
Mandat for regionale fagråd i Helse Nord 

Mandat  Fagråd for -------------- 

Forankring i  

Helse Nord 

 

 Helse Nord RHF, Fagavdelingen 

Bakgrunn for fagrådet  Oppnevnt for å diskutere og avklare aktuelle saker og problemstillinger 
innen fagområdet som Helse Nord ønsker råd og anbefalinger på.  

Oppnevningsperiode  Oppnevnes for en periode på 3 år.  

 Fagrådet har funksjonstid xxxxxx-xxxxx 
 Ved reoppnevning skal kontinuitet balanseres med behovet for fornying. 
 Det er ønskelig med en viss utskiftning hvert 3. år. 

Fagrådsleders rolle og 

ansvar 
 Fagrådsleder oppnevnes av Helse Nord RHF.  
 Fagrådsleder representerer fagrådet utad og er talsperson for det samlede 

rådet.  
 Fagrådsleder kan uttale seg til media om saker som er behandlet i 

fagrådet, men skal informere Helse Nord RHF når denne uttaler seg som 
leder for fagrådet.  

 Har ansvaret for at møtene gjennomføres i henhold til overordnet 
møtestruktur. 

 Er medansvarlig for at budsjettet for fagrådet holdes. 

Medlemmers ansvar og 

roller 
 Bidra til at fagrådet har et regionalt perspektiv. 

 Delta i møter og involvere egne fagmiljø i aktuelle saker for å sikre god 
forankring. 

 Bidra til at fagrådets oppgaver løses. 

 

Fagrådets oppgaver, 

rolle og ansvar 
 Fagrådet er rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i faglige spørsmål 

med relevans for behandlingskjeder innad og på tvers av foretaksgrensene 
og for oppgavefordeling mellom helseforetakene.  

 Skal gi råd om viktige faglige og strategiske veivalg i tjenesten, ut fra 
aktuell situasjon for fagområdet og regionale og nasjonale planer og 
vedtak. 

 Skal gi råd til fagdirektør med bakgrunn i innspill fra øvrige regionale 
nettverk innen fagområdet. 

 Skal behandle saker på bestilling fra fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 Skal utrede saker som har interesse for helseforetakene og på forespørsel 

fra enkelte HF.  
 Saker som ønskes belyst og som fremmes fra fagrådets medlemmer, 

fremmes til fagrådets leder.  
 Leder skal be sekretariatet avklare med fagdirektør i Helse Nord RHF, om 

saken skal behandles i fagrådet. 

 



Fagrådets 

sammensetning 
 Fagrådets medlemmer representerer organisasjonene de er oppnevnt av, 

både lokalt helseforetak og Helse Nord som helhet.  
 Skal være effektivt sammensatt slik at de blir fungerende organer.  
 Skal bestå av 8-10 medlemmer.  
 Skal være tverrfaglig sammensatt. 
 Skal ha representasjon fra alle helseforetak, og fra ulike nivåer i 

organisasjonene.  
 Bør ha geografisk representasjon.  
 Kan inkludere primærhelsetjenesten der det er relevant. 
 Brukerrepresentant/ brukerorganisasjon skal være representert.  

 

Fagrådets sekretariat 

og ressurser 
 Helse Nord RHF ved fagavdelingen er fagrådets sekretariat. 
 Reise- og driftsutgifter dekkes av Helse Nord RHF. 
 Kostnader knyttet til brukerrepresentasjon dekkes av midler til RBU. 
 Det omfatter kostnader knyttet til deltakelse for brukerrepresentant, 

herunder reisekostnader og tapt arbeidsfortjeneste. Dette gjelder 
uavhengig av om det er et medlem av RBU eller annen representant for 
brukerne. 

Rammebetingelser som 

gjelder for fagrådet 
 Fagrådet rapporterer til Fagdirektør i Helse Nord RHF. 
 Ved behov for kontakt med fagdirektøren, skal fagrådets leder kontakte 

sekretariatet for koordinering.  
 

Oppnevning av fagrådet  Oppnevning gjøres av Helse Nord RHF, basert på forslag fra 

helseforetakene. 

 

 

Evaluering av fagrådets 

virksomhet 
 Kort årlig rapport fra fagrådet (disposisjon): 

 Antall møter/seminar og deltakelsen på disse 
 Saker til drøfting og vurdering 
 Oversikt over avgitte råd og uttalelser 

  

Særskilt oppdrag for 

året xxx 
Oppdateres med oppdrag gitt i de til enhver tid gjeldende 

Oppdragsdokumentene og relevante styresaker  

Dato og Initialer Geir Tollåli, Helse Nord RHF 


