
Beslutningssag: Rammeaftale mellem Region Hovedstaden og Metropol 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Professionshøjskolen Metropol rettede i januar 2015 henvendelse til Region Hovedstaden med forslag om at indlede 
et mere fomaliseret samarbejde på områder af fælles interesse. Udgangspunktet for den første drøftelse var et 
ønske fra Metropols side om at indgå en aftale med fokus på etablering af delestillinger. Som følge af de mange 
andre fælles berøringsflader og interesseområder blev der enighed om at udarbejde en overordnet fælles 
rammeaftale, der kan tjene som et fælles afsæt til, at parterne med tiden indleder et tættere samarbejde på øvrige 
fælles interesseområder. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
1. at godkende forslaget til rammeaftale mellem professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden (bilag 
1). 
  
Administrationen indstiller endvidere: 
  
2. at forretningsudvalget udtaler sig om mulighederne for samarbejdsaftaler vedrørende delestillinger. 

POLITISK BEHANDLING 

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet. 

SAGSFREMSTILLING 

Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden er sammen med de højere uddannelsesinstitutioner og det 
private erhvervsliv centrale parter i forhold til at fastholde og udbygge den stærke position, som Danmark har i 
forhold til forskning og udvikling af nye løsninger inden for forebyggelse, undersøgelse og behandlinger på 
sundhedsområdet. 
  
Professionshøjskolen Metropol har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse inden for en række 
sundhedsfaglige faggrupper samt at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, og herigennem aktivt at medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel 
den private som den offentlige sektor. 
  
Region Hovedstaden har med sit særlige ansvar for at sikre vækst i hovedstadsregionen og som sygehusejer, og 
dermed hovedaftager af de faggrupper, der uddannes på professionshøjskolen Metropol, en klar interesse i at sikre 
den bedst mulige kobling mellem Professionshøjskolen og regionens sundhedsvæsen. Region Hovedstaden har 
herunder en særlig interesse i at deltage i udviklingen af ny viden til gavn for den undersøgelse, behandling og pleje, 
der ydes af professionsbachelorer i det offentlige sundhedsvæsen, og for at sikre et stærkt (rekrutterings-) 
fundament for vækst og udvikling i forhold til de private virksomheder, der er beskæftiget inden for 
sundhedsområdet. 
  
På baggrund af de klare fælles interesser er Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden blevet enige 
om at indgå i et mere formaliseret samarbejde. Med henblik på at sikre et godt fælles afsæt har parterne udarbejdet 
vedlagte forslag til overordnet rammeaftale. 
  
Rammeaftalen 
Formålet med rammeaftalen er 
1. At udvikle et partnerskab med afsæt i områder med faglig og strategisk interesse for begge parter. 



2. At bruge hinanden som videnspartnere indenfor uddannelses-, forsknings- og udviklingsområdet og med afsæt 
heri indgå aftaler om fælles indsatser, som udmøntes i fælles samarbejder og udviklingsinitiativer. 
3. At understøtte visioner og målsætninger i Strategi 2020 for Metropol samt Fokus og Forenkling for regionen. Det 
betyder, at parterne har en fælles målsætning om at sikre: 

l undervisere med nyeste og bedste forskningsbaseret viden til gavn for kvaliteten i 
professionsbacheloruddannelserne, 

l integration af praksis i undervisningen, 

l udviklingen af et førende sundhedsvæsen med høj kvalitet og lige adgang til den nyeste og mest effektive 
behandling, 

l at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der motiverer borgere til at sikre den bedst opnåelige 
livskvalitet gennem hele livet, 

l at have fokus på lighed i sundhed- tryghed og trivsel for alle, 

l at være blandt de førende storbyregioner i Europa indenfor forskning og udvikling. 

Parterne har en fælles ambition om at: 

l fremme klinisk forskning og udvikling inden for de professioner parterne sammen uddanner til og at øge de 
studerendes fokus på forskningens betydning for klinisk praksis, 

l få de bedst uddannede professionsbachelorer som er parate til at indgå i fremtidens sundhedsvæsen, som er 
under løbende udvikling og omstilling. Herunder i forhold til anvendelse af nye behandlingsformer, ny teknologi 
og ændringer i relationen mellem borgeren/patienten og sundhedsvæsenet, 

l sikre en kobling mellem Metropol og regionens sundhedsvæsen med henblik på at sikre og fastholde 
højtkvalificerede medarbejdere og udvikling af ny viden. 

På det konkrete plan lægges der i rammeaftalen op til at parterne en gang årligt aftaler en fælles handlingsplan for 
initiativer, som søges igangsat i det kommende år, herunder med fokus på: 

l fælles projekter, 

l etablering af delestillinger, 

l aftaler om efter- og videreuddannelsesopgaver, 

l involvering af øvrige parter, herunder private virksomheder. 

I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplanen aftales samtidigt fælles målsætninger og succeskriterier for 
aktiviteterne i det kommende år. I det omfang, hvor disse indsatser omsættes i konkrete aftaler om fælles initiativer, 
bliver der nedsat udviklings-/arbejdsgrupper og udarbejdet konkrete underaftaler, der specificerer rammerne for de 
enkelte initiativer. 
  
Disse underaftaler udarbejdes på administrativt niveau som allonger til rammeaftalen. 
  
En første allonge/del-aftale under den overordnede rammeaftale er udarbejdet og vedrører en aftale om etablering af 
delestillinger mellem Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden. 
  
Delestillinger på tværs af Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden vil kunne sikre etablering af 
forsknings- og udviklingsområder, til gavn for kvaliteten i uddannelsen og for den behandling og pleje, der ydes af 
professionsbachelorer i sundhedsvæsenet. Et tæt ansættelsesmæssigt samarbejde vil desuden kunne styrke begge 
parter fx ved søgning af eksterne forsknings- og udviklingsmidler. Endelig vil delestillinger kunne give både 
Professionshøjskolen Metropol og Region Hovedstaden fordele – bl.a. via lektorater på Københavns Universitet, 
som betyder fælles indflydelse på vejledning og uddannelse af højtuddannede professionsbachelorer. 
  



  
Aftalen om etablering af delestillinger mellem Metropol og Region Hovedstaden vil træde i kraft i forlængelse af 
Regionsrådets godkendelse af den overordnede rammeaftale mellem Metropol og Region Hovedstaden. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. I forhold til den mere langsigtede 
bane er der heller ikke umiddelbart særlige økonomiske konsekvenser. I takt med at parterne udbygger samarbejdet 
i form af underaftaler/allonger til rammeaftalen, vil eventuelle økonomiske forpligtelser blive håndteret som et 
integreret led heri. 

KOMMUNIKATION 

På baggrund af Regionsrådets godkendelse af rammeaftalen vil Metropol og Region Hovedstaden sikre en fælles 
kommunikation om det nye samarbejde. I første fase vil det være i form af en fælles pressemeddelelse om ramme 
aftalen og underaftalen om etablering af delestillinger, hvor målgruppen er til alle relevante faggrupper internt i 
regionen og hos Metropol, og til de relevante eksterne parter (universiteter, øvrige regioner, kommuner mv.) som 
regionen og Metropol samarbejder med i forhold til forskning og udvikling af nye løsninger inden for forebyggelse, 
undersøgelse og behandlinger på sundhedsområdet. I takt med udbygningen af samarbejdet vil der løbende blive 
kommunikeret ud herom til alle relevante parter afhængig aftalernes fokus. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 26. januar 2016 og regionsrådet den 2. februar 2016. 
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