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SAMARBEIDSAVTALE 

 
 

for faglige nettverk innen kommunale pleie- og omsorgstjenester i Møre 
og Romsdal 

 
 

Avtalen er inngått mellom de fire nettverksdistriktene ved hovedkontaktperson, 
Rokilde Undervisningssykehjem, Undervisningshjemmetjenestene i Ålesund, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Molde og 

Senter for omsorgsforskning 

 
Avtalens bakgrunn og hensikt 

Nettverkene er et ledd i USH og UHT sin strategi for erfaringsspredning, og organiseres i 

samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Mål for nettverkssamarbeidet er: 

- Å være en møteplass mellom den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og 

utdannings- og forskningsinstitusjonene som samarbeider med USH og UHT 

- Å bidra til forskning og fagutvikling 

- Å være et forum for inspirasjon og erfaringsdeling  

- Å bidra til at fagutviklingsarbeid blir systematisert og presentert 

- Å etablere en felles kunnskaps- og erfaringsbase med oversikt over:  

o Deltakere i nettverkene 

o Ressurspersoner og personer med spesiell kompetanse i fylket 

o Oversikt over prosjekter, fagutviklings- og forebedringsarbeid 

Nettverkene er delt inn i 4 distrikt: Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre 

Sunnmøre.  

1. Ansvarsfordeling 

Nettverksgruppen  

Nettverksgruppen består av en representant fra hver deltakerkommune og oppnevnes for 

et år om gangen. I forbindelse med utvidelse av nettverket i forhold til at det er etablert 

et UHT i fylket, kan det være hensiktsmessig at noen kommuner stiller med to 

representanter. Dette gjelder spesielt i kommuner hvor organiseringen er delt mellom 

tradisjonelle sykehjem og hjemmetjenester. I løpet av januar hvert år skal 

nettverksgruppen foreta nødvendig revisjon og eventuell nyoppnevning av deltakere i 

gruppen.  

Ansvar: 

 Planlegge og gjennomføre nettverksamlinger 

 Ha ansvar for faglig innhold i nettverksamlingene 

 

 
 



Nettverksgruppens kontaktperson 
Ansvar: 

 Informere Undervisningssykehjemmet eller 

Undervisningshjemmetjenesten om aktiviteten i nettverket etter nærmere 
avtale 

 Være bindeledd til alle kommunene i nettverket 
 Ha oversikt over gruppens deltakere 
 Organisere møter i sitt distrikt i samarbeid med de øvrige deltakerne, 

herunder invitere med USH, UHT, og representanter fra høgskolene 
  

USH og UHT 
Ansvar: 

 Koordinere nettverksarbeidet på overordnet nivå i fylket 

 Være bindeledd mellom nettverkene 
 Ha medansvar for tilrettelegging og oppfølging av aktiviteten i nettverket 

 Etablere felles informasjonsbase for nettverkene 
 Arrangere en årlig erfaringskonferanse 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
Ansvar: 

 Delta i nettverket med faglig kompetanse, dialog og veiledning 
 Formidle statlige styringssignal ved kurs/fagdager 

 Bistå i praktisk forarbeid ved kurs/fagdager  
 Bidra økonomisk til nettverksamlinger etter dialog med nettverksgruppens 

kontaktperson 

 Bidra økonomisk til kurs/fagdager etter dialog med 
Undervisningssykehjemmet og Undervisninghejemmetjenestene  

 
Senter for omsorgsforskning 
 

- Delta på den årlige erfaringskonferansen i mai – presentasjon av forskning 
- Delta på det årlige møtet i samarbeidsutvalget  

 
Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund * 
 

- Delta etter forespørsel på ett nettverksmøte per distrikt per år 
- Delta på den årlige erfaringskonferansen, presentasjon av forskning 

- Delta på det årlige møtet i samarbeidsutvalget 
 

*Høgskolen i Volda har ingen forpliktelser i forbindelse med UHT og USH, 

men vil bli invitert til å presentere relevant pasientnær forskning og 
utviklingsarbeid ved den årlige erfaringskonferansen. 

 
2. Årlige aktiviteter 
Januar   Møte i samarbeidsutvalget for det faglige nettverket 

Mars    Møter i nettverkene  
Mai/juni   Årlig erfaringskonferanse for hele nettverket 

September   Møter i nettverkene  
  
 

 
4. Samarbeidsavtalens varighet 

Avtalen gjelder fra februar 2010 – og frem til den blir avløst av en revidert avtale 
innen utgangen av januar 2011, altså for 1 år om gangen. 



 
 
Partene forplikter seg med denne avtalen til å delta i det videre 

nettverkssamarbeidet som beskrevet over, for å nå målene som nevnt 
under punkt 1.  

 
 
Avtalen gjelder fra og med 1.februar 2010 til og med 31. januar 2011 

 
  

 
 
 

----------------------------------------  ------------------------------------- 
Høgskolen i Molde     Hovedkontakt nettverk Nordmøre           

Ved dekan Kari Westad Hauge   Ved Nora Olsen, Kristiansund 
kommune 
 

 
 

----------------------------------------  ------------------------------------- 
Høgskolen i Ålesund    Hovedkontakt nettverk Romsdal  

Ved instituttleder      Ved Kristin Eidem, Molde kommune 
Britt Valderhaug Tyrholm     
 

 
 

----------------------------------------  ------------------------------------- 
Senter for Omsorgsforskning                       Hovedkontakt nettverk Sunnmøre N 
Ved leder                                                   ved Berith Astrup, Ørskog kommune 

 
 

 
----------------------------------------  ------------------------------------- 
Undervisningshjemmetjenesten   Hovedkontakt nettverk Sunnmøre S 

Ved Britt Krøvel     Ved ?   
 

 
 

----------------------------------------  ------------------------------------- 

Undervisningssykehjemmet   Fylkesmannen i Møre og Romsdal  
ved Inger Lise Lervik    ved Marit Hovde Syltebø 


