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Formål 

Sektorrådet er et rådgivende organ og en drøftingsarena for strategisk viktige saker og prosesser knyttet 

til Helsedirektoratets roller og samfunnsoppdrag. Hensikten med rådet er å skape en felles arena for å 

drøfte utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og hvordan Helsedirektoratet best kan bidra til å møte 

disse.   

Oppgaver 

Drøftinger i sektorrådet omhandler Helsedirektoratets rolle knyttet til utvikling, implementering og 

prioritering i sektoren. Rådet skal være en arena for  

• forankring av større prosjekter, strategier og programmer som involverer flere aktører i sektoren 

• drøfting av overordnede utviklingsutfordringer og behov i sektoren 

• drøfting av enkeltområder som fordrer god dialog omkring utvikling, implementering og 

prioritering 

Alle representanter i rådet kan fremme saker til behandling i rådet. 

Helsedirektoratet vedtar mandatet for sektorrådet. 

Sammensetning 

Rådet ledes av helsedirektøren. Rådet for øvrig består av fire representanter for spesialisthelsetjenesten, 

fire representanter fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, fire representanter fra 

brukerorganisasjonene, tre representanter for profesjonene, samt Folkehelseinstituttet og Direktoratet 

for e-helse.  

Det oppnevnes vara for representantene i rådet. 

Medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Helsedirektoratet etter dialog med hovedaktørene i 

sektoren. 

Sekretariat 

Helsedirektoratet har sekretariatsfunksjonen for rådet. Sekretariatsfunksjonen innebærer å ta i mot 

forslag til saker, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av møtene, saksforberedelse, 

utredningsarbeid, referatføring og relevante informasjonstiltak. Sekretariatet er kontaktpunkt for rådet i 

saker som angår rådet. 



Det tilligger leder i samarbeid med sekretariatet å sette opp dagsorden, samt å sikre at sakene som skal 

drøftes blir presentert for rådet på en måte som legger til rette for gode drøftinger og mulige 

anbefalinger. 

Møter i sektorrådet 

Det avholdes 2-4 møter i sektorrådet årlig. Helsedirektøren kan innkalle til møte i sektorrådet når 

han/hun ser behovet for det. Saksunderlag sendes ut i god tid før møtene, slik at representantene får 

tilstrekkelig tid til å involvere sine organisasjoner i forberedelsene. 

Oppfølging av møtene 

Diskusjonene i rådet oppsummeres i referats form og sendes ut til godkjenning per e-post. Etter 

godkjenning legges oppsummeringen fram for ledermøtet i Helsedirektoratet for en vurdering av videre 

oppfølging internt. Rådet vil på ett av de påfølgende møtene bli orientert om hvordan rådene følges opp.  

Offentlighet 

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder i utgangspunktet for rådets arbeid. Sektorrådets 

dokumenter er offentlige med mindre annet følger av lovbestemt taushetsplikt.  

Funksjonstid og evaluering 

Sektorrådets funksjonsperiode er i oppstartsperioden to år. Mot slutten av oppnevningsperioden 

gjennomføres evaluering av sektorrådets arbeidsform og resultatoppnåelse.  

 

 

 

 

 


