
Vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2020  
  

 
MANDAT 

Samarbeidsorganet for 

forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst 
 
 

1. Bakgrunn 
Mandatet for Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst bygger på 
bestemmelsene i Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) av 15. juni 2001 nr. 93, vedtekter 
for regionale helseforetak fastsatt ved kgl. res. 1. august 2001, og instruks til styret i Helse Sør-Øst 
RHF om forholdet til universiteter og høyskoler som ble vedtatt i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 
23. mai 2013. 

 

2. Formål 
Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst skal: 

• Fremme faglige og vitenskapelige samarbeidsflater 
• Bidra til at partene gjensidig legger til rette for forskning og utdanning av høy kvalitet 
• Bidra til effektiv ressursutnyttelse innen forskning og utdanning 
• Bidra til samarbeid om satsing på innovasjon og næringsutvikling, basert på helseforskning 
• Bidra til å styrke internasjonaliseringen av helseforskning 

 
Samarbeidsorganet er rådgivende for besluttende organer i Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende 
høyskoler og universiteter i saker av felles interesse som gjelder forskning, innovasjon og utdanning. 

Samarbeidsorganet skal fremme samarbeid mellom Helse Sør-Øst og samarbeidende høyskoler og 
universiteter innen helseforskning, innovasjon og utdanning. 

 

3. Hovedoppgaver 
• Bidra til gjensidig ide- og informasjonsutveksling, samt drøfte saker av overordnet karakter som 

berører forskning, innovasjon og utdanning. 
• Bidra til samarbeid mellom partene innen forskning, innovasjon og utdanning. 
• Legge til rette for felles satsing og utnyttelse av forskningsinfrastruktur og –støtte. 
• Bidra til å styrke samarbeidet om nasjonale forskningstiltak og fremme internasjonalisering av 

forskningen. 
• Behandle innstilling til fordeling av Helse- og omsorgsdepartementets øremerkede tilskudd til 

forskning i Helse Sør-Øst. 
• Vurdere innhold, dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og 

omsorgstjenesten i regionen, herunder oppfølgning av RETHOS. 
• Følge opp og ved behov revidere rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF, helseforetak og 

samarbeidende høyskoler og universiteter. 
• Følge opp og opprette/avvikle eventuelle underliggende utvalg/råd med tanke på konkret 

oppgaver og utfordringer. 



 

• Sørge for gjensidig orientering om lokalt samarbeid og ta initiativ til å organisere samlinger som 
bidrar til at kunnskap og kompetanse deles innen regionen. 

 

3.1 Øremerket tilskudd til forskning i helseforetakene  
Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst skal, på bakgrunn av en 
samlet vurdering, avgi innstilling til styret for Helse Sør-Øst RHF om tildelingen av det statlige 
øremerkede, delvis resultatbaserte tilskuddet til forskning i helseforetakene. Innstillingen må være i 
samsvar med gjeldende oppdragsdokument fra eier i det enkelte år. Innstillingen om fordeling av 
midler krever støtte fra et flertall blant medlemmene oppnevnt fra universiteter og høyskoler og 
blant medlemmene oppnevnt fra Helse Sør-Øst RHF. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar endelig 
tildeling av regionale forskningsmidler. 

 

4. Sammensetning 
Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst består av 16 medlemmer. I 
tillegg kommer 1 brukerrepresentant, 1 observatør fra Norges forskningsråd og 1 observatør fra 
NTNU. Observatørene har talerett. Hver institusjon oppnevner vararepresentant. 

• 8 representanter fra høyskolene/universitetene: 
o 3 representanter fra Universitetet i Oslo 
o 1 representant fra OsloMet – storbyuniversitetet 
o 1 representant fra Universitetet i Sørøst-Norge 
o 1 representant fra Universitetet i Agder 
o 2 representanter fra høyskolene i regionen, med rotasjonsordning (2 år om gangen) 

• 8 representanter fra det regionale helseforetaket/helseforetakene: 
o 3 representanter fra Helse Sør-Øst RHF 
o 2 representanter fra Oslo universitetssykehus HF 
o 1 representant fra Akershus universitetssykehus HF 
o 2 representanter fra øvrige helseforetak, med rotasjonsordning (2 år om gangen) 

 
Alle institusjonene som er med i rotasjonsordningen, skal både motta møteinnkalling og referat slik at 
de får informasjon om hva som behandles i møtene og mulighet for å gi innspill gjennom sine 
samarbeidspartnere. Det samme gjelder for konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst.  
 

4.1 Ledelse og sekretariat  
Helse Sør-Øst RHF leder møtene og bidrar med ressurser til et fast sekretariat. 

 
4.2 Arbeidsutvalg  
Det opprettes et arbeidsutvalg for samarbeidsorganet. Arbeidsutvalget skal være saksforberedende. 
Arbeidsutvalget består av 6 representanter, 2 fra Helse Sør-Øst RHF, 1 fra Universitetet i Oslo, 1 fra 
Oslo universitetssykehus, 1 fra de øvrige universitetene og 1 representant fra høyskolene. 

Sammensetningen av arbeidsutvalget bør gjenspeile regionens geografi og institusjonenes størrelse. 
Helse Sør-Øst RHF ivaretar sekretariatsfunksjonen. Arbeidsutvalget møtes minst to ganger i året. 
Representasjon fra andre universiteter enn Universitetet i Oslo og høyskoler roterer med en 
funksjonstid på to år. 



 

 

5. Møter 
Det avholdes minst to møter i samarbeidsorganet per år. Det skal sendes ut møteinnkalling med 
sakspapirer en uke i forkant av møtene, og det føres referat fra møtene. 
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