekretariat i RHFet 
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Hvilke problemer skal ny organisering primært bidra til å løse? 
Dagens organisering av samarbeidsorganer i Helse Nord må ses på ut fra flere forhold: 

 Utdanningssaker:  Utdanningsspørsmål i samarbeidsflata mellom 
utdanningsinstitusjonene og spesialisthelsetjenesten blir ikke godt ivaretatt. I 
dagens USAM deltar forskningslederne fra foretakene sammen med 
forskningsdirektør fra RHFet, og fra universitetssiden er det også hovedvekt på 
forskningssiden. Nord universitet har én representant, mens UiT har fire, hvilket 
kan gi en «slagside» mot forskning og legeutdanning, mens øvrige helsepersonell-
utdanninger får mindre oppmerksomhet. HR-avdelingene i foretakene og RHFet 
er ikke representert, hvilket er uheldig ut fra det hensyn at helseutdanning fra 
helsetjenestens ståsted dreier seg om å imøtekomme framtidige behov for 
kompetanse i våre virksomheter. 

o I den grad dagens USAM diskuterer utdanningssaker, er det ikke på et slikt 
nivå, eller med de rette personene til stede, at diskusjonene vil lede til 
konkrete tiltak. Utdanningssaker ivaretas derfor kun med en overordnete 
diskusjoner, ikke i det hele tatt, eller på andre arenaer. 

o Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning fungerer etter vår mening 
ikke som et strategisk organ for felles kompetansebehov i 
kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten. Temaene som tas opp, er 
interessante, men ressursbruken er stor, og de seminarpregede møtene 
ender ikke med forpliktelser for de ansvarsbærende aktørene. I tillegg er 
aktivitetene ukoordinert med andre samarbeidsfora. 

 Forsknings- og innovasjonssaker: Det er grunn til å se på sammensetningen og 
mandatet til USAM også, og om dette er optimalt for å løse felles oppgaver innen 
forskning og innovasjon framover, ut fra dagens strukturer og saksområder, samt 
gjennomgang av hva som er likeverdig sammensetning i en ny gjennomgang. 

 Koordinering: Arbeidet i de eksisterende fora (f. eks USAM og topplederforum) er 
ikke koordinert, og har følgelig lite synergieffekter. 
Topplederforumet/dialogmøtet har vært avholdt uavhengig av møter i USAM, 
uten åpen innkalling eller referater, og uten kobling til eventuell behandling av 
samme saker i USAM og tidligere HSAM. En bedre koordinering, dersom dette 
forumet skal videreføres, vil gi muligheter for å løfte inn forsknings- og 
utdanningsspørsmål av særlig betydning fra de(t) ordinære 
samarbeidsorgane(ne), og vil gi bedre mulighet for å følge opp også fra Helse 
Nords side. 
 

 
Hva nå? 
Instruksen fra HOD er sentral i arbeidet med å etablere ny struktur for samarbeidet i 
nord. Den angir etter siste revidering i 2013 (vedlegg 1) at Helse Nord RHF kan velge 
selv om det skal være ett eller to samarbeidsorgan. Ved opprettelse av to 
samarbeidsorgan henholdsvis for forskning/innovasjon, og for utdanning, må vi sørge 
for at arbeidet koordineres når det er riktig. Uansett valg av struktur skal de tre 
hovedområdene for samarbeid med universitetssektoren - forskning, innovasjon og 
utdanning - ivaretas.  
 
Likeledes beskriver instruksen at det skal utarbeides mandat for samarbeidsorganet/-
organene, og at arbeidet skal forankres i begge sektorer, og vedtas i styret i RHF. Det 
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skal også utarbeides rammeavtaler om forsknings- og utdanningsoppgavene. Vi har 
gjeldende avtaler, men disse må revideres betydelig.  
 
Etter diskusjoner i USAM (og også tidligere i HSAM) er det enighet om at vi ikke kan 
videreføre USAM som før uten å justere på mandat og representasjon. Se en 
sammenstilling av tidligere vedtak i vedlegg 2. 
 
Av redegjørelsen ovenfor framkommer det at selv om hovedmodellen er ett eller to 
samarbeidsorgan, har Helse Nord RHF faktisk flere. Det kan vi også ha, dersom disse 
ikke kommer i konflikt med de vi etter instruksen er pålagt å ha, og at vi ruter saker til 
riktig organ. Det kan for eksempel hende at vi må opprettholde Tildelingsorganet kun 
for å tildele prosjektmidler dersom det fortsatt vil være habilitetsproblemer blant flere 
av medlemmene i USAM. 
 
 
Organisering av samarbeidet med UH-sektoren i de andre regionene 
De andre regionene har også hatt interne prosesser de siste årene mht. organisering av 
samarbeidsorganene.  Se oppsummering i vedlegg 3. 
 
