SAMARBEIDSAVTALE
Bachelorutdanning i sykepleie
MELLOM HØGSKOLEN I INNLANDET OG……. KOMMUNE

§1

Formål
Partene ønsker å bidra til en vel fungerende helsetjeneste ved å samarbeide med
kommunehelsetjenesten om bachelorutdanning i sykepleie av fremtidig og nåværende
helsepersonell.
Partene ønsker å utvikle og befeste hensiktsmessige samarbeidsformer hvor det legges
vekt på felles faglig læringsmiljø innenfor utvikling og praksis, arbeidsliv, utdanning
og forskning.
Samarbeidet skal ellers ha som mål å sikre tilgang på kvalifisert offentlig godkjente
sykepleiere i kommunehelsetjenesten.
Partene er enige om at kommunene i Hedmark har et særlig ansvar for å legge til rette
praksisplasser for studenter ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Fakultet for helse- og
sosialvitenskap.

§2

Partsforhold
Samarbeidsavtalen inngås mellom Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og
sosialvitenskap v/dekan og ……. kommune v/helse og omsorgssjef.

§3

Samarbeidsområder

|
§ 3-1 Samarbeid om praksisstudier
Partene skal samarbeide om tilrettelegging og gjennomføring av praksisstudier i
kommunen for Høgskolens studenter innenfor bachelor i sykepleie slik at Høgskolen
sikres tilgang på praksisplasser der studentene oppnår optimale læringsutbytter.

Samarbeid skal skje ved:
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Praksisstudiene tilrettelegges i overensstemmelse med utdanningens fag- og
rammeplaner.
Høgskolen drøfter innhold og gjennomføring i praksisstudiene med kommunens
ansatte som deltar i studentoppfølgingen.

§ 3-2 Samarbeid om bachelorutdanning
Partene ønsker å samarbeide om bachelorutdanning for å styrke den faglige
kompetansen hos sykepleiere i fylket. Tilbudene kan være kurs eller utdanning av
lengre varighet i Høgskolen, og det kan om mulig tilrettelegges for desentraliserte
utdanningstilbud i kommunen.
Det er ønskelig at eksterne praksisveiledere har kompetanse på master- eller
bachelornivå i sykepleie, eller lang erfaring i både praksis og veiledning av studenter.
Studenter i bachelorutdanningen i sykepleie utses en fast veileder i praksisperioden.
Kommunen har ansvar for å utse egnet veileder og legge til rette for veiledning. Det er
Høgskolens ansvar å påse at innhold og kvaliteten på veiledningen som gis, samsvarer
med bachelorutdanningens forventninger.

§ 3-3 Samarbeid om utveksling av personale
Partene ser det som verdifullt at Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og
sosialvitenskap og…….. kommune kan samarbeide om utveksling av personale i den
hensikt å utnytte og utvikle den enkeltes og hverandres kompetanse. Slik utveksling
kan være hospitering, bistillinger, kombinasjonsstillinger, engasjement som
foreleser/timelærere eller utviklingsarbeid.

§4

Særavtaler

§ 4-1 Særavtale om praksisstudier for bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Innlandet
Partene forutsetter at det inngås egen avtale mellom Høgskolen i Innlandet, ved de
helse- og sosialfaglige utdanningene og kommunen om gjennomføring av
praksisstudier.
Avtalen skal regulere nærmere:
 Roller, ansvars- og arbeidsfordeling mellom Høgskolen og kommunen.
 Kommunens kvalitative og kvantitative veiledningsmuligheter, herunder antall
praksisplasser.
 Tilbud fra Høgskolen om utdanning i veiledning.
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§5

Gjensidige forpliktelser ved gjennomføring av praksisstudier





§6

Kommunen stiller til disposisjon arbeidstøy (der dette er aktuelt), inkludert vask,
garderobeplass og veiledningslokaler i den grad det er mulig og nødvendig.
Studenter og lærere har adgang til eventuell kantine på praksisstedet.
Kommunen er ansvarlig for at pasienter informeres om at praksisstedet har
veiledningsansvar overfor Høgskolens studenter.
Partene skal holde hverandre gjensidig informert så tidlig som mulig om planer og
tiltak som påvirker omfanget av partenes forpliktelser i henhold til
samarbeidsavtalen og aktuelle særavtaler.

Varighet og oppsigelse
Avtalen trer i kraft ved undertegning fra begge parter.
Avtalen kan sies opp med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.
Oppsigelsen sendes skriftlig til Høgskolen i Innlandet, Fakultet for helse- og
sosialvitenskap v/ dekan og kommunens helse og omsorgssjef.
Oppsigelse av samarbeidsavtalen vil automatisk også gjelde særavtaler med samme
virkningstidspunkt som for samarbeidsavtalen. Særavtaler kan sies opp særskilt med 6
måneders gjensidig oppsigelsesfrist.

§7

Undertegning
Samarbeidsavtalen underskrives i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder 1 eksemplar
hver.
Dato:_____________

_______________
Dekan
Høgskolen i Innlandet

Dato: ____________

__________________
Helse og omsorgssjef,
kommune
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