
 

 

 

Møtedato: 30. oktober 2019 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Nilsen/Lindstrøm/Hygen  Bodø, 18.10.2019 

 

Styresak 116-2019/3 Rammeavtale med universitetene, 

oppfølging av styresak 73-2018 

 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 73-2018 Samarbeid mellom universitetene og 
Helse Nord RHF, organisering i styremøte 23. mai 2018. Styret fattet følgende vedtak i 
punkt 6: Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med 
universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret om inngåelse av nye rammeavtaler 
med universitetene. Avtalene regulerer samarbeidet om forskning, innovasjon og 
utdanning. 
 
Nye rammeavtaler 
De gamle rammeavtalene med universitetene og de tidligere høgskolene i regionen ble 
inngått i henholdsvis 2007 og 2009, og er utdaterte. 
 
Rammeavtalene omfatter alle samarbeidsområdene gitt i instruksen fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Universitetene, samarbeidsorganet for utdanning og 
samarbeidsorganet for forskning og innovasjon har gitt innspill til innhold i avtalene.  
 
Rammeavtalen med Universitetet i Tromsø ble undertegnet i forbindelse med 
dialogmøte innovasjon som ble avholdt 14. oktober 2019 i Tromsø. Avtalen med Nord 
universitet signeres i løpet av oktober 2019.  
 
Vedlagt følger de to nye rammeavtalene som nå inngås med universitetene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
De nye rammeavtalene gir grunnlag for et godt samarbeid med universitetene om 
forskning, innovasjon og utdanning. De regionale avtalene er også utgangspunkt for 
lokale avtaler mellom HF-ene og universitetene. Flere av HF-ene er nå i prosess for å 
oppdatere sine avtaler. 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Rammeavtale mellom Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet 
2. Rammeavtale mellom Helse Nord RHF og Nord universitet 
 

Styremøte i Helse Nord RHF
30OKT2019 - innkalling og saksdokumenter

side 40



 1 

 

 

Rammeavtale mellom 
 

Helse Nord RHF og UiT Norges arktiske universitet  
 

om samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning 
 

 

 

 
 

1. Avtaleparter 
Partene i denne avtalen er: 
 
Helse Nord RHF 
Org.nr. 883 658 752 

 
UiT Norges arktiske universitet  
Org.nr. 970 422 528 

 
2. Bakgrunn 

Denne avtalen bygger på revidert instruks til styret i Helse Nord RHF av 23. mai 
2013, om samarbeid med universiteter. 

 
Aktuelle temaer i avtaler mellom partene, jf. instruksen, er: 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.   

 
3. Formål  

Denne rammeavtalen regulerer områder for gjensidig samarbeid mellom partene.  
Formålet med samarbeidet er å:  

 
 styrke samhandlingen mellom universitetet og helseforetakene om forskning, 

innovasjon og utdanning.  
 bedre utnyttelsen av tilgjengelige ressurser. 
 sikre samhandling mellom partene om helseforskning i samsvar med fastsatt 

forskningspolitikk, vedtatte strategier, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra 
overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år. 
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 sikre samhandling og bevissthet om blant annet rettigheter til forsknings- og 
innovasjonsresultater, riktig adressering av forskningspublikasjoner, og 
vertskapsrolle for eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

 sikre samhandling mellom partene om innovasjon etter nærmere 
behovsvurdering av  partene. 

 sikre at helseutdanningene, inkludert videre- og etterutdanninger, er i tråd med 
tjenestenes og samfunnets behov. 

 sikre samhandling mellom partene om praksisrettet undervisning, opplæring og 
veiledning av helsefagstudenter - inkludert utvekslingsstudenter - i samsvar med 
fastsatt utdanningspolitikk, eksterne forpliktelser og foretatte prioriteringer fra 
overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år. 

 
Helse Nord RHF skal sørge for at universitetet kan ta del i Helse Nord RHFs og 
helseforetakenes planlegging som berører forskning, innovasjon og utdanning i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Tilsvarende skal universitetet sørge for at Helse Nord RHF kan delta i planlegging 
som gjelder forskning, innovasjon og utdanning i spesialisthelsetjenesten.  