Ett fellestrekk med strukturene i de øvrige regionene er at de har to samarbeidsorganer 

– eller utvalg. Samarbeidsorganet for utdanning ledes av HR, og har deltakelse primært 

fra HR på foretakssiden, mens samarbeidsorganet for forskning og innovasjon ligger i 

fag-/forskningslinja i RHFet og HFene. Når det gjelder representantene fra 

universitetene er det tilsvarende overvekt av personer med henholdsvis 

utdanningsfunksjoner og funksjoner innen forskning. 

Det er roterende ledelse i samarbeidsorganene i Midt og Sør-Øst, men ikke i Vest. 

Det er et formelt topporgan over disse to i Midt-Norge, og et årlig felles møte mellom de 

to organene i Vest. I Sør-Øst ser det ikke noen overordnet organ eller møteplass.  

 

Situasjonen i Helse Nord  

Vårt USAM er pr dato sammensatt av forskningsdirektør fra RHF, forskningslederne fra 

de 5 HFene (hvorav SANO har observatørstatus), samt rektor, dekan, forskningsdekan 

og utdanningsdekan fra Helsefak ved UiT, og dekan fra Nord universitet. Øvrige 

observatører er Forskningsrådet, brukerne og studentene ved Helsefak ved UiT – alle 

med en plass hver.  

Sekretariatet ivaretas av RHFet (forsknings- og innovasjonsseksjonen i kvalitets- og 

forskningsavdelingen), og ledelsen roterer mellom RHF og UiT annethvert år. Dette er 

hjemlet i rammeavtalen og styrevedtak fra 2007. 

For Helse Nord RHF er det viktig å komme fram til en struktur som ivaretar alle tre felt – 

forskning, innovasjon og utdanning. Forsknings- og utdanningsoppgavene må håndteres 

på en måte som gjør at medlemmene både har kompetanse og posisjoner i egne 

institusjoner som gjør at det blir effektive og riktige prosesser for behandling av saker 

av felles interesse. Utdanningsfeltet lider i dag under at HSAM ble lagt ned, og at det ikke 



6 
 

er noe eget forum for å ta opp utdanningssaker i. USAM har behandlet noen 

utdanningssaker, men er ikke sammensatt for å gjøre det, verken på universitets- eller 

foretakssiden. Eksempler på saker er koordinering og dimensjonering av praksisplasser 

over foretaksgrensene, studenters krav på praksis vs HFenes behov, innhold i praksis og 

dimensjonering av utdanningene etter tjenestenes behov. Hele utdanningsfeltet preges 

av manglende strategisk oppmerksomhet og manglende handlekraft i samarbeidsflata. 

 

Vår anbefaling 

Det vurderes som mest hensiktsmessig og nødvendig at Helse Nord gjenoppretter to 

samarbeidsorgan for å ivareta utdannings-, forsknings- og innovasjonsoppgavene i 

samarbeid med universitetene i regionene på en god måte.  

Vi anbefaler at vi organiserer dette samarbeidet i  

 ett organ primært for forskning og innovasjon og 

 ett organ primært for utdanning  

 

Mandat, samt sammensetning, for begge samarbeidsorganene må utarbeides og 

styrebehandles. 

Det foreslås også at det etablerte topplederforumet/dialogmøtet videreføres og 

formaliseres. Også her må sammensetning og mandat utarbeides. 

 

Samarbeidsorgan for forskning og innovasjon 

Ledelse: Nåværende avtale med UiT fastslår at ledelse av USAM skal gå på omgang 

mellom RHF og Helsefakultetet (ett år hver).  Instruksen fra HOD gir ikke en føring om at 

ledelse skal skifte mellom sektorene, men Helse Nord gjort dette siden 2007, og HM og 

HSØ praktiserer også dette i sine forskningsorganer.  

Det pekes likevel her på at det er flere alternativer for ledelse av organet 1) som i dag, at 

ledelse rullerer mellom RHF og UiT, 2) at ledelsen rullerer mellom RHF, UiT og Nord 

universitet, og 3) at ledelsen av organene ligger fast i RHFet.   

Samarbeidsorganet rår over betydelige forskningsmidler bevilget av Helse Nords styre, 

mens Helse Nord ikke har noen tilsvarende innflytelse på disponeringer i 

universitetssystemet. Vi har til nå praktisert at USAM har fått behandle hele 

forskningsbudsjettet i RHFet, dvs alle strategiske tiltak utenom 2 mill kr til 

oppdragsforskning. Dette, samt at mange av sakene springer ut fra RHFet, og at 

sekretariatet er i RHFet, er argumenter for at RHFet også kan lede organet. På den andre 

siden har partene klare fellesinteresser, og universitetenes saker er også – eller bør 

være – sentrale i samarbeidsorganet. 

