
 

Oppsummering av møtet i Arbeidsgruppe/fagråd for delavtale 10, 

Helsefremmende og forebyggende arbeid, 10.11.15 

 

Møtested var Frisklivssentralen i Stavanger som er en del av Helsehuset i Stavanger (gamle Stavanger 

sykehus) 

Tidsramme: 13.00-15.00 

Tilstede på møtet: Kristine Skjøthaug fra Stavanger kommune, Alf Kjølberg fra Bjerkreim kommune 

og representant for Dalane kommunene, Torbjørg Eide Særvoll fra Psykiatrisk divisjon på SUS, Laila 

Steinsvik i Strand kommune og som representerer Ryfylkekommunene, Kari Sjursen fra Hå kommune 

og representant for Jærkommunene og Sola kommune, Lars Ravn Øhlckers er sjefspsykolog på BUPA, 

Espen Enoksen fra Psykiatrisk divisjon, Elisabeth Haga Jacobsen som er HMS koordinator kirurgisk 

divisjon SUS og Kari Fredriksen fra Medisinsk divisjon.  

Fravær: Anja Øvrehus fra Sandnes kommune og Guro Ringen Rana Kvinne-barn divisjonen.  

Temaet for dette møtet var en konsolidering; «Hvor er vi og hvor vil/skal vi gå?» 

Vi brukte store deler av møtet til å gå gjennom og diskutere hva som er formålet med denne 

arbeidsgruppa, om arbeidsmåten vår til nå er i samsvar med det vi skal gjøre.  

I Statusrapporten for 2014 er det en god og kort oppsummering av både bakgrunnen for fagrådet, 

mandatet vårt og hva vi gjorde i 2014. Her heter det:  

«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 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. 

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.  

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» 

 

Til nå har vi brukt tiden vår på å bli kjent med ulike tiltak ute i kommuner og i 

spesialisthelsetjenesten, men vi har ikke hatt en klar plan for hvordan vi skal sikre at kunnskap og 

informasjon tilflyter resten av organisasjonene vi tilhører. Vi har kanskje ikke greid å trekke tråder 

over til et mer overordnet nivå og peke på områder der vi sammen skal løse oppgavene og der det 

kanskje er store hull. 

I listen over er det å etablere et epidemiologisk forum en oppgave som Partnerskapet for folkehelse i 

fylkeskommunen har overtatt ansvaret for. Men vi vet ingen ting om hvordan dette arbeidet går. Det 

er kanskje en ting vi bør finne ut av? 

Vi diskuterte litt frem og tilbake hvordan vi skulle jobbe videre, om vi skulle be Samhandlingsutvalget 

om et nytt mandat og om hvem vi skal rapportere til. Som det sies i avsnittene hentet fra 

Statusrapporten, er vi et fagråd knyttet til Tjenesteavtale 10. Tjenesteavtalene er avtaler mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenesten og vi som sitter i fagrådet er representanter for kommunene 

og spesialisthelsetjenesten. Vi rapporterer til Samhandlingsutvalget. Det er via Samhandlingsutvalget 

at vi kan spre informasjon om ting vi mener det må gjøres noe med. Men det betyr ikke at vi ikke 

også bruker andre samarbeidspartnere og arenaer.  

Helsefremmende og forebyggende arbeid omfatter jo det meste av det alle driver med. Det gjør at 

det kan være vanskelig å sette grenser for hva vi skal jobbe med og kanskje derfor blir det viktig å 

løfte blikket og ha et overordnet perspektiv uten å miste den konkrete profilen vår. (hmm – litt mye 

fyn ord her kanskje) 

Litt mer konkret: 

Vi ble enige om at vi for 2016 skulle ha tre møter, ett møte der temaet er primærforebygging, ett 

møte der temaet er sekundær forebygging og ett møte der vi planlegger videre arbeid og 

oppsummerer det vi har gjort. 

I tillegg var det forslag om å bruke 15-20 minutter av hvert møte til å jobbe med en prototype der en 

forsøker å beskrive samhandlingsutfordringene fra vogge til grav. 

 

 

 



 

Forslag til møtedatoer og møtested: 

Møte 1 tirsdag 9.februar 2016 kl 13.00-15.00 – møtested: Frisklivssentralen i Sandnes 

Møte 2 tirsdag 7. juni 2016 kl 13.00-15.00 – møtested: Frisklivssentralen i Stavanger 

Møte 3 tirsdag 25.oktober kl 13.00-15.00 – møtested Frisklivssentralen i Sandnes 

Som dere ser har jeg foreslått at vi har to møter på våren. Våren er litt lenger enn høsten På den 

måten har vi temamøtene om våren og bruker høstmøtet til planlegging og oppsummering. 

 

Kari 

(skrivar) 

  

 

 

 