 
4. Virkeområde 

Denne rammeavtalen omfatter Helse Nord RHF og helseforetak eid av Helse Nord 
RHF, og UiT.  

 
Virkeområde for avtalen er det geografiske området for Helse Nord og universitetets 
virksomhet innen helseregionen. 

 
5. Organisatorisk samarbeid  

 
5.1. Formelle samarbeidsorgan 
Det er etablert to ulike samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene, ett 
for utdanning og et annet for forskning og innovasjon.  

 
I RHF-styresak 73-2018 og 150-2018 har styret i Helse Nord RHF vedtatt 
organiseringen av samarbeidsorganer og mandat for disse. 

 
5.2. Faste møter på toppledernivå 
Det avholdes faste bilaterale dialogmøter årlig mellom ledelsen ved universitetet og 
Helse Nord RHF, ref RHF-styresak 73-2018, hvor aktuelle saker drøftes. Partene 
avgjør selv fra møte til møte hvem som deltar ut fra møtets agenda.  

 
5.3. Lokale avtaler 
Helseforetakene som omfattes av rammeavtalen inngår egne avtaler med UiT hvor 
samarbeidet konkretiseres nærmere. Dette gjelder Finnmarkssykehuset HF, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nordlandssykehuset HF, 
Helgelandssykehuset HF, Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT HF. I avtalene 
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kan det blant annet gis en nærmere regulering av spørsmål knyttet til områdene i 
denne avtalens pkt. 2.  

 
6. Arealer og utstyr 

Samarbeid om bruk og endring av arealer og utstyr reguleres i de lokale avtalene 
mellom helseforetakene og universitetet. 

 
7. Andre bestemmelser  

 
7.1. Ansvar 
Denne rammeavtalen medfører ikke ansvar på noen av partene utover det som 
fremkommer av bestemmelsene her. 

 
7.2  Tvister 
Uenighet om hvordan avtalen skal tolkes, skal i første omgang søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom disse forhandlingene ikke fører frem, kan hver av partene 
bringe saken inn for overordnet myndighet/eier. 

 
7.3  Avtaleperiode/oppsigelse 
Avtalen gjelder fra inngåelsen og inntil den blir sagt opp med 6 måneders varsel av 
en av partene. Partene er enige om å revidere avtalen når en av partene krever det. 
  
 
Tromsø, dato:   

   
UiT Norges arktiske universitet  Helse Nord RHF 
   

universitetsdirektør  adm. direktør 
 

 
  
 

Vedlegg  
1. Mandat for samarbeidsorganene, vedtatt i styret i Helse Nord RHF 21.11.2018 
2. Instruks til styret i Helse Nord RHF fra Helse- og omsorgsdepartementet, om 

samarbeid med universiteter, 23.05.2013.  
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Rammeavtale mellom 
 

Helse Nord RHF og Nord universitet  
 

om samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning 
 

 

 

 
 

1. Avtaleparter 
Partene i denne avtalen er: 
 
Helse Nord RHF 
Org.nr. 883 658 752 

 
Nord universitet 
Org.nr. 970 940 243 

 
2. Bakgrunn 

Denne avtalen bygger på revidert instruks til styret i Helse Nord RHF av 23. mai 
2013, om samarbeid med universiteter. 

 
Aktuelle temaer i avtaler mellom partene, jf. instruksen, er: 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.   