Sekretariat: Sekretariatet ligger nå fast i RHFet ved kvalitets- og forskningsavdelingen, 

og vi mener at denne ordningen bør videreføres. Dette gir en kontinuerlig 

sekretariatsfunksjon som følger langvarig saksbehandling av mange saker, vi har gode 
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arkiv- og dokumentasjonssystemer, og alt finnes på ett sted. Vi er også pålagt å 

journalføre og dokumentere saksbehandling og all arkivverdig virksomhet knyttet til 

samarbeidsorganene.   

 

Samarbeidsorgan for utdanning: 

Ledelse og sekretariat: Utdanningsorganet kan ledes av HR-sjef i RHF, med 

forskningsdirektøren som medlem – eller motsatt. Det som taler for at HR-sjef leder 

dette organet, er blant annet at strategisk ansvar for utdanningsfeltet er plassert i HR-

seksjonen og tilsvarende i de øvrige RHFene, slik at informasjonsutveksling og 

strategiske avklaringer mellom RHFene i stor grad foregår i nettverk mellom de 

regionale HR-direktørene. Vårt forslag er at Helse Nord RHF ved HR-seksjonen i 

Eieravdelingen også utgjør sekretariatet med faglig utredningsstøtte fra fag- og 

forskningsavdelingen. 

 

Prinsipper for sammensetning av organene  

Prinsippet for sammensetning av organene bør være at medlemmene utnevnes etter 

kompetanse og posisjoner i egne institusjoner. Dette vil lege til rette for at det blir 

effektive og riktige prosesser for behandling av saker av felles interesse.  

Dette er også i tråd med ordningene i de øvrige regionene, og spesielt Helse Midt og 

Helse Vest. Det innebærer at det ikke vil være opp til institusjonene selv å utnevne 

medlemmer fritt på personnivå – selv om de fleste har utnevnt personer ut fra posisjon.  

Det vil spesifiseres i mandatene hvilke funksjoner/posisjoner medlemmene skal 

utnevnes fra.  

Det vil at vi peker på dekaner, forskningsdekaner og utdanningsdekaner fra 

universitetssiden; HR-sjefer, utdanningssjefer og forskningssjefer fra foretakene. Det bør 

også være noe kryssrepresentasjon mellom organene.  

Sammensetningen skal skje ut fra et prinsipp om likeverdighet mellom partene. Det 

innebærer likeverdighet i 1) antall medlemmer fra hver sektor – helse vs 

kunnskapssektoren og 2) størrelse; at institusjonene er representert noenlunde etter 

tyngde/størrelse, men der de minste også må være tydelig representert og 3) i nivå 

medlemmene kommer fra i organisasjonene.  

Fordelingen av representanter mellom HFene må gås gjennom, og om alle skal være likt 

representert – UNN har i dag 1 representant på linje med øvrige foretak. Etter vår 

oppfatning er det grunner til at universitetssykehuset bør være tyngre representert enn 

de øvrige foretakene i hvert fall i samarbeidsorganet som ivaretar forskningssaker. 

Dermed må et av foretakene som har fast plass i dag tilbys observatørplass. 

Finnmarkssykehuset er foreslått fortsatt å ha fast plass. Dette begrunnes med at de har 

størst forskningsvirksomhet av de mindre foretakene, og at foretaket er viktig for at 

Helse Nord skal få oppfylt sitt ansvar for samisk helseforskning. 
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Fordelingen av representanter mellom UiT og Nord universitet må gås gjennom. I hvert 

fall i samarbeidsorganet for utdanning er det hensiktsmessig at Nord universitet er 

bedre representert enn i dagens USAM. Forskningsrådet (NFR) har en observatør i 

dagens USAM. Det er ikke naturlig at NFR er representert i et samarbeidsorgan for 

utdanning, men det kan være naturlig med andre observatører, f. eks. fra kommunal 

sektor. 

Det må også vurderes om et eget tildelingsutvalg av habilitetsgrunner bør beholdes på 

siden av - ikke underlagt - samarbeidsorganet for forskning. Sluttvurderingen av dette 

kan gjøres når endelig sammensetning av det nye samarbeidsorganet for forskning og 

utdanning er realisert.  

 

Topplederforum/dialogmøte 

Det foreslås at det etablerte topplederforumet videreføres, og formaliseres med faste 

medlemmer, fast sekretariat og sakspapirer. Fra februar 2018 er sekretariatsfunksjonen 

og ivaretakelsen av det neste dialogmøtet lag til kvalitets- og forskningsavdelingen i 

RHF. 

