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1. Bakgrunn og formål

1.1 Bakgrunn

Denne samarbeidsavtaten er en revidering fra forrige avtale og omhandler forhold knyttet til
samarbeidet mellom Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF og Universitetet i
Stavanger.

Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF skal etter Lov om spesialisthelsetjenester
ivareta pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter
og pårørende.

Universitetet i Stavanger skal etter Lov om universiteter og høgskoler gi undervisning og drive
forskning for å videreutvikle ny kunnskap som kan komme samfunnet til gode.

Samarbeidsavtalen forutsettes lagt til grunn for egne prosjektavtaler mellom Stavanger
Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF og fakulteter og institutter ved Universitetet i
Stavanger.

Samarbeidsavtalen er inngått mellom institusjoner som hver for seg ivaretar sitt eget ansvar
faglig, juridisk og økonomisk.

1.2 Formål

Avtalen skal medvirke til at de samarbeidende institusjonene hver for seg og sammen skal
styrke utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling innenfor aktuelle fagområder. Den
skal også bidra til å skape internasjonalt synlige og anerkjente forskningsmiljø.

1.3 Om denne avtalen

Med bakgrunn i 1.1 og 1.2 regulerer denne samarbeidsavtalen forholdet mellom partene.
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1.4 Partenes plikter

Hver av partene er forpliktet til å bidra til å legge til rette for ulike fellesprosjekter. Partene
forplikter seg til å holde hverandre underrettet om alle forhold som kan ha betydning for
samarbeidet.

2. Samarbeidets art

Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF og Universitetet i Stavanger er enige om å
samarbeide om

Veiledning til studenter på bachelor-, og master- og doktorgradsnivå.
Å utveksle vitenskapelig personale til undervisning og forskning på områder der en
av institusjonene har særlig kompetanse
Ansettelse i Wer stillinger (20 %) for aktuelle medarbeidere ved de to
institusjonene
Videreutvikling av statistikksamarbeidet som tilbud til ansatte ved begge
institusjonene
Doktorgradsprogram og felles teori- og metodekurs for ansatte
Felles prosjektutvikling og søknadssamarbeid bl.a. gjennom fagenhet for EU-
forskning
Gjesteforskere og gjesteforelesere
Kommersialisering av forskningsresultater gjennom Prekubator

Aktivitetene som nevnes over reguleres i egne prosjektavtaler mellom Stavanger
Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF og fakulteter og institutter ved Universitetet i
Stavanger.

For utdanning av helsepersonell inngås egen avtale basert på føringene i denne
samarbeidsavtalen.

I tillegg er det opprettet et Nettverk for medisinske vitenskaper (NMV) som er organisert ved
Institutt for helsefag ved UiS. Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtok å
etablere nettverket høsten 2011. Nettverk for skal arbeide for utvikling av forskning og
utdanning innenfor helse og medisin i regionen.

Målet med nettverket er å styrke helseforskning i Stavangerregionen, å utvikle Phd-
spesialiseringen i helse og medisin og utvikle utdanningstilbud innenfor fagfeltet pre- og in-
hospital avansert akuttmedisin, medisin, psykologi, kiropraktikk og sykepleie. Nettverk for
medisinske vitenskaper er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger
Universitetssjukehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Lærings- og forskningssenteret SAFERog
Norsk kiropraktorforening.
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3. Styring av samarbeidet

3.1. Styring og ledelse

Det oppnevnes en styringsgruppe med representanter for tedelsene ved SUSog UIS. Denne
møtes hvert hatvår etter oftere, etter behov. Alle fellesprosjekter mettom partene bør ha en
prosjektgruppe bestående av personer oppnevnt av hver av partene.

3.2 Styringsgruppens sammensetning

Fra SUSog Helse Stavanger møter administrerende direktør, forskningsdirektør og to
representanter for undervisning og forskning ved helseforetaket.

Fra UiS møter rektor, universitetsdirektør, forskningsdirektør og dekan ved Det
samfunnsvitenskapetige fakultet og dekan fra Det tekniske vitenskapelige fakultet.

Forskningsavdelingen ved UiS er styringsgruppens sekretariat.

3.3 Styringsgruppens mandat

Styringsgruppen skal

fastlegge overordnede retningstinjer for samarbeidet, i den grad det er behov for stike
ut over denne avtaten
foreta fortolkninger av denne avtalen i enkettsaker når det er behov for det
forestå utarbeidelse av strategier og planer for samarbeidet
sørge for at det utarbeides en kortfattet årtig rapport om prosjektaktiviteten

3.4 Styringsgruppens møter

Styringsgruppen skal hvert 3. år utpeke en teder som innkatter tit møtene i styringsgruppen.

