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Tjenesteavtale nr.5
Samarbeid om utdanning og forskning
Formål
Denne samarbeidsavtalen har som formål å sørge for gjensidig og forpliktende kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling, samt faglige nettverk og hospitering. Avtalen skal legge til rette for utvikling av
felles tiltak for å styrke kunnskap, kompetanseoppbygging, forskning og innovasjon.
Sentrale områder
Forsknings og utviklingsarbeid (FOU)
Forskning kan være virksomhet av original karakter som utføres ved vitenskapelig metodikk for å skaffe
tilveie ny kunnskap. Forskningens kvalitet sikres via fagfeltvurdering («peer-review») og publiseres i
forskningstidskrifter.
I denne sammenheng er det særlig relevant at partene legger til rette for «anvendt forskning» som
primært er rettet mot bestemte praktiske mål og anvendelser.
Utviklingsarbeid kan være systematisk utvikling eller videreutvikling av modeller, det vil si prosesser og
systemer med den hensikt å forbedre tjenestene. Med modeller menes beskrivelser og fremstillinger av
innholdet i og organiseringen av tjenester inkludert lokale retningslinjer, prosedyrer og sjekklister.
Innovasjon
I følge NOU 2011:11 kan innovasjon forstås som «kunnskap som tas i bruk i en ny sammenheng eller
brukes på en ny måte». I denne avtalen gjelder begrepet tjenesteinnovasjon og utviklingsarbeid som
resulterer i nye og/eller bedre tjenestetilbud.
Forskernettverk
Kommunene har i liten grad tradisjon for å omdanne kunnskapsbehov til forskbare problemstillinger.
Kommunene er avhengig av samarbeid med akademiske institusjoner om utforming og gjennomføring av
forskningsprosjekter. Helseforetak er definert som forsknings aktør.
Forskernettverk er i denne avtalen nettverk som samarbeider om å utvikle forsknings- og utviklingsideer
og prosjekt, samt initiere forskning på områder av felles interesse, nytte og relevans.
Utdanning
Partene omtaler felles samarbeidsarenaer med utdanningsinstitusjonene i forhold til:
•
•

Videregående skole og fagskole
Høgskolene inkludert etter – og videreutdanningene
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Ansvar og oppgaver
•

•
•
•
•

•
•
•

Partene har ansvar for gjensidig kunnskapsoverføring, dialog og informasjonsutveksling for å
sikre gode tjenester og pasientforløp. Dette gjelder både på pasientnivå og i forhold til
styringsinformasjon
Partene legger til rette for felles etterutdanning og tilbud til lærlinger
Partene arbeider for å få flere kombinasjonsstillinger
Det er utarbeidet hospiteringsavtale og partene forplikter seg til å legge til rette for hospitering
Partene skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke forskning og innovasjon som
understøtter samhandlingsformens intensjoner. SI og høgskolene arrangerer felles årlig
forskningskonferanse, Innlandskongressen. OSU oppnevner to representanter fra kommunene
til programkomiteen
Partene inviterer hverandre til egen internopplæring og seminaraktivitet
Partene har ansvar for å utvikle gode pasientforløp, og behandlingslinjer der det er
hensiktsmessig
Partene samarbeider om kunnskapsoverføring ved bruk av ambulerende tjenester

SI sitt ansvar
•
•

Benytte praksiskonsulentene til å systematisere samarbeidet med fastlegene
Gi veiledning til kommunene i henhold til samhandlingsrutine om veiledningsplikten

Kommunens ansvar
•
•
•

Systematisere samarbeidet med fastlegene
Ved behov gi veiledning til SI
Identifisere og konkretisere, og der det er mulig samordne sine behov for generell veiledning fra
SI
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