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Samarbeidsavtalen inngås mellom Sørlandets sykehus HF (SSHF), kommunene i Agder og

Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (UiA).

2. Avtalens formål

Denne samarbeidsavtalen bygger på lovverk, og rammeplaner og på inngått rammeavtale

mellom Høgskolen i Agder og Helse Sør datert  8.12.03  og rammeavtale mellom partene

inngått desember  2017.  Avtalen har som formål  å  regulere og fremme gode
samarbeidsformer, samt belyse partenes gjensidige rettigheter og plikter. Avtalen tar også

sikte på  å  fremme felles faglig utvikling og forskning.

Det inngås særavtaler om særlige praksisstudier, personellutveksling, etter- og

videreutdanning samt utviklingstiltak, simulering og kvalitetsforbedrende tiltak og

forskningssamarbeid.

3. Avtalens omfang

Avtalen omfatter kliniske studier innen helsefag der fag- og studieplaner forutsetter praksis i
spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

4. Organisatorisk samarbeid

4.1. Samarbeidsorgan

Det etableres et samarbeidsorgan mellom SSHF, UiA og kommunene. Det utarbeides et eget
mandat for samarbeidet som vedtas av Samarbeidsorganet selv.

Møter i Samarbeidsorganet holdes etter fastsatt møteplan eller når en av partene ber om det.

4.2. Samarbeidsorganets sammensetning

Samarbeidsorganet sammensettes på følgende måte:
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Fra  SSHF:

'  linhetsleder Kompetanseenheten

I  Praksiskoordinator

'  4  klinikk  representanter

Fra Kommunene:

0  lieder llSl—l'l' Vest—Agder

0  Lcdcr  USI'I'I‘ Aust-Agder

.  Leder på kommunalsjef—/virksomhetsnivå Østre Agder

'  Leder på kommunalsjef—/virksomhetsnivå Lister

'  Leder på komniunalsjell/virksomhetsnivå l'x'ristiansandsregionen

Fra UiA:

' l instituttleder

' 2 assisterende instituttleder

- 1 fra lnstitutt for psykosial helse
' Praksiskoordinator

l-'aglig ekspertise innkalles ved behov.
ledelse av Samarbeidsorganet og sekretariatsfunksjonen alternerer med I — ett - år på hver

institusjon. UiA har ansvar fra l.l.20l8

5. Sum(u'beizlsområdcr

5.1. Klinisk praksis og veiledning

SSHF og kommunene:

Skal i samarbeid med UiA legge til rette for klinisk praksis og, veiledning av studenter.

Kompetanseenheten i SSHF koordinerer klinisk praksis i sykehuset. Hver kommune har

ansvar for å koordinere klinisk praksis i egen kommune.

UiA:
Skal sørge for  å  holde SSI llj og kommunene informert om sine undervisningsplaner, samt

eventuelle andre forhold av betydning. Nye fag- og studieplaner som angår SSHF og

kommunene, og endring av disse. drøftes i samarbeidsorganet for endelig behandling i
universitetets besluttende fora.

5.2.  Fagutvikling og Helsefaglig forskning

Kommunene, SSHF og UiA skal på aktuelle fagfelt samarbeide om fagutvikling og forskning.

Partene skal stimulere til, gjennoml'bre og publisere forskningsaktivitet gjennom felles
prosjekter på tvers av fag. yrke, profesjon og organisasjon.



ä  UNIVERSIl'li'l‘lil' l  ASHER . . SØRLANDET SYKEHUS

K'91"°'5€9WWWWJUGGWLik-Wltläwtäät =E7ÅOF'1WI'

5.3.  Etter- og videreutdanning

Partene skal gjennom Samarbeitlsorganet holde hverandre orientert om etter— og
videreutdanningstilbud og mulig oppdragsundervisning.

6. Nærmere 0m  veiled/ling i  kliniske studier

Partene skal samarbeide om veiledning i kliniske studier og skal i fellesskap sørge for best
mulig utnytting av kompetanse og ressurser til beste for utdanningene. Dersom det blir
endringer i betingelsene for avtalen skal dette tas opp i samarbeidsorganet i god tid før
endringer iverksettes.