Vi foreslår en formell sammensetning av administrerende direktør i RHF, direktør ved 

UNN HF, rektor ved UiT og dekan ved Helsefak UiT. Det bør også åpnes for at de fire 

faste medlemmene kan ha med seg bisittere/observatører fra egne institusjoner etter 

behov. 

Sekretariat: Dette bør ligge fast i RHFet, og være det samme som sekretariatet for USAM, 

med bistand fra sekretariatet for det nye utdanningsorganet, slik at alt henger sammen. 

Mandat: Mandatet for topplederforumet må spesifiseres og være koordinert med de to 

øvrige organene. Det må spesifiseres at det er et overordnet strategisk organ, og 

grenseflaten til de to øvrige organene må avklares – og om det skal gi føringer til disse. 

Vi anbefaler  at det foreløpig blir et overordnet strategisk dialogmøte, men at dette 

utredes nærmere i utarbeidingen av mandatene.  Dette topplederforumet og 

Tildelingsutvalgets eksistens må ses i sammenheng. AD i RHFet og rektor på UiT bør 

ikke sitte i forsknings- eller utdanningsorganet, når de utgjør et formelt toppnivå. 

 

Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning 

Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning anbefales avviklet. Kommunesektoren gis 

observatørplass i det nye samarbeidsorganet for utdanning. 
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Konkret forslag nye samarbeidsorganer 

 

 

Medlemmer  Samarbeidsorgan for 
forskning og innovasjon, 5+5 

Samarbeidsorgan for 
utdanning, 5+5 

RHF/HF Kvalitets- og forskningsdirektør, 
HN RHF 
 

HR-sjef, Helse Nord RHF   
 

 Leder Kvalitets- og 
utviklingssenteret, UNN HF 
 

Kvalitets- og forskningsdirektør, 
HN RHF 
 

 Leder, Klinisk 
forskningsavdeling, UNN HF 
 

Leder, Klinisk utdanningsavdeling, 
UNN HF 

 Forskningssjef, 
Nordlandssykehuset HF 

 

HR-sjef, UNN HF 

 Forskningssjef,  
Finnmarkssykehuset HF 
 

HR-sjef, Nordlandssykehuset HF 
 

   
Universitet Dekan, Helsefak, UiT 

 
Dekan, Helsefak, UiT 
 

 Prodekan forskning, Helsefak, 
UiT 
 

Utdanningsdekan Helsefak UiT 
 

 Instituttleder, Institutt for 
Klinisk medisin, Helsefak, UiT 
 

NN, UiT 

 Instituttleder, Institutt for 
samfunnsmedisin, UiT 
 

Prodekan for utdanning, Fakultet 
for sykepleie og helsevitenskap, 
Nord universitet 

 Dekan, Fakultet for sykepleie og 
helsevitenskap,  Nord 
Universitet 
 

Dekan, Fakultet for sykepleie og 
helsevitenskap,  Nord Universitet 
 

   
 

Observatører  Regionalt brukerutvalg 
v/NN 

 HSYK v/forskningssjef 
 SANO v/forskningssjef 
 Forskningsrådet v/ 

 

 Regionalt brukerutvalg 
v/NN 

 FIN v/HR-sjef 
 HSYK v/HR-sjef 
 Kommunene v/KS 
 Studentene – en stud.med 

og en fra annen (treårig 
utdanning) 
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Medlemmer Topplederforum/dialogmøte 
 

RHF administrerende direktør i RHF 
 direktør ved UNN HF 
UiT rektor ved UiT 
 dekan ved Helsefak UiT. 
Observatører/bisittere Personer i funksjoner ved de RHF, 

UNN og UiT som er aktuelle etter 
agendaen i møtene 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

1. USAM har følgende anbefaling til hensiktsmessig organisering av 

samarbeidsorgan i nord: 

a. ett organ primært for forskning og innovasjon og 
b. ett organ primært for utdanning  

2. Sammensetning av organene bør gjøres ut fra de prinsippene som er beskrevet i 
saken.  

3. Det anbefales en formalisering av dagens dialogmøter på toppnivå til et 
topplederforum. 

4. Et eget tildelingsutvalg bør beholdes dersom det er nødvendig av 
habilitetsgrunner.  

5. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning bør avvikles. 
 

 

Vedlegg: 

1. Instruks fra HOD om samarbeid  

2. Oversikt tidligere vedtak i USAM 

3. Oversikt organisering i øvrige regioner 
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Vedlegg 1 - Instruks til styret i Helse Nord RHF om 

samarbeidet med universiteter og høyskoler  

 

Vedtatt på foretaksmøtet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF, 

23.05.2013  

 

1. Formål  

Formålet med instruksen er å sikre at samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 

universiteter og høyskoler i regionen ivaretar:  

i) saker innen helseforskning og innovasjon av gjensidig interesse  

ii) universitetenes og høyskolenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av 

studenter  

iii) at utdanning og forskning er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten  

Helse Nord RHF skal påse og følge opp at helseforetak det eier følger opp instruksens 

punkter, i samsvar med fastsatt politikk, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra eier 

i det enkelte år.  

