Oppnevning av medlemmer til Regionalt fagråd for samhandling
Fagdirektøren ønsker nå å opprette Regionalt fagråd for samhandling for perioden
01.01.2020 – 31.12.2022.
Fagrådet skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art
med relevans for behandlingskjeder, både innad og på tvers av foretaksgrensene og for
oppgavefordeling mellom helseforetakene. Det skal gi råd om viktige faglige og
strategiske veivalg, ut fra aktuelle utfordringer for fagområdet. Fagrådet skal behandle
saker på bestilling fra fagavdelingen i Helse Nord RHF og med utgangspunkt i regionale
og nasjonale planer og vedtak foreslå relevante saker til dagsorden.
Sammensetning
Det skal være en geografisk representasjon slik at alle helseforetak er representert.
Fagrådet skal være sammensatt slik at de oppnevnte representanter ivaretar ulike
funksjoner og nivå innenfor fagfeltet, samt at representantene har legitimitet i eget
fagmiljø. Medlemmene oppnevnes av Helse Nord RHF for 3 år om gangen.
Helse Nord RHF ønsker at samhandlingslederne i foretakene oppnevnes til dette
fagrådet.
Helse Nord RHF vil be overordnet samarbeidsorgan, OSO om forslag på to kommunale
representanter fra hvert HF. Det er viktig at de kommunale representantene har god
oversikt i sin region og at de representerer ulike roller. Helse Nord RHF vil sette
sammen fagrådet i etterkant slik at det blir totalt fire kommunale representanter.
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av fagavdelingen ved Helse Nord RHF.
Alle fagråd skal ha med brukerrepresentant. Representanten skal oppnevnes av RBU.
Øvrige deltakere vil inviteres til å delta i fagrådet på aktuelle saker.

Fagrådets leder oppnevnes av Helse Nord RHF.
Fagrådet vil bli supplert med nødvendig kompetanse på sak, i tilfeller der det er
nødvendig.
Mandat
Det er utarbeidet et felles likelydende mandat til alle fagrådene i Helse Nord, som er
formulert overordnet på slik måte at det ikke må utarbeides nye mandater når nye
fokusområder oppstår. Mandatet er oppdatert per august 2019 (vedlegg).
Det bes om at forslag til deltakere oversendes Helse Nord RHF ved postmottaket,
postmottak@helse-nord.no, innen 30.11.2019.

