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Delavtale nr. 7

Samarbeidsavtale om forskning

Parter
Avtalen er inngått mellom Bjerkreim kommune og Helse Stavanger HF.

Bakgrunn
Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt,
nr. 7.

Avtalen bygger på helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2, første ledd, nr. 7, som fastslår at det
skal inngås samarbeidsavtale om forskning, utdanning, praksis og læretid. Denne avtalen vil
være avgrenset til samarbeid om forskning. De øvrige elementene i § 6-2, første ledd, nr. 7
reguleres i delavtale nr. 6.

Formål
Formålet med avtalen er å:

tydeliggjøre partenes felles ansvar for å fremme forskning i helse- og
omsorgstjenestene
bidra til utvikling av samarbeid om forskning mellom kommunens helse- og
omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten/Helse Stavanger HF
oppnå en gjensidig kunnskapsoverføring med sikte på å styrke og videreutvikle
forskning innenfor helse- og omsorgsområdet i kommunen og innenfor relevante
områder i helseforetaket
forbedre kvalitet i tjenestetilbudet i kommunenes helse og omsorgstjenester gjennom
medvirkning og tilrettelegging for praksisnær forskning
fremme forskning og anvendelse av forskningsbasert kunnskap for ansatte i
kommunenes helse- og omsorgstjenester, jf. departementets merknader til lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester § 8-3
utvikle et samarbeid på ulike områder og ulike nivåer der partenes gjensidige roller
som kompetanseressurs blir utnyttet til felles beste

4. Virkeområde
Avtalens virkeområde vil gjelde alle pasient- og brukergrupper som er felles for partene,
uansett alder eller diagnose.

Kommunen skal medvirke til og tilrettelegge for forskning for den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, og gjennom dette forbedre kvalitet og fremme kunnskapsbasert praksis, ref
departementets merknader til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 8-3.
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Helse Stavanger HF skal bidra til og støtte opp om kommunens forskningsaktiviteter,
herunder bidra til å bygge opp forskningskuimskapen i kommunen.

Den enkelte kommune stilles fritt til å bestemme omfanget av forskningsaktiviteten i
kommunen, men må være i tråd med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 8,
§ 8-3 og kunne utvise aktivitet innenfor forskningsområdet.

Avtalen skal bidra til å klargjøre kommunenes og helseforetakets ansvar og oppgaver innen
forskning.

5. Rettskilder
Partenes ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester og tiltak knyttet til dette er i hovedsak
regulert i følgende lovverk med tilhørende forskrifter og retningslinjer:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning av 20. juni 2008 nr. 44
Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63
Lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64
Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015), kap. 8, hvor det uttales følgende:
«helseforvaltningen og helse - og omsorgtjenesten må etterspørre og bestille
kunnskapsoversikter ogforskning som grunnlag for beslutninger.»
For å få et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem (...) er det avgjørende at
forskningsresultater og nye innovasjoner gjøres kjent og blir tatt i bruk. (...) det er
viktig å skape en kulturfor å identifisere og utvikle innovative løsninger.»

Listen er ikke uttømmende og også bestemmelser i andre lovverk har betydning for partenes
utførelse av oppgaver.

Partene har ansvar for til enhver tid å ha oppdatert kunnskap om gjeldende lovverk og
endringer i disse som har betydning for utførelsen av helse- og omsorgsoppgaver. Partene har
videre ansvar for å informere og lære opp egne ansatte, brukere og pasienter i nødvendige
lovbestemmelser.

6. Aktuelle samarbeidsområder
Utvikling av forskning og forskningssamarbeid i kommunene og
spesialisthelsetjenesten
Forskning innenfor de store sykdomsgruppene, helsesystemer og ellers innenfor
aktuelle områder som forebygging, pasientforløp, helsefremmende tiltak, helse-
og velferdsteknologi og samhandling

Søknader om midler til felles prosj ekter, f.eks. Norges Forskningsråd, Helse
Vest RHF og samhandlingsmidler

Formidling og implementering av ny forskning
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7. Etablering av samarbeidsfora/forskernettverk for forskning og
innovasjon mellom aktuelle aktører

7.1Fellesansvar
Partene skal ha en oversikt over, og legge til rette for etablering av nettverk for styrking av
forskning og forskningskompetanse i kommunen.
Partene har ansvar for å bidra til utvikling av felles forskningsprosjekter og mulig
samkjøring og koordinering av egne prosjekter.
Partene skal ha en oversikt over pågående felles forskningsprosjekt innen kommunen og
helseforetaket.

