
 

 

Mandat for fagrådene 
tilknyttet samarbeidsavtalene mellom Kongsvinger, Romerike-/Follo-kommunene, og Ahus HF 

__________________________________________________________________________________ 

Ahus og kommuner har inngått samarbeidsavtaler på alle områder loven beskriver. Ledelsen ved 

helseforetaket og kommunestyret i kommune er ansvarlige for avtalene.  

Følgende avtaler er inngått:  

 Overordnet samarbeidsavtale  

 Helhetlig pasientforløpsavtale  

 Delavtale 2 – samarbeid om koordinerte tjenester ) 

 Delavtale 4 - kommunal øyeblikkelig hjelp døgn  

 Delavtale 6 – samarbeid om forskning og innovasjon  

 Delavtale 7 – samarbeid om utdanning og kompetanse  

 Delavtale 8 – svangerskap, føde og barsel 

 Delavtale 9 – IKT-løsninger 

 Delavtale 10 - Forebygging  

 Delavtale 11 - beredskap og akuttmedisinsk kjede  

 

ASU vedtok (ASU-møte 13.06.19) at det skal opprettes et fagråd innenfor viktige samarbeidsområder, 

og ga SU oppdraget med å gjennomføre ordningen. 

Følgende fagråd opprettes:  

1) Fagråd Behandlingsforløp (helhetlig pasientforløp/akuttmedisinsk kjede)  

2) Fagråd Mestring (forebygging, mestring og helsefremming)  

3) Fagråd Beredskap og smittevern  

4) Fagråd kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling  

 

SU vedtok (SU møte 05.09.19) sak 30-19 følgende mandat og ordning for fagråd: 

Formål med fagrådene: 

Fagrådet skal sikre en struktur for samarbeid på systemnivå mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene. Fagrådene skal bidra til fokus på overordnet samhandlingsplan med 

satsningsområdene og levendegjøre avtaleverket. Fagrådene skal gi råd og foreslå tiltak som kan 

bedre våre helsetjenester innenfor eget fagområde. Fagrådene skal ha hovedfokus på pasientens 

helsetjeneste og helhetlige behandlingsforløp.  

 

Fagrådenes forankring:       

                                                                       

Fagrådene er forankret i overordnet samarbeidsavtale. SU er oppdragsgiver for fagrådene. AU har 

ansvar for oppfølging og koordinering av fagrådene på vegne av ASU/SU.  



 

 

Partene har selv ansvar for å organisere/ strukturere seg slik at det er kommunikasjon mellom 

fagforumene og kommunene/ sykehuset, og internt mellom kommunene/ divisjonene. 

Sykehus og kommuner har selv ansvar for å organisere/ strukturere seg slik at representantene blir i 

stand til og representerer hele sin organisasjon/ region. 

 

Fagrådenes oppgave: 

Fagrådene får sitt årsoppdrag fra SU i mars. Det kan tilkomme ytterlige oppdrag/ oppgaver i løpet av 

året.   

Nasjonale føringer og overordnet samhandlingsplan gir føringer for samhandlingsarbeider og 

definerer fagrådenes fokusområder.  

Fagrådene skal:  

 Arbeide for å bedre og utvikle samhandlingen mellom tjenestene og løse oppdrag fra ASU / 

SU 

 Bidra til fokus på overordnet samhandlingsplan og satsningsområdene og levendegjøre 

avtaleverket 

 Gi råd og foreslå tiltak som kan bedre våre helsetjenester innenfor eget fagområde, i forkant 

av SU møtet i desember 

 Følge med på nasjonale føringer, planer og veiledere 

 Sørge for en oversikt over pågående samhandlingsprosjekter / samarbeid/ felles prosjekter/ 

og lignende innenfor sine fagområder 

 På oppdrag, komme med innspill til revidering/ evaluering av samarbeidsavtalene/ 

retningslinjer og fremme forslag til revisjon/ endring til AU 

 Fagrådene sender sine innspill/henvendelser/etc til AU 

 Delta på aktuelle møtearenaer for sine fagområder 

 Rapportere til SU årlig, som en del av årsmeldingen. Antall møter og overholdelse av 

forpliktelsen i mandat skal inngå i rapporten 

 

Praktisk: 

Fagrådenes representanter: 

 Fagrådene skal bestå av 2 representanter fra hver region (Kongsvinger, Øvre Romerike, 

Nedre Romerike og Follo) og 3 -6 representanter fra Ahus 

 Representantene skal ha relevant virke/fagbakgrunn for fagrådets samarbeidsområde, 

og det bør tilstrebes bredde i fagbakgrunn og erfaring   

 Sykehus og kommuner har selv ansvar for å organisere/strukturere seg slik at de velger 

omforente representanter og at disse faktisk representerer hele sin organisasjon/region. 

 Partene har plikt til å skaffe/stille representanter fra sine områder 

 1 representant fra hver region og minimum 2 representanter fra Ahus har møteplikt til 

hver møte 

 Innkalling og referater sendes til AU  

 Fagrådene skal vurdere hensiktsmessig møtefrekvens, minimum 3-4 møter pr år 



 

 

 


