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1. Avtalens parter

Dette er en samarbeidsavtale mellom Universitet i Bergen, Det medisinske fakultet {UiB

MED} og Haukeland universitetssjukehus Heise Bergen HF {HUS}. Avtalen bygger pa 

overordnet samarbeidsavtale om institusjonelt samarbeid, og er en niva 11-avtale i hen hold til 

denne. 

2. Formal

Avtalen skal bidra til at partene oppfyller lovkrav for samarbeid om utdanning, slik de sa2rlig 

er beskrevet i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i h¢yere utdanning og forskrift om 

felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger samt andre relevante lover, forskrifter 

og myndighetskrav. 

Formalet med avtalen er at partene i samarbeid skal legge til rette for utdanning av h(l)y 

kvalitet. Tilretteleggingsarbeid omfatter sa2rlig tilgang til pasienter og pasientdata i 

utdannings(1lyemed, involvering i utvikling av undervisningsplaner, gjensidig utveksling av 

informasjon som har relevans for partenes utdanningsvirksomhet samt optimal 

ressursutnyttelse. En viktig malsetting med samarbeidet er a sikre synergieffekter som kan 

bidra til (11kt kvalitet innen partenes utdanningsvirksomhet samt sikre at grunnutdanning og 

spesialistutdanning utvikles i samsvar med hverandre. 

3. Omfang

Denne avtalen omfatter profesjonsstudiene ved UiB-MED. Relevante toarige masterprogram 

omfattes ogsa av samarbeidet. Det kan ved behov utarbeides egne so2ravtaler (niva Ill}. 

Antall studenter som skal vo2re tilknyttet HUS fra de ulike programmene ved UiB-MED vii 

variere etter kandidatmaltall fastsatt av Kunnskapsdepartementet og opptaksrammer 

fastsatt av UiB. Det skal vo2re dialog mellom UiB-MED og FoU-avdelingen ved HUS om 

kapasitet ved sykehuset som praksisarena. 

Det forventes at HUS og UiB-MED legger til rette for utdanningsaktivitet sett i forhold til 

(l)vrige kjerneoppgaver, slik at partene kan oppfylle sine utdanningsoppdrag. 

4. Samarbeidsomrader

Samarbeid om utdanning skal bidra til en kunnskaps- og forskningsbasert, praksisno2r og 

relevant utdanning. 

https://helse-bergen.no/seksjon/jobb/Documents/Samarbeidsavtale UIB og HUS_februar 2017.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-06-1353


4.1 Faglig utviklingsarbeid 

Omrader/tema det er relevant a samarbeide faglig om, er blant annet: 

• innhold i og utvikling av nye studieplaner

• felles kompetanseutvikling innen undervisning, veiledning og vurdering
• felles utviklingsarbeid relatert til a skape sammenheng mellom teori og praksis i samsvar

med faglige, pedagogiske og organisatoriske endringer

4.2 Klinisk praksis 

En star del av samarbeid om utdanning foregar i klinisk praksis. Partene ska I sammen sikre et 

godt la:!ringsmilj(I.I for studentene. Aktuelle omrader for samarbeid i klinisk sammenheng er: 

• bruk og videreutvikling av ferdighets- og simuleringstrening

• utvikling og bruk av arenaer for tverrprofesjonell samarbeidsla:!ring

• videreutvikle modeller for klinisk undervisning og veiledning av studenter i trad med

faglige og pedagogiske endringer
• tilpasse klinisk undervisning og veiledning av studenter i trad med organisatoriske

end ringer i helsetjenesten

Partene skal i et samarbeid sikre gode rutiner for praktisk tilrettelegging for klinisk praksis, 

eksempelvis: 

• riktige IT-tilganger til n(l.ldvendige elektroniske pasientjournalsystem

• n(l.ldvendig tilgang til klinikkt(l.ly, garderober og elektronisk ID-kart

• gjennomf(l.lring av obligatoriske e-la:!ringskurs

• taushetserkla:!ring, politiattest, medisinske tester og vaksinasjoner

Som en del av denne avtalen ska I det foreligge rutiner som mer detaljert beskriver hvem som 

har ansvar for hva i praktisk tilrettelegging. 

