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 Mandat fagråd knyttet til delavtale 6  

 

1. Bakgrunn  
Plikt til å inngå samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak (delegert til det 

enkelte helseforetaket i Helse Vest) er fastsatt i helse- og omsorgstjenesteloven§6-1 og i 

spesialisthelsetjenesten§2-1 e.  

 

Avtalens innhold spesifiseres under §6-2 og oppgaven er løst gjennom delavtaler som partene har 

utarbeidet i fellesskap. Fagråd, som skal ivareta oppfølging av ulike delavtaler, står omtalt i aktuelle 

delavtaler.  

 

Fagrådet er nedsatt med bakgrunn i delavtale 6 pkt 9 med henvisning til overordnet avtale pkt 7.2.4. 

hvor det står beskrevet at det skal nedsettes et tverrfaglig fagråd på tvers av nivåene for oppfølging av 

avtalen. 

 

2. Mandat  
Fagrådet/arbeidsgruppen skal følge opp avtalen i praksis, vurdere å bidra til at avtalen fungerer. Gi 

innspill til Samhandlingsutvalget dersom det er behov for endringer. Fagrådet rapporterer årlig til 

samhandlingsutvalget i tråd med Samhandlingsutvalgets aktivitetsplan. Gruppen blir selv enig om 

arbeidsform.  

 

 Partene er ansvarlige for at det drives kontinuerlig samarbeid om utdanning, praksis og 

læretid. 

 

 Fagrådet skal ha oversikt over samarbeidsstrukturen for høyere helse- og sosialfaglig 

utdanning. 

 

 Fagrådet skal ha oversikt over samarbeidsstrukturen for lærlinger og læretid. 

 

 Fagrådet har ikke et selvstendig ansvar for å drifte samhandlingsstrukturer knyttet til 

utdanning, praksis og læretid. 

 

 Fagrådet kan gi innspill, kommentarer, forslag til endringer, o.a. til de ansvarlige for 

de respektive utdanningene. 

 

3. Fagrådets/arbeidsgruppen sammensetning  
(Fagrådet er opprettet i henhold til overordnet avtale pkt.7.2.4. Gruppenes medlemmer er i henhold til 

sammensetning av samhandlingsutvalget, henv. overordnet avtale pkt. 7.2.2. Tillitsvalgte deltar når 

saker som ligger innenfor hovedavtalens virkeområde behandles.)  

 

Leder for fagrådet melder fra til sekretær i Samhandlingsutvalget når noen går ut fra fagrådet og det er 

behov for nye kandidater.  
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Oversikt over deltakere i fagrådet og hvilke områder/ kommuner de representerer: 

Helseforetak:    

Anne Marie Joa 

 

FFU/Utdann.avd. anne.marie.joa@sus.no   

Ole Christian 

Langlo 

FFU/Utdann.avd. Ole.christian.langlo@sus.no   

Bente Dorrit 

Rossavik 

Kir. klinikk bente.dorrit.rossavik@sus.no   

Anne Merete 

Marki 

OBA anne.merete.marki@sus.no   

 

 

Mari Robberstad 

 

Mottaksklinikken mari.robberstad@sus.no  

Kommune:    

Evy Bue Fadnes Sandnes 

kommune 

ebf@sandnes.kommune.no   

Stine Johansen 

Haaland 

Stavanger 

kommune 

stine.johansen.haaland@stavanger.kommune.no   

Elisabeth 

Sortland Sande 

Jæren elisabet.sortland.sande@randaberg.kommune.no   

Anita Stene Dalane 

 

anst@sokndal.kommune.no   

Anne Margith 

Ur 

Ryfylket annemargith.ur@strand.kommune.no   

 

4. Struktur  
Leder og sekretær velges for ett år. Veksling mellom kommuner og helseforetak. 

  

5. Tidsplan  
Fagrådet skal avholde 4 møter årlig.  

 

6. Rapportering  
Fagrådene sender referat til sekretær av samhandlingsutvalget som distribuerer dette videre til 

utvalgets medlemmer. Fagrådets leder kalles ellers inn til samhandlingsutvalget for statusrapportering 

en gang annet hvert år. En gang annethvert år leveres skriftlig statusrapport. Skriftlig statusrapport 

sendes årlig i forkant av møtedato i AU- jf. møteplan  

 

Statusrapporteringen inneholder oversikt over følgende:  
Oversikt over: Mandat  

Fagrådets sammensetning  

Fagrådets struktur  

Antall møter som har vært avholdt  

Saker som fagrådet har jobbet med, og status på dette.  

Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt. revidering, jfr overordnet 

samarbeidsavtale pkt.14  

Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 
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