
 

 

 



Strategi for samarbeid om forskning, 

innovasjon og utdanning i Agder for et 

fremtidsrettet helsetjenestetilbud i Agder 

 

Strategien bygger på rammeavtalen mellom Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF), 

kommunene i Agder og Universitetet i Agder fra 2018.  Strategien omhandler det tre 

samarbeidsområdene som er definert i rammeavtalen: Forskning, innovasjon og utdanning. 

Strategien skal bidra til at følgende målsettinger i rammeavtalen nås:  

• Å utvikle et godt og resultatorientert samarbeid 

• Å fremme det vitenskapelige og faglige miljø 

• Å fremme innovasjon 

• Å styrke og utvikle kunnskap om gode tjenestetilbud og pasientsikkerhet 

Det er en felles føring for alt samarbeid at FNs bærekraftsmål skal være retningsgivende for 
prioriteringer. 
 
Strategien skal gjelde for perioden fra 2021 til og med 2024. Strategien skal 
operasjonaliseres og følges opp av en tiltaksplan. 
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1. Samarbeid om forskning 

Rammeavtalen om forskningssamarbeid: Det skal arbeides aktivt for å fremme 
forskningssamarbeid mellom partene. Det er et mål å utvikle robust forskningssamarbeid 
som kan publisere internasjonalt og hevde seg i den nasjonale og internasjonale 
konkurransen om forskningsmidler. Forskningssamarbeidet er gjensidig forpliktende og 
partene skal bidra aktivt for å legge til rette for effektiv framdrift og solide resultat. 
Forskningssamarbeidet går på tvers av organisasjonsgrensene og skal bidra til et 
bærekraftig forskningsmiljø i regionen. 

 

Partenes samarbeid om forskning har tre satsingsområder: 

• Felles forskningsprosjekter mellom alle tre partene  

• Økt forskningskapasitet i kommunene 

• Samarbeid om infrastruktur for forskning 
 

 
 
Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet 

Felles forskningsprosjekter 
mellom alle tre partene  
 

1.1. Helserelatert forskningsaktivitet øker i Agder og 

Agder får innvilget høy andel av utlyste 

forskningsmidler 

1.2. Agder er i front innen klinisk forskning, forskning 
på folkehelse og levekår, integrerte 
helsetjenester, e-helse, helseøkonomi og 
forvaltning og profesjonsetikk 

1.3. Partene deltar aktivt i formidling og debatt om 

forskningsresultater 

1.4. Agder har styrket samarbeid med internasjonale 

helseforskningsmiljøer  

1.5. Partene samarbeider om forskningsstøttede og 

forskningsdrevne innovasjonsprosjekter og 

implementeringsforskning. 

 

Økt forskningskapasitet i 
kommunene 
 

1.6. Forskningskompetanse i kommunene er styrket 
1.7. En egen infrastruktur for kommunehelsetjeneste-

forskning er etablert hvor kommunene bidrar med 
økt finansiering av forskning 

1.8. Ansatte i primærhelsetjenesten har en aktiv rolle i 
hele forskningsprosessen 
 

Samarbeid om infrastruktur 
for forskning 
 

1.9. Partene finner praktiske løsninger på samarbeid 
om bibliotekstjenester og annen infrastruktur for 
forskning, og har tilgang på felles 
kunnskapsgrunnlag 

1.10. Partene har funnet løsning på sikker tilgang på 
relevante pasientdata med god kvalitet 
 

 



2. Samarbeid om innovasjon 

Rammeavtalen om innovasjonssamarbeid: Partene skal samarbeide om både 
tjenesteinnovasjon og innovasjonsprosesser med behov for kommersiell støtte. Partene 
har felles ansvar for å styrke regionens evne til innovasjon. Så langt det er mulig skal 
partene benytte felles fora og plattform for utveksling av ny kunnskap og anvendelse av 
denne.  

