
Oppsummering av møtet i Arbeidsgruppe/fagråd for delavtale 10, 

Helsefremmende og forebyggende arbeid, 24.02.15 

 

Møtested var Frisklivssentralen i Sandnes som nå er i det nye Sandnes Helsehus (gamle Sandnes 

sykehus) 

Tidsramme: 12.30-14.30 

Tilstede på møtet: Kristine Skjøthaug fra Stavanger kommune, Alf Kjølberg for Dalane kommunene, 

Anja Øvrehus fra Sandnes kommune, Torbjørg Eide Særvoll fra Psykiatrisk divisjon på SUS, Elisabeth 

Haga Jacobsen som er HMS koordinator kirurgisk divisjon SUS, Laila Steinsvik helsesøster i Strand 

kommune og som representerer Ryfylkekommunene og Kari Fredriksen fra Medisinsk divisjon.  

Fravær: Kari Sjursen representant for Jærkommunene og Sola kommune, Espen Enoksen fra 

Psykiatrisk divisjon, Guro Ringen Rana Kvinne-barn divisjonen.  

Temaet for dette møtet var helsefremmende og forbyggende arbeid i helsestasjon. Dessverre måtte 

temaet utgå, da vi ikke hadde fått noen som kunne holde innlegg denne gangen. Tiden på møtet ble i 

hovedsak brukt til tre ting:  

 I tjenesteavtale 10 står det noe om etablering av epidemiologisk forum. Vi diskuterte hva 

dette kunne være og hvilken rolle vi skulle ha. Det er ganske uklart for Fagrådet hva vi skal 

gjøre i denne sammenheng og vi konkluderte vel med at vi må jobbe litt mer med hva som 

skal gjøres her. Det kom opp noen forslag som for eksempel at kommunene kan få tilsendt 

ulykkesstatistikk fra sykehuset, at forumet kunne jobbe med å bryte ned levekårs- og 

helsestatistikk.  

 En diskusjon om begrepene folkehelse, helsefremmende, forebyggende og nødvendig 

helsehjelp. Det er ikke alltid helt enkelt å se forskjellene på begrepene når ting skal settes ut i 

praksis. Det er også viktig å holde litt fra hverandre hva som er knyttet til tjenesteavtale 10 

som er en samarbeidsavtale mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i foretaket sitt 

nedslagsfelt, partnerskapsavtalen som er mellom fylkeskommunen, kommunene og 

helseforetakene og de ulike nettverkene som finnes for eksempel nettverket for 

folkehelsekoordinatorer og nettverk for Frisklivssentraler som begge er knyttet til 

fylkeskommunen. Det er nyttig å ha noen diskusjoner om disse begrepene og hva vi faktisk 

gjør for det er ikke like enkelt å se grenseoppgangene mellom de ulike nivåene og de ulike 

aktørene i dette virksomhetsområdet. Vi konkluderte vel med at vi er mest opptatt av å få til 

gode ting i praksis og passe på at helsefremmende og forbyggende arbeid er høyt oppe på 

dagsorden både i helseforetaket og i kommunene. 

 Årsplan for arbeidet vårt. Vi har laget møteplan for hele 2015. Neste møte er 5.mai der 

temaet er helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehagene. Vi ble enige om å 

utfordre Bjerkreim kommune som har jobbet en del med «kvalitetsbarnehage» til å ha en 

presentasjon for oss. Til høsten har vi satt opp 3 møter, 15.september er temaet 

antimobbing og inklusjon, 10. november er temaet ungdoms helsestasjon der vi har lyst til å 

få presentasjoner fra tre ulike steder Egersund, Sandnes og Strand. Siste møte er 8.desember 



der vi skal ha oppsummering og evaluering av arbeidet vårt så langt og jobbe med plan for 

2016. 

I tillegg til disse tre hovedpunktet snakket vi også om: 

 Vrimletorget som skal være 12.juni i Sandnes. Temaet i år er «Barn og unge». Det er en flott 

mulighet for kommunene til å både presentere og vise frem hva de holder på med innen 

dette feltet og lære av andre. Så meld dere på med stands 

 Det jobbes videre med lenkene som skal ut på Wikihelse 

 Årsrapporten er skrevet og sendt til Samhandlingsutvalget 

 

Neste møte er 5.mai kl 12.30-15.00 på Frisklivssentralen i Sandnes som nå er i Sandnes Helsehus. 

 

Kari  

skrivar 

 


