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Oppsummering av møtet i Arbeidsgruppe/fagråd for delavtale 10, 

Helsefremmende og forebyggende arbeid, 02.02.16 

 

Møtested var Frisklivssentralen i Stavanger, Stavanger Helsehus (gamle Stavanger sykehus) 

Tidsramme: 13.00-15.00 

Tilstede på møtet: Kristine Skjøthaug fra Stavanger kommune, Anja Øvrehus fra Sandnes kommune, 

Espen Enoksen fra Psykiatrisk divisjon, og Kari Fredriksen fra Medisinsk divisjon.  

Fravær: Alf Kjølberg for Dalane kommunene, Torbjørg Eide Særvoll fra Psykiatrisk divisjon på SUS, 

Laila Steinsvik helsesøster i Strand kommune og som representerer Ryfylkekommunene, Kari Sjursen 

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

Elisabeth Haga Jacobsen HMS koordinator kirurgisk divisjon SUS, Guro Ringen Rana Kvinne-barn 

divisjonen.  

Kristine har laget en fast agenda for møtene våre. Denne agendaen vil også danne strukturen i 

oppsummeringen. Jeg vil bruke de ulike punktene i agendaen som overskrifter i oppsummeringen og 

håper det går greit 

Dagens tema: Primærforebygging 

Godkjenning av oppsummering fra møtet vi hadde 10.11.15. Det var ingen kommentarer eller 

merknader til oppsummeringen. 

Gjennomgang av tjenesteavtalens punkter for primærforebygging 

Vi valgte å konsentrere oss om de punktene som var felles for både kommunene og helseforetaket.  

 Delta i nyopprettet epidemiologisk forum – Forumet er enda ikke opprettet. Slik vi har 

forstått det er opprettelsen av forumet et oppdrag som Rogaland fylkeskommune har påtatt 

seg å være pådriver for. Fagrådet vil delta i forumet når det er opprettet. 

 Sikre at informasjon om primærforebyggende tiltak er tilgjengelige på nødvendige språk. 

Språk er en utfordring når informasjon og kunnskap skal formidles. Det er vanskelig å finne 

frem til gode nettsider som gir god informasjon på ulike språk. Vi sjekket nettsiden 

Helsenorge.no og den var ikke lett å finne frem på om man ikke kunne norsk! 

Frisklivssentralen i Stavanger har kurs for minoritetskvinner som står i fare for å utvikle 

diabetes 2. Informasjon fra kurset er tilgjengelig på mange språk. Denne informasjonen er 

kvalitetssikret og profesjonelt oversatt. I den forbindelse pekt vi også på nettsiden til 

Diabetesforbundet som har mye lett tilgjengelig informasjon på mange språk.  Det burde 

finnes en nettside der oversatt og kvalitetssikret informasjon var samlet. Denne nettsiden må 

være lett å bruke for alle og være lett å finne frem i. Vi diskuterte også det å få på plass 

fagdager om migrasjonshelse slik at temaet blir holdt varmt. Fagdager er også en god 

mulighet for å møtes og dele kunnskap og erfaringer. 

 Jobbe fokusert mot barn og unge for å legge til rette for utvikling av sunne levevaner. Barn 

og unge har vært tema de to siste årene i Fagrådet. Å jobbe systematisk i forhold til å 
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fremme god helse og gode levevaner i så tidlig alder som mulig er god forebygging. 

Helsesøstrene og skole og barnehage er viktig for å få dette til. Et samarbeid mellom 

Frisklivssentralene, helsesøstre og skole/barnehage med utgangspunkt i «nasjonale 

retningslinjene for kosthold og helse» kan være et godt tiltak.  

 Evaluere effekt av tiltak. Her diskuterte vi mulighetene for samarbeid om 

forskningsprosjekter, utvikling av gode og enkle evalueringsredskaper som kan brukes i 

arbeidet med å videreutvikle tilbud og tiltak som er i gang og ikke minst gode metoder for å 

analysere den informasjonen vi samler inn. Espen fortalte at de på KORFOR hadde hatt et 

internt kurs «Statistikk for dummies». Det kurset burde vært åpent for fler 

 

Modell for pasientforløp 

Vi diskuterte ikke dette punktet denne gang. 

Innspill til partnerskap for folkehelse 

Vi hadde følgende innspill: 

 En fagdag om temaet hvordan legge til rette for sunne levevaner 

 Fagutvikling der temaet var evalueringsarbeid for eksempel gode 

prosessevalueringsredskaper som er enkle og effektive i bruk. Temaet «Statistikk for 

dummies» foreslås også.  

 Det å lese og vurdere forskningsrapporter  

Eventuelt 

Vi hadde ingen punkter på eventuelt, men vi snakket om: 

 Vrimletorget som er onsdag 15.juni kl 09.00-13.00 – temaet er ikke helt fastlagt enda, men 

det blir uansett stands så sett av dagen og tenk gjennom om det er noe fra deres kommune 

eller nettverk som dere har lyst til å vise frem 

 To fagdager på SUS om migrasjonshelse er under planlegging. Datoene er 7.juni og 

6.september. Fagdagene er åpne for alle. 

Neste møte er tirsdag 02.06 kl 13.00-15.00 og temaet er sekundærforebygging 

 

Kari 

skrivar 


