
Mandat fagråd knyttet til delavtale 10, forebyggende og 

helsefremmende arbeid   
  

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 

§61 og i Lov om Spesialisthelsetjenesten §2-1 e.    

  

Avtalens innhold spesifiseres i Helse- og omsorgstjenesteloven §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 10, pkt 7, hvor det står beskrevet at 

Samhandlingsutvalget har ansvar for oppfølging av avtalen, og vurderer hvordan 

oppfølgingen skal skje.  

  

1. Mandat   
Fagrådet/arbeidsgruppen for delavtale 10, helsefremmende og forbyggende tiltak vil jobbe for 

at tiltak og informasjonsmateriell skal være lett tilgjengelig for alle. Videre vil fagrådet jobbe 

med kunnskaps- og erfaringsdeling, og kunnskapsutvikling mellom kommuner og 

spesialisthelsetjenesten. Fagrådet vil stimulere til tiltak og samhandling både innen primær- 

og sekundærforebygging.  

  

Eller slik som dette:  

  

  

Fagrådet/arbeidsgruppen for delavtale 10, helsefremmende og forebyggende arbeid skal følge 

opp punktene i samarbeidsavtalen. Fagrådet vil jobbe med å kartlegge tiltak og informasjons- 

materiell og legge til rette for kunnskap- og erfaringsdeling og kunnskapsutvikling mellom 

kommuner og spesialisthelsetjenesten. Fagrådet vil stimulere til tiltak og samhandling både 

innen primær- og sekundærforebygging.   

  

Eksempel på tiltak:  

• Etablere epidemiologisk forum  

• Samarbeide om minoritetshelse  

• Samarbeide om utvikling av god informasjon som er tilgjengelig for alle  

• Samarbeide om tidlig intervensjon i forhold til barn og unge  

• Samarbeide om tiltak som fremmer en aktiv og god alderdom  

• Samarbeide om psykisk førstehjelp  

• Samarbeide om å utvikle gode lærings- og mestringsarenaer og gode lærings- og 

mestringstiltak  

  

  



  

  

  

  

  

2. 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.)   

  

 

3. Struktur  
 (Ledelse av fagrådene avtales i forkant)  

  

Møtene finner sted:   

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av:   

  

4.
 
Tidsplan (fastsettes av det enkelte fagråd)   

 Neste møte er 19.11.13  
  

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

utvalgets medlemmer. Fagrådene kalles ellers inn til samhandlingsutvalget for 

statusrapportering en gang i året.   


