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Retningslinje nr. 7 – samarbeid om forskning, innovasjon, 
utdanning, praksis og læretid  
 
1 Formål 

 Samordne læretid, utdanning og praksis  

 Samordne forskning, utvikling og innovasjon  
 
2 Bakgrunn 
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 8 gir kommunene plikt til å drive undervisning, praktisk 
opplæring, utdanning og forskning. Spesialisthelsetjenesteloven kap. 3 fastslår at utdanning, 
forskning, innovasjon og utvikling er en del av sykehusets hovedoppgaver.   
 
3 Hensikt 
Det skal legges til rette for arenaer som fremmer samarbeid og samhandling mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste i forhold til: 

 Læretid, utdanning og praksis  

 Forskning, utvikling og innovasjon  
 
Hensikten er å fremme samarbeid og samhandling innenfor beskrevne områder som er formålstjenlig 
for begge parter der målsetting er å øke kvalitet, effektivitet, pasientsikkerhet eller ressursutnyttelse 
i forhold til pasientbehandling. 

 
Merk: Retningslinjen berører ikke avtaler partene har med andre samarbeidspartnere som 
universitet, høyskoler, regionale helseforetak, andre kommuner og Østfold fylkeskommune. 
 
4. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold til lov  
 
Begge parter har ansvar for å:  

 sørge for at myndighetenes krav til antall læreplasser blir oppfylt  

 motta elever og studenter under grunnutdanning etter avtale med utdanningsinstitusjonene  

 legge til rette for videre- og etterutdanning som gir kompetanse og erfaring fra begge 
virksomheter  

 initiere og legge til rette for samhandlingsforskning og forskning i skjæringspunktet mellom 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Med 
samhandlingsforskning menes i denne sammenheng forskning som understøtter 
samhandlingsreformens intensjoner.  

 legge til rette for og medvirke til å realisere forskningsprosjekter som gjør innhenting av data 
fra den annen part mulig  

 legge til rette for samarbeid og nettverksutvikling mellom forskningsinstanser, 
utdanningsinstitusjoner og FoU-miljøer.  
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Kommunen har ansvar (helse- og omsorgstjenestelovens § 8) for å:  

 medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell  

 sørge for at egne ansatte som utfører tjenester eller arbeid etter loven, får påkrevd videre- 
og etterutdanning  

 medvirke til at personell som utfører tjeneste eller arbeid etter loven i privat virksomhet som 
har avtale med kommunen, får adgang til nødvendig videre- og etterutdanning  

 medvirke til og legge til rette for forskning for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 
Sykehuset Østfold HF har ansvar (spesialisthelsetjenestelovens § 3) for å:  

 ivareta forskning og utdanning av helsepersonell som to av fire hovedoppgaver  

 sørge for at behovet for undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, 
studenter, turnuskandidater og spesialister dekkes innenfor helseforetaket  

 sørge for at ansatt helsepersonell gis slik opplæring, etterutdanning og videreutdanning som 
er påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig.  
 

5. Avtalt samarbeid innenfor forskning, utdanning, praksis og læretid  
Partene plikter å samarbeide om:  

 tilstrekkelig tilbud av gode læreplasser og medvirkning til utplassering i grunnutdanningene i 
alle helsefag  

 utvikling av internopplæring  

 utvikling av etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med utdanningsinstitusjonene  

 etablering av forskningsnettverk  

 utvikling av systemer for kunnskapsdeling og forskning som gir kunnskapsbasert praksis  

 avklare oppgaver og ansvarsfordeling for felles forskningsprosjekter.  

 
Hver kommune og sykehuset har ansvar for å utarbeide tekst om forsknings-, utviklings- og 
innovasjonsprosjekter/aktiviteter (FUI) og kontaktpersoner.  
Dette presenteres på partenes respektive hjemmesider. ( jfr. vedtatt veileder og mal ). 
Sykehuset Østfold lenker opp til alle kommunenes hjemmesider på sin hjemmeside. 
Samhandlingssekretariatet har ansvar for å minne kommunene på oppdatering, minimum x 1 pr år. 
Oversikt over partenes FUI aktiviteter er en fast årlig sak i samhandlingssekretariatet. 
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