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MANDAT 

Samarbeidsorganets Underutvalg for Utdanning (SUU) mellom Helse 

Sør-Øst RHF, og samarbeidende høyskoler og universiteter 
 

1. Bakgrunn 
Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 17.12.20 å endre tidligere struktur fra to samarbeidsorgan til ett 

felles regionalt samarbeidsorgan med samarbeidende høyskoler og universiteter. Omorganiseringen 

sikrer at instruks om samarbeidet med universitet og høyskoler er innfridd.   

Det er etablert ett samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon, med ett underutvalg for 

utdanning. Opprettelsen av et underutvalg for utdanning ble besluttet av samarbeidsorganet 7.5.21. 

2. Formål 
SUU skal være en arena hvor representanter fra spesialisthelsetjenesten og utdanningssektoren 

møtes, diskuterer og utreder saker knyttet til utdanning av gjensidig interesse. Underutvalget skal 

understøtte Samarbeidsorganet med å utrede og fremme saker. 

Begge parter har en gjensidig interesse av at alle relevante utdanninger er av høy faglig kvalitet, er 

relevant, og riktig dimensjonert og fremtidsrettet. 

3. Mandat 
SUU er rådgivende og saksforberedende for Samarbeidsorganet for forskning, innovasjon og 

utdanning i Helse Sør-Øst. SOU skal behandle saker knyttet til utdanning av regional, strategisk 

betydning som krever samarbeid på tvers av sektorene til behandling i Samarbeidsorganet. 

SUU skal fremme samordning mellom Helse Sør-Øst RHF og samarbeidende høyskoler og 

universiteter innen utdanning. Hver av partene oppfordres til å bringe saker av felles interesse opp i 

SUU på et tidlig tidspunkt før beslutning treffes i partenes respektive beslutningsorganer. 

4. Hovedoppgaver 
SUU skal:  

 Sikre gjensidig informasjon, ideutveksling og drøfte saker av overordnet karakter som 

berører utdanning 

 Være saksforberedende og understøtte samarbeidsorganets arbeid med å drøfte innhold i, 

samt dimensjonering og endringer i utdanningene på grunnlag av behov i helse- og 

omsorgstjenesten, herunder oppfølging av RETHOS 

 Bidra til at samarbeidet rundt gjennomføringen av praksisstudiene i regionen er av høy faglig 

kvalitet, er effektive og at partene har en omforent forståelse av kapasitet og forutsetninger 

 Drøfte og gi innspill til endringer i utdanningskapasitet (opprettelse/nedleggelse/utvidelse/ 

reduksjon) innen de utdanningene som har behov for praksisplasser i spesialisthelsetjenesten 

 Påse at praksisplasser på bachelornivå fordeles etter etablerte koordineringsordninger i 

Helse Sør-Øst, at partene deltar med representasjon i koordinatorforum og at forumet 

arbeider i henhold til gjeldende mandat 

 Bidra til økt samarbeid om utdanningsrelatert forskning 
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 Bidra til informasjons- og erfaringsutveksling om arbeidet ved lokale utvalg som behandler 

saker knyttet til utdanning i regionen for å sikre kompetansedeling 

 Vurdere nytten av og ved behov gi felles innspill til høringer, strategier og andre styrende 

dokumenter på regionalt og nasjonalt nivå 

 Gi innspill til revisjon og bidra til operasjonalisering av relevante tiltak i Helse Sør-Øst sin 

delstrategi for utdanning og kompetanseutvikling 

 Følge opp strategier og sentrale føringer for utdanningskvalitet og relevans i 

utdanningssektoren 

 Ta initiativ til regionale samarbeidsprosjekter 

 Vurdere og eventuelt gjennomføre regional utdanningskonferanse 

 Innstille i henhold til statutter for «utdanningspris» i Helse Sør-Øst 

5. Sammensetning 
SUU skal bestå av én representant fra hvert helseforetak (inklusiv de private ideelle sykehus) som har 

ansvar for og/eller kunnskap om tjenestenes behov og kapasitet innen utdanning, samt én 

representant fra alle samarbeidende høyskoler og universitetene (inklusive NTNU, Gjøvik) med 

tilsvarende myndighet og/eller kunnskap. Institusjonene oppnevner sine egne representanter. Det 

oppnevnes en vararepresentant som møter ved fravær hos representanten. Det kan være 

hensiktsmessig at representantene sitter i lokale samarbeidsfora/utvalg som behandler 

utdanningssaker. Koordinatorforum og brukerutvalget oppnevner en representant. Ledelsen av SUU 

går på rundgang mellom Helse Sør-Øst RHF og en av utdanningsinstitusjonene. Ledelse av utvalget 

skifter hvert annet år. Helse Sør-Øst RHF har sekretariatet for SUU. 

6. Arbeidsutvalg for SUU 
Arbeidsutvalget (AU) består av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, to helseforetak og to 

utdanningsinstitusjoner. Representantene oppnevnes av SUU. Første gang oppnevnes én 

representant fra helseforetaket og én fra utdanningsinstitusjonen for to år, de to andre for tre år. 

Deretter oppnevnes representantene for to år av gangen for å sikrer kontinuitet i AU SUU. 

Medlemmer kan re-oppnevnes. 

AU SUU avholder formøter og forbereder møtene i SUU. Flere møter kan avholdes ved behov. Helse 

Sør-Øst RHF har sekretariatet for AU SUU. Møtene referatføres. AU ledes av den sektoren som har 

lederskapet i SUU.  

7. Diverse 
Mandatet er besluttet av Samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst 

(dato) og evalueres hvert andre år. 


