Partnerskabsaftale mellem Broen til Bedre Sundhed, Lolland-Falster
Undersøgelsen og University College Sjælland

Formål
Broen til Bedre Sundhed (BTBS), Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS) og University College
Sjælland (UCSJ) har en gensidig interesse i at skabe viden om og lige adgang til sundhed i Region
Sjælland med særligt fokus på Lolland-Falster.
Det er således en fælles vision at udvikle ny viden, nye tilgange og kompetencer ift.
sundhedsfremme i forskellige velfærdsprofessionelle sammenhænge på Lolland-Falster,
herunder at skabe viden om social og sundhedstilstand og -adfærd hos borgerne i Region
Sjælland som et videnmæssigt afsæt for udvikling af nye tilgange. Det fælles mål er således at
fremme lige adgang til sundhed gennem udvikling af sundhedsydelser og generel
sundhedsfremme, herunder udvikling af de nuværende og kommende professionelles
kompetencer.

Med henblik på at opnå dette formål samt sikre et tæt og forpligtende samarbejde til fælles gavn
for parterne, regionen og for samfundet som helhed indgår BTBS, LOFUS og UCSJ hermed en
partnerskabsaftale om aktiviteter inden for områderne:
a) Forskning og udvikling
b) Uddannelses- og praktikforløb
- med særligt fokus på udvikling af fælles indsatser og aktiviteter i tilknytning til BTBS’s og LOFUS’
prioriterede indsatsområder.

Beskrivelse af de særlige fokusområder i aftaleperioden

A) Forskning og udvikling
Parterne er enige om at samarbejde om at etablere og gennemføre forsknings- og
udviklingsaktiviteter. Der opbygges en fælles videnfunktion mellem parterne koordineret via
UCSJ’s Forsknings- og Innovationsafdeling.
Der arbejdes særligt med henblik på igangsætning af aktiviteter inden for fokusområderne:
•
•

•

fremtidens voksne – viden, kompetencer og udvikling af nye tilgange til fremme af sundhed
og trivsel hos børn og unge ved tværgående indsatser
lige adgang til sundhed – viden, kompetencer og udvikling af nye tilgange til fremme af lige
adgang til sundhedsydelser social og for alle med hensyntagen til den enkelte borgers
ressourcer, ønsker og behov
nye veje til sundhed – viden, kompetencer og udvikling af nye tilgange til at fremme sundhed
gennem samarbejde i lokale netværk på tværs af sektorer, fagområder og med involvering af
borgere, frivillige og lokale ressourcer fx kulturinstitutioner og foreningsliv

Samarbejdet bæres gennem aktiviteter som:
•
•

udvikling og gennemførelse af fælles forsknings- og udviklingsprojekter
brug af hinanden som sparringspartnere i konkrete aktiviteter, herunder forsknings- og
udviklingsprojekter

Det er en fælles prioriteret indsats at få etableret min. et tværgående ph.d.-forløb med forventet
start foråret 2016 gennem en fælles projektudviklings- og fundraising-indsats.

B) Uddannelses- og praktikforløb
Studerende fra UCSJ’s uddannelser vil kunne indgå i tilknytning til aktiviteter iværksat i regi af
BTBS og LOFUS. Aktiviteterne koordineres via faste kontaktpersoner ved UCSJ, således at der
skabes mest mulig synergi mellem de studerendes læring og kompetenceudvikling og fx
gennemførelsen af konkrete udviklingsaktiviteter i praksis.
Der er særligt fokus på udvikling og gennemførelse af studenterrettede og -involverende
aktiviteter inden for fokusområderne jf. A) og rettet mod studerende på alle UCSJ’s uddannelser
(sundheds-, pædagog-, lærer- og socialfaglige samt administationsbachelor og leisure
management).

Aktiviteterne kan gennemføres som:
•
•
•
•
•

undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen
del af de studerendes praktikforløb, herunder tværprofessionelle praktikforløb
projekt- og innovationsaktiviteter, som en integreret del af et undervisningsforløb
koordineret af UCSJ
bachelorprojekter
studenterinvolvering i større forsknings- og udviklingsprojekter jf. del A

Implementering af partnerskabsaftalen
Med denne partnerskabsaftale forpligter BTBS, LOFUS og UCSJ sig til at arbejde for at fremme
målene som beskrevet i aftalen og i det hele taget være i kontakt om emner af fælles interesse.

Organisering
Der nedsættes en styregruppe bestående af 4-6 medlemmer. Der sikres repræsentation fra såvel
BTBS, LOFUS og UCSJ i styregruppen. Styregruppen varetager den overordnede ledelse og styring
af de aktiviteter, der udfoldes inde for rammerne af aftalen. Styregruppen mødes mindst 2 gange
årligt. Styregruppen vedtager et overordnet årshjul for aktiviteterne.
Til understøttelse af aftalen og de af styregruppen trufne beslutninger nedsættes efter behov
arbejdsgrupper inden for enkelte områder og i forhold til del-indsatser.
Styregruppen for partnerskabet er formelt underlagt de eksisterende ledelsesgange (direktion,
bestyrelse og styregruppe) hos de enkelte parter i denne aftale.

Kommunikation og presse
Hvis BTBS, LOFUS og UCSJ ønsker at kommunikere om samarbejdet mellem de tre
organisationer, skal alle parter godkende eventuelle udtalelser.
Hvis presse, journalister eller andre retter henvendelse til henholdsvis BTBS, LOFUS eller UCSJ
angående samarbejdet, skal det tilstræbes at alle organisationer godkender eventuelle udtalelser
på partnerskabets vegne.

Økonomi
BTBS, LOFUS og UCSJ har separate budgetter. Indgåelse af denne rammeaftale om samarbejdet
mellem BTBS, LOFUS og UCSJ forudsætter ingen økonomiske transaktioner.
UCSJ bidrager til aktiviteter i regi af BTBS og LOFUS i det omfang, det er kompatibelt med
eksisterende uddannelses-, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ved opstart af konkrete
aktiviteter udarbejdes delaftaler hvorunder de økonomiske forpligtigelser afklares.
Derudover involverer samarbejdet mellem BTBS, LOFUS og UCSJ en fælles fundraising-indsats.

Tidsperiode
Partnerskabsaftalen løber så længe parterne ønsker det, men styregruppen kan til enhver tid
revidere indholdet. På samme måde kan styregruppen beslutte at opsige aftalen, hvis den ene
part ønsker det, dog under behørig hensyntagen til igangværende aktiviteter, herunder de
studerende, der er i gang med et forløb.
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