 
 

Partenes samarbeid om innovasjon har tre satsingsområder: 

• Felles innovasjonsprosjekter mellom alle tre partene 

• Utnytte og fremme Agders regionale innovasjonsarenaer 

• Økt innovasjonskompetanse og kunnskapsoverføring 

 

 

Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet 

Felles 
innovasjonsprosjekter 
mellom alle tre partene 
 

2.1. Partene initierer innovasjonsprosjekter basert på 
samarbeid og felles behov  

2.2. Partene inkluderer hverandre systematisk i 
innovasjonsprosjekter 

2.3. Partene samarbeider om innovasjonsprosjekter 
som inkluderer offentlig sektor, akademia, 
næringsliv og brukerne 

2.4. Partene samarbeider om brukerdrevne* 
innovasjonsprosjekter 
  

Utnytte og fremme 
Agders regionale 
innovasjonsarenaer 

2.5. Agders innovasjonsarenaer og infrastruktur er 
nasjonalt ledende 

 

Økt 
innovasjonskompetanse 
og kunnskapsoverføring  

2.6. Omfang og implementeringsgrad av 
innovasjonsaktiviteter har økt i Agder  

2.7. Partene har økt grad av forskningsbasert 
innovasjon 

2.8. Alle samarbeidspartnere har økt 
innovasjonskompetanse  
 

 
*Med «bruker» menes brukere av helsetjenester, deres pårørende og innbyggere generelt.    



3. Samarbeid om utdanning 

Rammeavtalen om utdanningssamarbeid: Partene skal i samarbeid legge til rette for 
praksisundervisning og veiledning. SSHF og kommunene skal bidra til å styrke 
studieprogrammenes kvalitet og relevans ved å legge til rette for at ansatte kan engasjeres 
til undervisning og praksisveiledning. Det skal føres en dialog om utvikling av aktuelle etter 
–og videreutdanningstilbud og andre kompetansehevingstiltak.  Partene skal holde 
hverandre orientert og ha en dialog om kompetansebehov, og diskutere forslag til 
endringer og eventuelle nye utdanninger. Det forventes at SSHF og kommunene initierer 
diskusjon om endringer av studietilbud basert på endret kompetansebehov.  

 

Partenes samarbeid om utdanning har tre satsingsområder: 

• Rekruttering 

• Beholde kompetansen 

• Fremtidsrettede utdanninger 

 

 

Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet  

Rekruttering 3.1. Agder har omdømme som attraktiv region å studere, jobbe og 
bosette seg i 

3.2. Partene samarbeider systematisk og målrettet om økt 
utdanningskapasitet og rekruttering av helsepersonell og 
personell med akademisk kompetanse 

3.3. Kommuner og SSHF har så god kvalitet på praksisplasser at 
det bidrar til rekruttering etter fullført utdanning 

3.4. Agder har høyere yrkesdeltakelse blant kvinner og høyere 
andel menn i helse- og omsorgsyrker 
 

Beholde 
kompetansen 

3.5. Helsepersonell blir værende i helsesektoren og det er mindre 
turn-over 

3.6. Flere helsepersonell har hele stillinger og står lenger i arbeid 
(høyere sluttalder) 

3.7. Partene samarbeider om å beholde personell med akademisk 
kompetanse  

3.8. Partene samarbeider om å utvikle etter – og videreutdanning 
 

Fremtidsrettede 
utdanninger 

3.9. Partene samarbeider om at studieprogrammene videreutvikler 
kvalitet og relevans for behovene i kommuner og sykehus 

3.10. Agder tilbyr framtidsrettede og innovative utdanninger innen 
helse som bidrar til å gi studiene status og popularitet  

3.11. Agder har etablert «Campus Sør» for desentralisert 
legeutdanning  
  

  



Vedlegg: Eksempler på nasjonale og regionale føringer  

Nasjonale føringer 

Stortingsmelding «En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse». Meld. St. 
30 (2019–2020) 
Regjeringens stortingsmelding om utviklingstrekk, status, endringsbehov og regjeringens 
politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.  
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20192020/id2715113/ 

