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Styresak 102-2017/5 Husebekk-utvalgets rapport Samordning 

mellom universiteter og helseforetak - 

oppfølging 
 
 
Formål 
Formålet med denne styresaken er å orientere styret i Helse Nord RHF om hva som 
gjøres i Helse Nord etter anbefalingene i Husebekk-utvalgets rapport Samordning 
mellom universiteter og helseforetak. 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppnevnte i juni 2015 en 
nasjonal arbeidsgruppe på tvers av de to sektorene. Arbeidsgruppen besto av to 
rektorer for de store universitetene og to administrerende direktører for RHF-ene.  
 
De utnevnte medlemmene var Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet (leder), Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen, Cathrine Lofthus, Helse Sør-
Øst RHF og Stig Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF. Adm. direktør i Forskningsrådet Arvid 
Hallen deltok som observatør. 
 
Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å beskrive eventuelle barrierer for samarbeid mellom 
universitet og helseforetak og foreslå konkrete løsninger lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Arbeidet skulle bygge blant annet på HelseOmsorg21-strategien1, og utvalget fikk et gitt 
mandat fra departementene. Utvalget leverte sin rapport med anbefalinger 30. 
november 2016. 
 
Kort om innholdet i rapporten 
Arbeidsgruppen har identifisert barrierer og foreslått løsninger innenfor seks tematiske 
områder: 
• eierstruktur og samarbeidsarenaer 
• areal for forskning og utdanning 
• forskningsfinansiering 
• administrative rutiner og regelverk 
• forskningsinfrastruktur 
• utdanning 

1 Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 (HO21) ble ferdigstilt i 2014. Det er en nasjonal 
strategi for hele helse- og omsorgssektoren – både tjenestene, og utdannings- og forskningsinstitusjonene. 
Strategien skal skape en helhetlig innsats i det 21. århundre for verdikjeden fra forskning til innovasjon og 
kommersialisering. HO21-rådet følger opp strategien. 
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Barrierene eksisterer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er identifisert 
barrierer av ulik grad i alle regioner, og forskjellige regionale løsninger gjør at forskning 
og utdanning påvirkes i varierende grad. 
 
På nasjonalt nivå er det nå opprettet et formelt samarbeidsforum på høyt nivå, der 
eierdepartementene, universitetene og RHF-ene med sine toppledere er med. Det første 
møtet i forumet ble holdt 28. august 2017. På dette møtet holdt rektor Anne Husebekk 
og adm. direktør Lars Vorland en felles presentasjon. 
 
Oppfølging i Helse Nord  
Helse Nord RHF – og øvrige RHF – fikk i oppdrag i oppdragsdokument 2017 å følge opp 
rapporten med følgende krav: Helse Nord RHF skal følge opp rapporten fra den nasjonale 
arbeidsgruppen for samordning mellom universiteter og helseforetak (Husebekkutvalget) 
innenfor sitt ansvarsområde. Det forutsettes at oppfølgingen skjer i dialog med 
universitets- og høyskolesektoren og øvrige regionale helseforetak. De regionale 
helseforetakene skal sammen med universitetene særlig vurdere mulighetene for 
harmonisering av rutiner og retningslinjer på tvers av sektorene, regionalt og nasjonalt. 
Der det er hensiktsmessig, bør Helse Nord RHF vurdere å etablere fellesfunksjoner med 
universitetet(ene).  
 
Helse Nord RHF har allerede – også før Husebekk-utvalgets rapport kom – fokusert mye 
på reelt samarbeid med universitetene. Det kan vises til tiltak i Helse Nords forsknings- 
og innovasjonsstrategi, og en del konkrete samarbeidstiltak med UiT. Dette ble også vist 
til i det nasjonale samarbeidsforumet i august 2018. 
 
Husebekk-utvalgets rapport er diskutert i samarbeidsorganet med universitetene 
(USAM). Den ble tatt opp som sak i det påfølgende første møte i USAM, 9. mars 2017, 
med følgende vedtak: Innen utløpet av 2017 skal det foreligge en tiltaksliste som følger 
opp problemstillinger regionalt som beskrevet i Husebekk-rapporten. Innspill fra 
vitenskapelig personale og andre relevante aktører skal tas med. Det skal arrangeres et 
innspillseminar. UiT og UNN tar ansvar for å arrangere dette til høsten, i dialog med Nord 
universitet og øvrige HF.  
 
For å jobbe med flere av forslagene i rapporten, og de som ansees for å være mest 
aktuelle for Helse Nord, skal det arrangeres et seminar i regi av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og UiT (i dialog med Nord universitet og øvrige HF). Disse er de to 
institusjonene som er meste berørt av forslagene i rapporten. Seminaret er nå tidfestet 
til 8. november 2017, og det skal lages en regional felles tiltaksliste.  
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Adm. direktørs vurdering 
Det vurderes som at Helse Nord RHF er kommet langt i samarbeid med universitetene, 
på de områdene Husebekk-utvalgets rapport peker på. Dette gjelder spesielt på feltene 
forskningsfinansiering, administrative rutiner og regelverk og forskningsinfrastruktur.  
Det er også en del samarbeid å vise til innen utdanning og da særlig 
medisinerutdanningen. 
 
Et felt som må ses mer på, er modell for gjensidig nytte av bygningsmasse. Helse Nord 
RHF vil avvente et utspill om dette fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Det pekes på arbeidet som gjøres via samarbeidsorganet med universitetene (USAM), 
samt det arbeidet som pågår direkte særlig mellom Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og Universitetet i Tromsø. Disse samarbeidstiltakene må fortsette og videreutvikles, 
ut fra det som kommer ut av innspillseminaret 8. november 2017, og videre behandling 
av dette i USAM og institusjonene selv. 
 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Husebekk-utvalgets rapport - Samordning mellom universiteter og helseforetak 
2. HelseOmsorg21 - Et kunnskapssystem for bedre folkehelse 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/e09927fe98d741d8af6e5976fc9007cf/samordning-mellom-universiteter-og-helseforetak----rapport-fra-arbeidsgruppe-nedsatt-av-kunnskapsdepartementet-og-helse--og-omsorgsdepartementet.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/HelseOmsorg21/id764389/