7.2Kommunens ansvar og oppgaver
Bidra med aktuelle problemstillinger/forskningsspørsmål og forskningsdata
Bidra til utvikling av forskningsnettverk på tvers av kommunene, både fagspesifikke og
tverrfaglige
Ha oversikt over pågående og utførte forskningsprosjekter.
Ha oversikt over forskningskompetanse i egen kommune. )
Utvikle interne strategier for anvendelse av den økte kompetansen som
forskningsprosjektene skaper, herunder rammer for anvendelse av kompetansen i
internundervisning og planarbeid

6, Skape rammevilkår for forskere i kommunen der det er aktuelt slik at det muliggjøres for
forskning av god kvalitet

7. Stimulere til utvikling av gode og relevante forskningsprosjekter i kommunen, herunder
også bidra med finansiefing der dette er relevant

7.3Helseforetakets ansvar og oppgaver
Stimulere til og legge til rette for forskning innenfor de store sykdomsgruppene, som
kroniske somatiske lidelser, akutte og kroniske psykiske lidelser og rusproblemer.
Tilsvarende også å stimulere til og legge til rette for forskning i forhold til for eksempel
forebygging, samhandling, pasientforløp
Bidra med sin kompetanse overfor kommunene i deres arbeid med å utvikle egen
forskningskompetanse og forskningsnettverk
Bidra til utvikling av forskning og forskningskompetanse gjennom aktuelle
samarbeidsprosjekter innen forskning. Ansvar og oppgavefordeling må klargjøres ved
oppstart av felles samarbeidsprosjekter.

8. Struktur for samhandling
Kommunene skal ut fra egne ressurser og muligheter medvirke til og tilrettelegge for
forskning i den kommunale helse —og omsorgstjenesten.

Forskning knyttet til helse- og omsorgstjenesten i kommunene i Helse Stavanger HFs
nedslagsfelt bør samles og være gjenstand for samarbeid mellom kommunene og med
spesialisthelsetj ene sten.

8.1Fellesansvar
1. Helse Stavanger HF og kommunene har et felles ansvar for etablering av et tverrsektorielt

forskningsråd mellom Helse Stavanger HF og kommunene.
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Rådets formål er å sikre oppfølging av denne avtales virkeområde, samt at dens formål
blir ivaretatt.
Tiltak for felles kunnskapsheving innen forskning iverksettes, herunder gjennomføring av
et årlig kontaktmøte mellom forskningsmiljøene i Helse Stavanger HF nedslagsfelt.
Struktur for organisering innenfor forskningsområdet er kjent for begge parter.

8.2 Kommunens ansvar og oppgaver
Medvirke og stimulere til kunnskapsutvikling innenfor forskningsområdet.
Kommunen deltar i etablering og drift av tverrsektorielt råd for forskning mellom Helse
Stavanger HF og kommunene.
Etablering av struktur for kommunikasjon og koordinering av aktiviteter som følge av
denne samarbeidsavtale, feks. tydeliggjøring av organisering og ansvarsplassering

8.3 Helseforetakets ansvar og oppgaver
Helse Stavanger HF deltar i etablering og drift av tverrsektorielt råd for forskning mellom
Helse Stavanger HF og kommunene.
Medvirke og stimulere til kunnskapsutvikling innenfor forskningsområdet i kommunenes
helse- og omsorgstjeneste

Avvik og mislighold
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik og mislighold.

Uenighet
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale.

Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Bestemmelsene vedrørende iverksetting, revisjon og oppsigelse i punkt 14 i overordnet
samarbeidsavtale gjelder tilsvarende for denne delavtalen.

Dato, L6 ( (.;

pjerkreim kommune

Dato, 2 -/6

C_

,

Helse Stavanger HF
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