Universitetet har ansvaret for at praksisstudiene planlegges og gjennomføres i
overensstemmelse med fagplaner. studielorskrifter og retningslinjer.

Kommunene og SSI IF har ansvaret for å stille kompetente veiledere til disposisjon og partene
har felles ansvar for å legge til rette for gode veiledningssituasjoner for studentene.

Praksisveiledning kan gis på alle vakttyper, i overensstemmelse med den arbeidsrytme
personalet følger.

Når UiAs lærere og studenter har veiledning/praksis/hospitering/forskningsoppdrag i
kommunene og i  SSHF, følger disse de retningslinjer og krav med hensyn til helse-, miljø- og
internforskrifter som om de var ansatt ved institusjonen. Dette gjelder også institusjonens
avvikssystem.

7. Persmmlforlmld

7.1. Kombinerte stillinger

Samarbeid kan skje gjennom bruk av kombinerte stillinger, der normalt enten en hovedstilling
ved UiA kombineres med en bistilling ved SS} lF/kommunen, eller en hovedstilling ved
SSHF/kommunen kombineres med en bistilling ved UiA.

Tilsetting i slike bistillinger skjer i partenes respektive tilsettingsorgan. Funksjonsbeskrivclse
for slike stillinger skal utarbeides og drøftes i samarbeidsorganet for utlysning/kallelse til
slike stillinger skjer.

Dette punktet må utdypes nærmere for hvordan det organiseres.

8. Klinisk praksis

SSHF og kommunene har ansvar for  å  le age de praktiske forhold til rette for
praksisundervisningen.

Partene kan i samarbeid utvikle særlige praksisprosjekt som skal bidra til økt kvalitet i
utdanningen.
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Fric midler  til  kvalitctsforbedrcnde  prosjekter  i praksis  skal  stilles til  rådighet  fra universitetet.
Disponering av  midlene  skal  behandles i samarbeidsorganet.

8.1.  Medisinsk  utstyr

SSHF  yter service  i  forhold til det medisinsk tekniske utstyret som er ved UiAs
øvelsesavdelinger. Kostnadene for slike tjenester dekkes av UiA.

8.2.  Medisinsk forbruksutstyr

I  forbindelse med nødvendig medisinsk forbruksutstyr som UiA benytter ved undervisning i
øvelsesavdelinger i UiA, gis UiA rett til  å  handle slikt utstyr direkte fra  SSHF.

8.3. Simulering
Partene skal samarbeide om å utvikle simuleringskompetanse og utdanning av facilitatorer og
instruktører.

8.4.  Bibliotek

Studentene skal fortrinnsvis benyttes universitetets bibliotek. Ved særskilte behov kan  SSHFs
fagbibliotek benyttes til studentarbeid. SSHFog kommunene kan benytte bibliotektjenester fra
UiA. På dette området forutsettes egen samarbeidsavtale mellom  SSHF  og biblioteket.

9. Varighet og oppsigelse

Avtalen ble første gang inngått 01.08.04. Avtalen er revidert  2006, 2011  og 2017  og kan sies
opp med 12 måneders gjensidig skriftlig oppsigelsesfrist, dog slik at studenter som er inntatt i
praksisløp ikke skal være skadelidende. Uforutsette endringer hos en av partene i
avtaleperioden varsles den andre part umiddelbart.

Tolkningstvil og endrede faktiske forutsetninger drøftes i samarbeidsorganet. Avtalens
innhold eller omfang kan reforhandles dersom en av partene krever det.

Samarbeidsavtalen underskrives i  3  eksemplarer, hvorav partene beholder  1  eksemplar hver.
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Organisasjonsdirektør Nina Føreland Fakultetsdirektøi Veslemøy Rabe
Sørlandets Sykehus HF Fakul t for helse- og

Idre itenskap (UiA  )

Dato [Vl K/ i 3?

Kristiansand kommune Ar
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Da 27”, . Dato MÅ -/8

Grimstad kommune Re on Kristiansand

Dato zO/N'Vy Dato QO/H' l8
\

Setesdalsregionen Lis regionen

  Østre Agder Lindes esregionen