 
3. Formål  

Denne rammeavtalen regulerer områder for gjensidig samarbeid mellom partene.  
Formålet med samarbeidet er å:  

 
 styrke samhandlingen mellom universitetet og helseforetakene om forskning, 

innovasjon og utdanning.  
 bedre utnyttelsen av tilgjengelige ressurser. 
 sikre samhandling mellom partene om helseforskning i samsvar med fastsatt 

forskningspolitikk, vedtatte strategier, forpliktelser og foretatte prioriteringer fra 
overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år. 
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 sikre samhandling og bevissthet om blant annet rettigheter til forsknings- og 
innovasjonsresultater, riktig adressering av forskningspublikasjoner, og 
vertskapsrolle for eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

 sikre samhandling mellom partene om innovasjon etter nærmere 
behovsvurdering av  partene. 

 sikre at helseutdanningene, inkludert videre- og etterutdanninger, er i tråd med 
tjenestenes og samfunnets behov. 

 sikre samhandling mellom partene om praksisrettet undervisning, opplæring og 
veiledning av helsefagstudenter - inkludert utvekslingsstudenter - i samsvar med 
fastsatt utdanningspolitikk, eksterne forpliktelser og foretatte prioriteringer fra 
overordnede politiske organer og oppdragsgivere i det enkelte år. 

 
Helse Nord RHF skal sørge for at universitetet kan ta del i Helse Nord RHFs og 
helseforetakenes planlegging som berører forskning, innovasjon og utdanning i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Tilsvarende skal universitetet sørge for at Helse Nord RHF kan delta i planlegging 
som gjelder forskning, innovasjon og utdanning i spesialisthelsetjenesten.  

 
4. Virkeområde 

Denne rammeavtalen omfatter Helse Nord RHF og helseforetak eid av Helse Nord 
RHF, og Nord universitet.  

 
Virkeområde for avtalen er det geografiske området for Helse Nord og universitetets 
virksomhet innen helseregionen. 

 
5. Organisatorisk samarbeid  

 
5.1. Formelle samarbeidsorgan 
Det er etablert to ulike samarbeidsorgan mellom Helse Nord og universitetene, ett 
for utdanning og et annet for forskning og innovasjon.  

 
I RHF-styresak 73-2018 og 150-2018 har styret i Helse Nord RHF vedtatt 
organiseringen av samarbeidsorganer og mandat for disse. 

 
5.2. Faste møter på toppledernivå 
Det avholdes faste bilaterale dialogmøter årlig mellom ledelsen ved universitetet og 
Helse Nord RHF, ref RHF-styresak 73-2018, hvor aktuelle saker drøftes. Partene 
avgjør selv fra møte til møte hvem som deltar ut fra møtets agenda.  

 
5.3. Lokale avtaler 
Helseforetakene som omfattes av rammeavtalen inngår egne avtaler med Nord 
universitet hvor samarbeidet konkretiseres nærmere. Dette gjelder 
Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 
Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Sykehusapotek Nord HF og Helse 
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Nord IKT HF. I avtalene kan det blant annet gis en nærmere regulering av spørsmål 
knyttet til områdene i denne avtalens pkt. 2.  

 
6. Arealer og utstyr 

Samarbeid om bruk og endring av arealer og utstyr reguleres i de lokale avtalene 
mellom helseforetakene og universitetet. 

 
7. Andre bestemmelser  

 
7.1. Ansvar 
Denne rammeavtalen medfører ikke ansvar på noen av partene utover det som 
fremkommer av bestemmelsene her. 

 
7.2  Tvister 
Uenighet om hvordan avtalen skal tolkes, skal i første omgang søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom disse forhandlingene ikke fører frem, kan hver av partene 
bringe saken inn for overordnet myndighet/eier. 

 
7.3  Avtaleperiode/oppsigelse 
Avtalen gjelder fra inngåelsen og inntil den blir sagt opp med 6 måneders varsel av 
en av partene. Partene er enige om å revidere avtalen når en av partene krever det. 
  
 
Bodø, dato:   

   
Nord universitet  Helse Nord RHF 
   

rektor  adm. direktør 
 

 
  
 

Vedlegg  
1. Mandat for samarbeidsorganene, vedtatt i styret i Helse Nord RHF 21.11.2018 
2. Instruks til styret i Helse Nord RHF fra Helse- og omsorgsdepartementet, om 

samarbeid med universiteter, 23.05.2013.  
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