
  

 

 

 

 

 

 

 

Delavtale 7 – samarbeid om kompetanseutvikling og 

utdanning 

 

 
mellom 

 
 
 

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene 
Aurskog-Høland, Eidskog, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, 

Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lillestrøm 
Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nord-

Odal, Nordre Follo, Rælingen, Sør-Odal, Ullensaker og Ås 
 
 
 
 
 
 

Godkjent av: Dato: Merknad: 

SU – Ahus og kommuner 05.12.2019  

ASU – Ahus og kommuner 12.12.2019  

 

Dokumentinformasjon: 

Versjon  3 

Tid for neste revisjon 2022 

http://www.lorenskog.kommune.no/
http://www.nittedal.kommune.no/
http://www.ralingen.kommune.no/
http://www.hurdal.kommune.no/
http://www.ullensaker.kommune.no/
http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.eidsvoll.kommune.no/
http://www.nesodden.kommune.no/
http://www.nes-ak.kommune.no/
http://www.as.kommune.no/
http://www.frogn.kommune.no/
http://www.ahus.no/
http://www.enebakk.kommune.no/
http://www.romskog.kommune.no/


Delavtale 7 – samarbeid om kompetanseutvikling og utdanning 

1. Parter 

Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen) og Akershus 

universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 

 

2. Bakgrunn og lovgrunnlag 

Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt.5. Avtalen 

har sitt lovgrunnlag i helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2. nr. 6 og 7, og 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-l e annet ledd. 

 

3. Formål 

Legge til rette for gjensidig kompetanseoverføring og kompetanseutvikling i 

kommuner og sykehus. 

 

Legge til rette for gode utdanningsforløp, læretid og samarbeid om praksis.  

4. Ansvar og forpliktelser 

Partene forplikter seg til å: 

 

• Samarbeide med aktuelle utdanningsinstitusjoner/ Akershus fylkeskommune 

• Samarbeide om utvikling av ambulerende virksomhet 

• Samarbeide om gjensidige hospiteringsordninger innen alle divisjoner og 

tjenesteområder 

• Samarbeide om elektroniske verktøy, som e-læring og andre nettbaserte 

virkemidler 

• Samarbeide om simulering og ferdighetstrening 

 

5. Plikt til gjennomføring og forankring  

Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Pasient- 

og brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, 

praktisering, oppfølging og endring av avtalen. 

Partene skal sette av ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for 

samarbeid. 

6. Håndtering av uenighet. 

Det vises til overordnet samarbeidsavtale p. 8. 

 

7. Ikrafttredelse, oppsigelse, evaluering og revidering  

Avtalen trer i kraft ved undertegning og løper til den blir oppsagt. Oppsigelse av 

avtalen krever ett års skriftlig varsel. 

 

Hver av partene kan be om reforhandling av avtalen med 3 mnd. varsel. Krav om 

reforhandling medfører ikke oppsigelse av avtalen. 
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Denne avtalen er inngått i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar 

hver. 

 

 

Dato:       Dato: 

 

 

 

Xxxxx kommune     Akershus universitetssykehus HF 

 