5. Ansvar, roller og oppgaver

UiB-MED har det formelle ansvaret for planlegging og kvalitetssikring av innholdet i studiene 

og for kvalitetssikring av studentenes kunnskaper og kompetanse. UiB-MED har ogsa ansvar 

for a f(l.llge opp studentene hos HUS og bista i pedagogiske sp(l.lrsmal, inkludert planlegging av 

la:!ringsaktiviteter, veiledningsmetodikk, vurdering av skikkethet1 samt vurdering og 

evaluering. UiB-MED ma sikre at de har undervisningsressurser som reflekterer bredden i 

utda n n ings-oppdraget. 

HUS har ansvar for a sikre gode la:!ringsarealer og et godt la:!ringsmilj(I.I for studentene. HUS 

skal ogsa bidra til at studentene oppnar det fastsatte la:!ringsutbyttet med sin kliniske 

virksomhet, inkludert oppf(l.llging og veiledning. Alie medarbeidere ved HUS har i kraft av sin 

stilling ved universitetssykehuset et ansvar til a bidra til oppla:!ring av stud enter i sitt daglige 

arbeid. 

1 https ://www.uib.no/I edelsen/109424/skikkethetsvu rdering-ved-u ib
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https://www.uib.no/ledelsen/109424/skikkethetsvurdering-ved-uib


5.1 Ansvar- og rolleavklaring for undervisningssamarbeid 

Det er enighet mellom partene at tett samarbeid og tydelig rolleavklaring er viktig for kvalitet 

i profesjons- og praksisncere utdanninger. Som en del av denne avtalen skal det foreligge 

retningslinjer om utdanningssamarbeid mellom UiB-MED og HUS (niva Ill). 

Retningslinjene ska I oppdateres nar partene men er det er behov for revisjon. End ringer ska I 

diskuteres og godkjennes i Felles utdanningsrad. 

6. Organisatorisk samarbeid

6.1 Samarbeid pa institusjonsniva - Felles utdanningsrad 

Felles utdanningsrad er en arena for dr¢fting av saker med relevans for utdanning. Radet har 

ansvar for a l¢fte frem og ta opp til diskusjon saker av overordnet og prinsipiell karakter med 

felles interesse innen utdanningsfeltet (jfr pkt 4.1 og 4.2). Det skal legges vekt pa gjensidig 

informasjonsutveksling om planer og forhold av betydning for utdanningssamarbeidet, 

fortrinnsvis f¢r endelig beslutning treffes i partenes respektive beslutningsorganer. Rad et ma 

selv gj¢re vurdering av satsningsomrader og initiere, f¢1ge opp og evaluere tiltak. 

Dr¢ftinger i Felles utdanningsrad skal danne grunnlag for innspill og rad til institusjonenes 

ledelse i aktuelle utdanningssaker. Referat fra m¢tene gj¢res tilgjengelig pa en felles nettside. 

Radet kan hvis behov melde saker til Samarbeidsforum (rektor/direkt¢rniva) mellom UiB og 

HUS. 

Felles utdanningsrad skal m¢tes 1-2 ganger pr semester. Ledelse av radet rullerer med 

kalenderaret (HUS i partall, UiB-MED i oddetall). Radet skal ha et felles sekretariat bestaende 

av en administrativ representant fra hhv. UiB-MED, HUS og Haraldsplass Diakonale sykehus 

(HDS). Sekretariatet skal ha jevnlige m¢ter og knytte til seg ressurspersoner pa aktuelle 

saksfelt. 

Felles utdanningsrad kan ved behov opprette arbeidsgrupper knyttet til oppf(l}lging og 

utredning av konkrete tema og problemstillinger. 

Radet skal besta av f(l}lgende 14 faste medlemmer 

• Fem representanter fra UIB-MED: Visedekan for utdanning, programutvalgsleder medisin

og tre utdanningsledere.

• Fem representanter fra HUS: Fagdirekt¢r, leder ved seksjon for kompetanseutvikling og

tre niva 2-ledere.

• To representanter fra HDS2
: Fagdirekt¢r og klinikkoverlege

2 HOS har egen utdanningsavtale med UiB-MED, men deltar i Felles utdanningsrad.
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https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/niva_iii_retningslinje_om_utdanning_2021-11-24_endelig.pdf