2. Overordnet prinsipp for samarbeid  

Helse Nord RHF skal ta del i planlegging universiteter og høyskoler gjør som berører 

forskning, innovasjon og utdanning i spesialisthelsetjenesten og skal sørge for at 

universiteter og høyskoler kan ta del i foretakets planlegging som berører forskning, 

innovasjon og utdanning.  

3. Avtaler  

Helse Nord RHF skal inngå rammeavtaler med universiteter og høyskoler og arbeide for 

at helseforetak det eier inngår særskilte avtaler med aktuelle universitet og høyskoler 

om helseforetakenes forsknings- og utdanningsoppgaver.  

Rammeavtalene bør være langsiktige og gis en innretning som bidrar til et godt og 

resultatrettet samarbeid. Aktuelle temaer for rammeavtale mellom regionale 

helseforetak og universiteter og høyskoler, eller avtaler mellom helseforetak og 

universiteter og høyskoler, kan være: Bruk og drift av eiendom/arealer, utstyr og andre 

formuesgjenstander, tilrettelegging for forskning og innovasjon, rettigheter til 

forsknings- og innovasjonsresultater, tilrettelegging for undervisning (herunder 

praksisplasser, veiledning og ivaretakelse av studenter), kombinerte stillinger, IKT-

tilganger/IKT-støtte.  

4. Eiendomsforvaltning  

Foretak må ved salg, pantsetting eller på annen måte disponering av faste eiendommer 

hvor universitetet eller høyskole har rettigheter, sørge for at disse blir ivaretatt.  
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5. Samarbeidsorgan  

Helse Nord RHF skal i samarbeid med universitetene og høyskolene i helseregionen 

opprette samarbeidsorgan. Samarbeidsorgan skal behandle saker om forskning, 

innovasjon og utdanning og styrke forholdet mellom disse.  

Helseregion Nord oppretter ett eller to samarbeidsorgan. Ved opprettelse av to 

samarbeidsorgan velges en av to modeller:  

i) Et samarbeidsorgan med universitetene (om forskning, utdanning og innovasjon) og 

et med høyskolene (om forskning, utdanning og innovasjon), eller  

ii) Et om forskning og innovasjon og et om utdanning (med universitetene og 

høyskolene representert i begge)  

 

Ved to samarbeidsorgan må Helse Nord RHF sørge for at arbeidet koordineres.  

Samarbeidsorganene skal ha medlemmer oppnevnt av universitetene og/eller 

høyskolene og Helse Nord RHF. Sammensetningen skal baseres på prinsipp om 

likeverdighet mellom partene. Norges forskningsråd og brukerrepresentant skal gis 

observatørstatus i samarbeidsorganene. Andre relevante aktører kan gis 

observatørstatus.  

Samarbeidsorganene skal utarbeide forslag til mandat som spesifiserer organiseringen 

av organets ledelse og hvilke arbeidsoppgaver som bør gis til organet. Mandat skal 

vedtas av styret i Helse Nord RHF og være forankret i styringslinjen ved universitet og 

høyskoler.  

I samarbeidsorganene drøftes saker av felles interesse. Samarbeidsorganene skal være 

rådgivende for Helse Nord RHFs besluttende organer i saker som gjelder forskning og 

utdanning, og kan også være rådgivende i saker som gjelder innovasjon.  

Innen utdanning skal samarbeidsorganene vurdere innhold, dimensjonering og 

endringer i utdanningen på grunnlag av behov i helse- og omsorgstjenesten i regionen 

og gi tilbakemelding til styret for Helse Nord RHF, universitetene og høyskolene.  

Det regionale samarbeidsorganet med universitetene, alternativt det regionale 

samarbeidsorganet om forskning, avgir på bakgrunn av en samlet vurdering, innstilling 

til styret for Helse Nord RHF om tildelingen av det statlige øremerkede, delvis 

resultatbaserte tilskuddet til forskning i helseforetakene. Innstillingen må være i 

samsvar med gjeldende oppdragsdokument fra eier i det enkelte år. Innstillingen om 

fordeling av midler krever støtte fra et flertall blant medlemmene oppnevnt fra 

universiteter og høyskoler og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF. Styret 

kan delegere beslutningen om tildeling av det øremerkede tilskuddet til forskning til 

samarbeidsorganet. Ved uenighet, avgjøres saken av styret.  
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Vedlegg 2 – Oversikt tidligere behandling i USAM siden 2013 
 
 
USAM mars 2013 - fra referatet: 
Sak 07-13  Revidering av instruksen  - vedtak: 
USAM støtter forslaget fra arbeidsgruppen, med endringene fra RHF-enes 
administrerende direktører. 
 