5 Rapportering

Det skal utarbeides en årlig rapport som redegjør for samarbeidet og prosjektene som er
knyttet til dette. Årsrapporten legges fram for partenes styrer tit orientering.

Beskrivelse av prosjektsamarbeidet

4.1 Generelle føringer

Hvis et prosjekt som har samarbeidspotensiate, initieres fra UiS, skal SUSpå et tidlig stadium
informeres om dette og inviteres tit å detta med relevant ekspertise. Hvis SUShar relevant
ekspertise og ønsker å delta, utarbeides en felles prosjektbeskrivelse og publiseringsplan som
angir partenes rettigheter og plikter. Samtidig avtates hvem som skal være prosjektleder, og
hvem som har eiendomsrett tit data.
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Hvis SUSikke ønsker å delta i et prosjekt som initieres av UiS, må tilgang til data, vilkår for
bruk av data og eiendomsrett tit data og resultater avtates i det enkelte tilfelle ved oppstart
av prosjektet.

Ved bruk av pasientopplysninger og/etter material fra pasienter skat det spesielt påses at
bestemmelsene i helseregisterlovens og helseforskningslovens med forskrifter følges. Krav i
annen helselovgivning brukes i den grad den er relevant for prosjektene. Personvernet skat
ivaretas i tråd med personverntoven med forskrift.

Partene forplikter seg til å påse at fellesprosjekter utføres i samsvar med NFRsog partenes
egne forskningsetiske prinsipper og retningstinjer.

4.2 Mer spesifikt omkring punktene i samarbeidet

I tillegg til punkt 2 i denne avtale vit samarbeidet også omfatte:

Veitedning av bachelor- /masterstudenter og doktorgradskandidater. Dette er
aktuelt ved både SV- og TN-fakultetet.

Det inngås avtater om leie av utstyr, fasititeter hvis forskere har opphold i tengre
perioder hos den annen part.

Ved ansettelse i Wer stillinger (20%) for aktuelle medarbeidere ved de to
institusjonene, t inngås avtale om arbeidsomfang og økonomiske forhold i hvert
enkelt tilfelle.

SUSansatte kan tas opp på UiS doktorgradsprogram, etter søknad og de
retningslinjer som gjelder for eksternt ansatte stipendiater.

Felles prosjektutvikling og søknadssamarbeid SUShar vært medlem i EU-enheten
ved UiS siden 2007. Dette er regulert i egen avtale

0 Gjesteforskere og gjesteforelesere for aktuelle medarbeidere ved de to
institusjonene. Det inngås avtate om arbeidsomfang og økonomiske forhold i hvert
enkett tilfelle.

Innføring av tiltak i forbindelse med HelseOmsorg21 etter føringer fra
departementene.

Det utarbeides en for alle samarbeidsprosjekter ved opprettelse av prosjektet.

5. Partsforhold

Samarbeidsavtalen inngås mellom Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF og
Universitetet i Stavanger ved direktører.
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Gjensidig informasjonsplikt

Partene skal holde hverandre gjensidig informert så tidlig som mulig om planer og tiltak som
påvirker omfanget av partenes plikter i den hensikt at gjennomføring av endringer kan
planlegges og gjennomføres i betryggende former.

Ved oppnevning av utredningsgrupper eller grupper som ivaretar drift som har konsekvenser
for begge institusjoner skal deltagelse godkjennes av ledelsen ved den institusjon som har
hovedarbeidsgiveransvaret.

Ikrafttredelse og varighet

Samarbeidsavtalen gjelder for en periode på 5 år. Avtalen trer i kraft når den er signert av
partene. Evaluering av avtalen skjer etter 3 år.

Dersom en av partene ønsker å terminere samarbeidet ensidig skal dette varsles senest ett år
før fornyelse av en femårsperiode. Parten som terminerer, må videre bidra til avvikling av
økonomiske forpliktelser som er oppstått som en følge av samarbeidet utover
termineringstidspunktet.

Partene kan med 3 måneders skriftlig varsel terminere samarbeidet dersom det inntreffer
andre vesentlige endringer i forutsetningene for avtalen.

Tvist og voldgift

Ved tolkningstvil og endrede faktiske forutsetninger kommer partene sammen i møte og
drøfter seg frem til en løsning. Dersom enighet ikke oppnås ved tvil om tolkning, avgjøres
uenigheten av en voldgift bestående av en representant utpekt av hver av partene med en
representant av Fylkesmannen i Rogaland som leder.

Signatur

Denne avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer. Hver av partene beholder ett eksemplar hver.

Stavanger, den 3/2.

Ing r Cathrine Bryne
niversi sdirektør administrerende direktør

5