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023,  Meld. St. 7 (2019-2020)  
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 skal vise retning for den videre utviklingen av 
sykehusene. Planen skal være et verktøy for å få til nødvendige omstillinger for å kunne 
møte fremtidens utfordringer. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-

sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/ 

Helsefellesskap nasjonalt og regionalt 
Avtale inngått oktober 2019 mellom regjeringen og KS om å etablere 19 helsefelleskap  som 
skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Agder var tidlig 
ute med avtaler om helsefellesskap allerede i 2019.   
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-
helsefelleskap/id2674825/ 
 

RHETOS:  
Nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanninger i Norge, blant annet i form av 
forskriftsfestede retningslinjer for hver utdanning.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 
 
Helse -omsorg 21 
HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og 
innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning 
til innovasjon og kommersialisering.  
https://www.helseomsorg21.no/ 

Forskningsrådets strategi for 2020-2023: Innovasjon i offentlig sektor 
Strategi for å få bedre balanse mellom innovasjonsinnsatsen innrettet mot næringslivet og 
mot offentlig sektor, og få økt satsing på forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for 
offentlig sektor.  
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254032549913.pdf 

Rapport om studieplasser i medisin i Norge 
Den såkalte «Grimstad-utredningen» som på vegne av kunnskapsdepartementet utredet 
behov, modeller og muligheter for studieplasser i Norge. Utredningen er foreløpig fulgt opp 
med blant annet tildeling av 20 ekstra studieplasser til UiO. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9b9fb61d194fe19d4cac829a920c4d/rapport-
grimstadutvalget-.pdf 
 
Rapport om kommunenes sentrale forskningsorgan 
Rapport om Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble overlevert Helse - og 
omsorgsdepartementet i april 201. Den inneholder forslag om å etablere et 
kunnskapssystem i form av nasjonale og regionale strukturer med hovedvekt på forskning, 
og peker på at innovasjons – og utdanningsaktivitet også kan inngå i systemet.  
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsetjenester/kommunenes-strategiske-

forskningsorgan-ksf/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20192020/id2715113/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-helsefelleskap/id2674825/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-helsefelleskap/id2674825/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://www.helseomsorg21.no/
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254032549913.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9b9fb61d194fe19d4cac829a920c4d/rapport-grimstadutvalget-.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9b9fb61d194fe19d4cac829a920c4d/rapport-grimstadutvalget-.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsetjenester/kommunenes-strategiske-forskningsorgan-ksf/
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsetjenester/kommunenes-strategiske-forskningsorgan-ksf/


 

Regjeringens langtidsplan for høyere utdanning 
Langtidsplanen skal sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i forskning og 
høyere utdanning. Regjering er blant annet opptatt av å trappe opp bevilgninger til forskning 
og høyere utdanning som fornyer, forbedrer og effektiviserer offentlig sektor.  
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-
hoyere-utdanning2/id2615974/?expand=factbox2615984 
 

Regionale føringer 

 
UiA strategi 2021-2024 
Strategi for utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, samfunnskontakt og 
nyskapning 
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/strategi-2021-2024 
 
Regionplan Agder 
Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den 
beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde 
for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for 
politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og 
virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører 
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-

strategier/regionplan-agder-2030/ 

Strategidokument for helsefellesskapet - OSS 
OSS - Helsefellesskap på Agder har et styrket ambisjonsnivå gjennom visjonen 
«Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder». OSS skal initiere 
utviklingsarbeid for å realisere felles visjon og mål, være pådrivere for en framtidsrettet og 
bærekraftig helsetjeneste på Agder og prioritere de samlede ressursene best mulig  
 

Utviklingsplan og strategi for SSHF 
Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt av styret i SSHF 12. april 

2018.  https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2035/utviklingsplan-med-strategi 

Lovpålagte samhandlingsavtaler mellom sykehus og kommuner 
Kommunene i Agder og SSHF har inngått en rekke samhandlingsavtaler. Følgende avtaler 
er særlig relevante for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning: 

• Delavtale 6: retningslinjer for gjensidig kompetanseoverføring og for 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 

• Delavtale 7: Om forskning, utdanning, praksis og læretid 

https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/?expand=factbox2615984
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-hoyere-utdanning2/id2615974/?expand=factbox2615984
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/strategi-2021-2024
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2035/utviklingsplan-med-strategi