 
USAM 13.juni 2013 – fra referatet: 
I orienteringssaken:  

- Instruksen oversendes offisielt til institusjonene når protokoll fra foretaksmøtet 
23.mai foreligger i endelig versjon. 

- Helse Nord RHF vil komme tilbake til prosess for gjennomgang av egne 
samarbeidsorgan. 

 
USAM sept. 2016 – sak 19-2016/6 – fra referatet: 
Samarbeidsavtale Helse Nord RHF og universitetene. Reforhandling av avtale.  
TKN: Lagt fram til informasjon og forhåndsvarsel om at partene bør reforhandle og 
oppdatere avtalene i 2017. AS: diskusjon om HSAM/USAM bør kanaliseres inn i dette 
arbeidet. Diskusjon av saken utsettes. AS viser til dialogmøte 19.des. mellom 
toppledelsen UiT, UNN og RHF. 
(gjeldende samarbeidsavtaler var lagt ved sakspapirene til møtet) 
 
 

USAM 9.mars 2017 – fra referatet: 

Sak 13-2017 Gjennomgang av instruks om Helse Nords forhold til universiteter og 

høgskoler med hensyn til ivaretakelse av utdanningssaker (datert 23.05.2013)  

Formålet med saken er en gjennomgang av instruksen med særlig vekt på 

samarbeidsorganets ivaretakelse av utdanningssaker, og hvorvidt det er behov for å 

legge frem et forslag til revidert mandat for USAM mht. organisering og 

arbeidsoppgaver. Saken krever grundig saksforberedelse og settes opp til 

realitetsbehandling i USAMs junimøte. USAM må forelegges et skriftlig saksfremlegg som 

gir en oppsummering av USAMs tidligere gjennomgang av instruksen, og hva som er 

bakgrunnen for en evt. revisjon av mandatet samt forslag til prosess i respektive organer 

for forankring av beslutning. Revidert mandat, sammensetning m.m. skal endelig vedtas 

i styret for Helse Nord RHF. USAM vil også ha behov for en skriftlig redegjørelse av 

hvordan andre regioner har løst saken.  

Vedtak:  

Saken settes på agendaen til USAMs møte 8. juni og behandles av AU først. Arnfinn i 

samarbeid med Tove forbereder saken til AU. Det må oppsummeres hvordan USAM har 

behandlet og forholdt seg til gjeldende instruks og mandat for USAM tidligere, og 

hvordan utdanningssakene tidligere har vært løst. 
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AU USAM 18.mai 2017– fra referatet: 
Sak 12–2017  Referat- og orienteringssaker   
Muntlig:  
Praksisplasser for helseprofesjonsstudenter i helseforetak v/Arnfinn. 
Orientering om arbeidet i regional arbeidsgruppe som jobber med dette (ref. sak i USAM 
4.11.2016) – med deltakere fra begge universitet, alle HF og RHF i nord. UiT har 
sekretariatsfunksjonen pga. at RHFet ikke hadde kapasitet. Spørsmål om hvordan dette 
formaliseres og tas videre på strategisk nivå 
 
AU mener dette har sammenheng med utredning av fremtidig organisering og 
arbeidsoppgaver i USAM, som er under arbeid. Saken vil legges fram for USAM til høsten. 
 
Vedtak:  
1. AU viser til sak om USAMs mandat og fremtidige organisering og arbeidsoppgaver 
som er under arbeid (ref. vedtak i sak 13-2017 i USAM 09.03.2017).   
2. Aktuelle problemstillinger knyttet til ivaretakelse av utdanningssaker tas inn i saken, 
herunder: 
-behov for system for bruk av praksisarenaene 
-sammensetning i USAM fra universiteter og foretak, og om det anbefales et underutvalg 
for utdanning eller to sideordnede samarbeidsorgan. 
-innplassering av utdanningssaker i årshjul til samarbeidsorgan og arbeidsutvalg, ut fra 

framtidig struktur. 

 

USAM 8.juni 2017 – fra referatet: 

10. Orientering om status i sak om gjennomgang av USAMs mandat (oppfølging av sak 

13-2017) – TKN orienterte om nyetablert og påtenkt løsning i Helse Midt-Norge 

Kommentar: Saken er under forberedelse av TKN og AS og legges frem for USAM til 
høsten. Helsefak kommer tilbake med info om evt. endring i saksansvarlig som følge av 
dekanskifte.   
 

