
 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning - mandat 
 

1. Bakgrunn 

Samarbeidet mellom Helse Nord RHF, Universitetet i Tromsø og Nord universitet om utdanning er 

regulert av: 

- Instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet til styret i Helse Nord RHF, foretaksmøte 23.05.2013 

- Vedtak i Universitetssamarbeidet (USAM), sak 07/2018 

- Styrevedtak i Helse Nord RHF, sak 73-2018 

- Fremtidige inngåtte rammeavtaler mellom Helse Nord RHF og universitetene, fra 2019. 

2. Gyldighet 

Mandatet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF, sak 150-2018. 

3. Formål 
Formålet med organet er å sikre at samarbeidet mellom Helse Nord RHF og universitetene i regionen 

ivaretar universitetenes behov for undervisning, opplæring og veiledning av studenter og at 

utdanningene er i tråd med behovene til spesialisthelsetjenesten.   

Samarbeidsorganet skal være rådgivende for besluttende organer i Helse Nord, og kan også være det 

for universitetene. 

Samarbeidsorganet for utdanning skal samhandle om utdanning med det regionale 

samarbeidsorganet for forskning og innovasjon. Dette gjøres ved at enkelte medlemmer er oppnevnt 

til begge organer, ved at referater legges fram til orientering, og ved arrangering av felles møter eller 

seminarer ved behov. 

4. Oppgaver 

Samarbeidsorganet skal vurdere og gi råd om: 

- innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene  

- opprettelse av nye utdanninger 

- tiltak for å gjøre utdanningene i regionen attraktive 

- undervisning og kombinerte stillinger 

- veiledning og ivaretakelse av studenter 

- organisering og dimensjonering av praksisundervisning for grunn- og videreutdanningene 

- høringer, strategier og andre styrende dokumenter, regionalt og nasjonalt 

5. Sammensetning 

Sammensetningen er vedtatt i styresak 73-2018.  

Oppnevning av medlemmer gjelder for en periode på to år og er knyttet til stilling/funksjon.  Hvert 
medlem skal ha en personlig oppnevnt vara. 

Ledelse av og sekretariat for samarbeidsorganet ivaretas fast av Helse Nord RHF.  

Det skal oppnevnes et arbeidsutvalg (AU) som er saksforberedende for samarbeidsorganet. AU kan 

også ta beslutninger i enkeltsaker etter fullmakt fra samarbeidsorganet. 

 



 

Medlemmer i samarbeidsorgan for utdanning 

Helse Nord 

HR sjef, Helse Nord RHF   

Kvalitets- og forskningsdirektør, Helse Nord RHF 

Leder Klinisk utdanningsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

HR sjef, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

HR sjef, Nordlandssykehuset HF 

Universitetene 

Dekan ved Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø 

Prodekan utdanning ved Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø  

Prodekan kliniske studier ved Det helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø 

Dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet   

Prodekan utdanning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet 

Observatører 

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

HR sjef, Finnmarksykehuset HF 

HR sjef, Helgelandsykehuset HF 

Kommunene ved Kommunenes sentralforbund 

Studentene, stud.med  

Studentene, annen helsefaglig utdanning (3-årig) 

 

 

  

 


