
 

 

 

Mandat  
 

 

Fagråd for innvandrerhelse 

 
Forankring i Helsedir. 

 
Divisjon folkehelse og forebygging, avdeling levekår 

Bakgrunn for fagrådet  
Helsedirektoratet skal bidra til god helse i hele befolkningen,   
inkludert innvandrerbefolkningen. Helsedirektoratet skal følge 
med på levekårsutfordringer og forhold som påvirker ulike 
gruppers helse og legge til rette for likeverdige helse- og 
omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen, inkludert 
arbeidsinnvandrere, asylsøkere, flyktninger og 
familiegjenforente. Direktoratet har behov for et fagråd som 
kan bidra i dette arbeidet. 

 

 
Oppnevningsperiode 

 
2022-2024 

 
Fagrådsleders rolle og 
ansvar 

 
Leder oppnevnes av Helsedirektoratet. 
Leder må ha nødvendig ledererfaring og 
forvaltningskompetanse, samt kunnskap om fagfeltet. Leder 
må kunne avsette tid til fagrådsarbeid og være dedikert. 
Leder har ansvar for forberedelser, ledelse og oppfølging av 
møter i samarbeid med sekretariatet.   

 
Fagrådets oppgaver, 
rolle og ansvar 

 
Fagrådet skal være Helsedirektoratets rådgivende organ og 
bidra til å ivareta det som kan være særskilte behov og 
utfordringer i ulike deler av innvandrerbefolkningen, innenfor 
følgende områder:  
 
- folkehelse og forebygging/helsefremmende arbeid 
- sosial ulikhet i helse og betydning av levekår 
- likeverdige helse- og omsorgstjenester til en mangfoldig  
  befolkning 
- psykisk helse og psykisk helsehjelp/helsevern 
- likestilling og diskriminering 
- helse- og pasient/pårørende informasjon og kommunikasjon 
- brukermedvirkning 
 

 
Fagrådets 
sammensetning 

Fagrådet bør representere bred kompetanse fra ulike 
sektorer og fagområder, av betydning for innvandreres 
helse og levekår, og likeverdige helse- og 
omsorgstjenester. Folkehelse og forebygging bør 
vektlegges like mye som likeverdig tilgang til 
helsetjenester. Brukere/pasienter og frivillig sektor bør 
være representert. Det bør være forskerkompetanse i 
fagrådet.  
 
Sammensetningen bør sikre god representasjon med 
hensyn til kjønn, alder, utdanningsbakgrunn, geografisk 
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tilhørighet og etnisk bakgrunn. 

 

 
Fagrådets sekretariat 
og ressurser 

 
Finansieres over kap.762, post 21 
 
Sekretariatfunksjonen er tillagt avd. levekår 
 

 
Rammebetingelser som 
gjelder for fagrådet 
 

 
Fagrådets medlemmer representerer seg selv i rådets arbeid. 
Helsedirektoratet står fritt til å følge gruppens anbefalinger og 
til å innhente råd fra fagmiljøer som ikke er representert i 
gruppen. 
 
Fagrådets leder og sekretariatet har faste møter for 
informasjonsutveksling og møteplanlegging. Fagrådets leder 
er underlagt Helsedirektoratets kommunikasjonsstrategi.  
Fagrådets leder og medlemmer oppnevnes for 3 år, med 
mulighet for gjenoppnevning.  
 
Fagrådets leder honoreres i henhold til retningslinjer for 
fagråd. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter 
avtale. For møteforberedelse dekkes inntil 2 timer etter 
statens satser. Honorar for avtalte oppdrag utenom fagrådets 
møter dekkes etter statens satser.   
 
Divisjonene inviteres til å gi innspill til dagsorden for 
fagrådsmøtene. Referat fra fagrådsmøter oversendes 
relevante divisjoner ved aktuelle uttalelser/anbefalinger. 
Divisjonene gir tilbakemelding til fagrådet på uttalelser og råd. 
Referatene publiseres på Helsedirektoratets nettsider. 
 

  
Overordnet 
møtestruktur 

 
Fire møter i året.  Ved behov kaller leder inn til ekstra møte. 
Fagrådsleder møter direktoratets toppledelse en gang i året. 
 

 
Evaluering av fagrådets 
virksomhet 

 
Det utarbeides årlig rapport fra fagrådets arbeid; 

− Antall møter og deltakelsen på disse 

− Saker som er drøftet/vurdert 

− Oversikt over avgitte råd og uttalelser 

− Helsedirektoratets arbeid med råd og uttalelser fra 
fagrådet 

 
Denne sendes DD innen fastsatt tidsfrist 
 
Evaluering av fagrådet og dets virksomhet gjennomføres et år 
før utløp av oppnevningsperiode.  
Evalueringskriterier:  

- Oversikt over avgitte råd og uttalelser 
- Helsedirektoratets oppfølging av fagrådets råd og 

uttalelser 



 

Mandat  
 

 

Fagråd for innvandrerhelse 

- Møtedeltakelse 
- Bidrag i aktuelle saker  

 

 
Dato og Initialer  
 

 
Februar 2022 Linda Granlund, divisjonsdirektør 
Helsedirektoratet 

 