USAM 8.september 2017 – fra referatet: 
Sak 30-2017 Organisering av samarbeidet mellom Helse Nord RHF og 

universitetene (samarbeidsorgan) 

USAM forespørres om å komme fram til en anbefaling til styret i Helse Nord RHF om 

hvordan samarbeidet skal organiseres videre. Dette skal også være forankret i 

styringslinjen ved universitetene. Hovedspørsmålet er om USAM skal utvides til å 

ivareta alle saker innen forskning, innovasjon og utdanning, eller om det skal etableres 

et nytt samarbeidsorgan for utdanningsaker. Dette kan gjøres på flere måter.  

Saken vil utredes videre med formål om å legge fram en komplett sak, der det tas inn 

beskrivelse av organiseringen fra de to manglende regionene (Vest og Sør-Øst). Etter 

interne avklaringer i RHF, særlig mht. utdanningsoppgavene, vil det også legges fram 

anbefalt løsning sett fra RHF-ets side. 
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Vedtak: 

1. USAM tar orienteringen til etterretning 

2. USAM har ingen nye innspill på dette tidspunkt, og venter til AU har behandlet en 

komplett utredning i saken. 

3. USAM gir AU i oppgave å behandle saken. Behandling i AU, som også er sammensatt 

av både HF- og universitetsrepresentanter, anses dermed som forankring i begge 

sektorer, i dette arbeidet. 

4. Saken forberedes av RHF-administrasjonen til AU, som vil innstille på hva som blir 

den konkrete anbefalingen om ny organisering. 

5. Vedtak fra AU i saken tas deretter opp i USAM før endelig anbefaling går til RHF-styret 

som beslutter hvordan samarbeidet skal organiseres.  

 

 

 

Fra det siste møtet i HSAM 14.11.2015 – fra referatet  

Sak 23-15 Endring av navn og mandat for HSAM etter fusjonene v/TKN  

Orientering jf notat fra Helse Nord RHF om HSAM og USAM etter strukturendringene i 

U&H-sektoren.  

Fra diskusjonen:  

- Alle utdanningene bør ligge i samme organ i framtiden.  

- Ønske at det likevel er et fora for praksisplasser og samarbeid mellom helseforetakene 

for rekruttering i regionen, jf sak 6- 2015 om nettverk for praksisplasser. Samhandling 

mellom forskning og utdanning bør bli bedre, og innovasjon må mer i fokus i 

fortsettelsen av USAM/HSAM. Det bør utredes hvilke kriterier som skal ligge i hvilket 

organ.  

- Dersom det står mellom å slå sammen USAM og HSAM, eller å slå sammen NNSHU og 

HSAM, er anbefalingen fra HSAM det første alternativet. Da med et 

underutvalg/arbeidsutvalg for utdanning/praksisplasser under dette sammenslåtte 

organet. Det må ses på hvor mange skal være med fra hvert universitet, og hvem. Må 

vurderes godt, og at man ser det sammen med samarbeid med helseforetakene.  

 

Vedtak:  

1. HSAM tar orienteringen til etterretning.  

2. HSAM diskuterte flere ulike muligheter for typer samarbeidsorgan fra 2016.  
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3. HSAM ønsker at all utdanning er samlet i ett organ, og forskning og innovasjon er samlet 

i ett organ.  

4. HSAM oppfatter at det Nord-norske samarbeidsorganet for helseutdanning er et 

overordnet organ, som ikke pr i dag ivaretar de fleste saker HSAM har jobbet med.  

5. Det foreslås dermed en videreføring av USAM, der representantene fra universitetene får 

et større faglig representasjonsgrunnlag. Alternativt at det dannes et underutvalg for 

utdanning/praksisplasser under nye USAM.  
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Vedlegg 3 – Oversikt organisering i øvrige regioner 

 

Helse Midt-Norge iverksatte ny struktur fra 2017 og har i 2017 vedtatt mandat for det 

overordnede samarbeidsorganet, samt rammeavtale mellom RHF-et og universitet og 

høyskoler. Nedenunder vises dette i figur, og se vedlegget for nærmere omtale og 

sammensetning. 

HM har opprettet ett overordnet samarbeidsorgan, med ett samarbeidsutvalg for 

forskning og innovasjon, og ett samarbeidsutvalg for utdanning. Det overordnede 

organet kan sammenlignes med en syntese av vårt topplederforum og vårt nedlagte 

fellesorgan/fellesseminar. Deres utvalg for forskning og innovasjon er nært opp til vårt 

USAM, og deres utvalg for utdanning er nært opp til vårt nedlagte HSAM.  

Det er nærmere spesifisert hvilken sammensetning disse organene har, ut fra funksjoner 

i institusjonene (ledere og ulike fagstillinger), og det er noe overlappende 

representasjon mellom organene. 

I 2017 og 2018 er det RHFet som leder alle tre organer, men fra 2019 vil de rotere slik at 

ledelse av samarbeidsorganet og underutvalgene veksler mellom RHF og NTNU hvert år. 

I det året RHFet leder samarbeidsorganet, leder NTNU de to underutvalgene, og motsatt. 

I samarbeidsutvalget for utdanning er det åpnet for at andre utdanningsinstitusjoner 

enn NTNU kan lede utvalget. 

Vi forstår det slik at sekretariatet er det samme, uavhengig av ledelse. Det er finansiert 

to fulle stillinger som skal ivareta sekretariatsarbeid og alle oppgaver knyttet til disse 

organene. 

 

Se nærmere beskrivelser her: 

https://helse-midt.no/samarbeidsorganet 

 

 

 

https://helse-midt.no/samarbeidsorganet
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Helse Vest har også gjennomgått sin struktur i 2017 og opprettholder to 

samarbeidsorgan, med en revidering av mandat og representasjon.  Det ene er for 

utdanning og har medlemmer fra både universitetene og høyskolene i regionen. Det ser 

ut til å være noe blanding av HR- og fag-/forskningsrepresentanter som er medlemmer, 

stort sett ledere, og det ledes av direktør fra HR i Helse Vest RHF. 

Det andre samarbeidsorganet skal ivareta forskning og innovasjon og har også 

medlemmer fra både universitetene og høyskolene i vest. Det er stort sett ledere i dette 

organet, fra fag- og forskningssiden, og det ledes av fagdirektør i Helse Vest RHF. Helse 

Vest har ikke etablert et overordnet organ slik som i Midt-Norge. 

Vi har ikke registrert noen rotasjon på ledelse av organene mellom HV og universitetet i 

Bergen. De har ett felles sekretariat. 

Det arrangeres et årlig felles møte mellom de to samarbeidsorganene. 

 

Se nærmere beskrivelser her: 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/regionalt-

samarbeidsorgan-for-forsking-og-innovasjon 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-

samarbeidsorgan-for-utdanning 

 

Helse Sør-Øst har også to samarbeidsorgan.  

Det ene er ett samarbeidsorgan kun med Universitetet i Oslo. I mandatet er både 

utdanning, forskning og innovasjon vektlagt. For oss framstår det som et organ som 

ivaretar primært forskningssaker. Det er stort sett sammensatt av ledere og 

forskningssjefer. Det ledes av AD i Helse Sør-Øst RHF, og andre medlemmer er bl.a. 

forskningsdirektøren fra RHF, adm.dir. og forskningsdirektør fra OUS, og 

forskningsdirektør fra Ahus. Fra universitetssiden er bl.a. rektor, viserektor og dekan fra 

medisinsk fakultet med. Utdanningssjefen i Helse Sør-Øst har hatt plass der til nå, men 

fagdirektøren i RHFet skal overta plassen fra 2018.  

Ledelsen går på omgang; adm. dir. i RHFet og rektor ved UiO leder det ett år hver. RHFet 

og UiO samarbeider om sekretariatsfunksjonen. 

 

Se nærmere beskrivelse her: 

http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/ 

Det andre samarbeidsorganet med de tidligere høyskolene er under omorganisering (og 

har ingen egen nettside). Det skal også etter mandatet ivareta alle tre felter. Vi har fått 

tilsendt mandatet fra sekretariatet, som er HR-rådgiver i Helse Sør-Øst RHF. Ifølge 

sekretariatet ivaretar dette organet mest utdanning. Her er høyskolene, Universitetet i 

Agder og NTNU (pga. Gjøvik) med. 

https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/regionalt-samarbeidsorgan-for-forsking-og-innovasjon
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/regionalt-samarbeidsorgan-for-forsking-og-innovasjon
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning
https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/utdanning/regionalt-samarbeidsorgan-for-utdanning
http://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/shhu/
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Utdanningssjefen i Sør-Øst RHF leder dette samarbeidsorganet, men det er tillyst en 

endring fra 2018. Da tar HR-sjefen i RHFet overtar ledelsen, og utdanningssjefen og 

fagdirektøren fra RHFet går inn som medlemmer.  HR-avdelingen ivaretar 

sekretariatsfunksjonen. Dette er et veldig stort organ, fordi alle helseforetak, de to 

nevnte universitetene og alle offentlige og private høyskoler har plass i 

samarbeidsorganet – ca. 30 medlemmer. 

Sekretariatet for dette samarbeidsorganet opplyser at ingen samarbeidsorgan ivaretar 

medisiner- og psykologutdanningene, men refererer til at samarbeid som gjelder 

psykologutdanningen og medisinerutdanningen ved UiO går via direkte 

samarbeidsavtaler og mindre fora. 

 

 

 

 

 

 


