
REFERAT FRA MØTE I FAGRÅD FOR DELAVTALE 10, 05.03.19 

 

Til stede:  

Berit Hamre, Stavanger kommune (ny) 

Lars Ravn Øhlckers, Helse Stavanger 

Espen Andreas Enoksen, Helse Stavanger 

Kristin Kostøl Helgaland, Hjelmeland kommune, for Ryfylke kommunane Cluster 

Grethe Bentsen, Bjerkreim Kommune, for Dalane Cluster, (ny) 

Irene Asheim Ivesdal, Sandnes kommune 

Ingrid Anette Kverneland, Helse Stavanger 

Kari Fredriksen, Helse Stavanger 

Stig Egeland, Gjesdal kommune, for Jær- kommunane  Cluster,  

Elisabeth Wallace Haaland, Rogaland fylkeskommune 

Meldt forfall:  

Jone Schanke Olsen, SUS (ny) 

 

Møteleder: Lars Ravn Øhlckers 

Sekretær:    Kristin Kostøl Helgaland 

 

Sak 1 

Godkjent referat og innkalling 

Lars informerer om at det annen hvert år blir sendt en skriftlig rapport og andre året en 

muntlig rapport til samhandlingsutvalget.  

Dette er tatt til etterretning.  

Når utvalget settes på nytt er det med tanke på å kunne bistå i temaet «Barn og unges 

helse». Flere av oss i utvalget jobber i det daglige med barn og unge.  

Endrer på rekkefølgen på saklista.  

Sak 2 

Valg, leder fra kommunen og sekretær fra Helseforetaket. 



Som leder ble Iren Asheim Ivesdal valgt.  Sekretær ble Espen Enoksen.  Valget gjelder for to 

år. 

Sak 6 

Kari informerer om: 

Vrimletorget 18.06.19 på TOU scene.  «Mestre hele livet» 

Samhandlingsarena, samarbeid mellom Lærings og mestringssenteret- SUS, Frisklivsentralen 

og Helsehuset i Stavanger kommune, Regionalt nettverk for læring og mestring i Helse Vest 

Presentasjon av hva ulike enheter driver med, fra kommunene, Helseforetaket, pårørende 

og fylkeskommunen. 

Foreleser Per Gulbrandsen, «Skreddersydde samtaler» «Fire gode vaner» 

 

Fagdag 

Pårørendearbeid, 06.09.19, Gro Pech «Barn som pårørende» 

Se nettsidene:  https://sus.no/lms 

 

Sak 5 

Schizofrenidagene 2019 

30 års jubileum 4-8 november 2019 

Schizofrenidagene har vært med på å sette Psykisk helse i fokus. Det er flaggskipet til de 

Psykiatriske klinikkene. 

Det blir foredrag, undervisning, publikumsforedrag, konserter, teater mm. 

Et samarbeid mellom Stavanger kommune, Fylkeskommunen og Helseforetaket 

Spre informasjonen!! 

 

Sak 4 

Tema for 2019: «Barn og unges helse» 

Jfr. Føringer fra sentralt hold, forskrifter, stortingsmeldinger, retningslinjer mm. Se 

også mandatet til fagrådet i Delavtale 10 

Vi velger å bruke ordet Helse for å få et videre perspektiv og en helhetlig tenkning.  

Hva er kunnskapsbasert? Hvilken type arbeid «virker»? 

Få en oversikt over hvilke tiltak som virker på primær, sekundær og tertiær nivå? 

https://sus.no/lms


Arrangere fagdag, Ove Heradstveit, psykologspesialist, tema: «ungdom, rus og psykisk helse» 

 

Fylkeskommunen: 

Viktig å jobbe kunnskapsbasert 

Bruke Ung data u.s 

Forskning 

Kompetanseheving 

Fritidserkæring: Alle barn har rett til frititdsaktivitet 

Utstyrsbank 

Øke det frivillige arbeidet 

Ungdomsråd i alle kommuner 

Ungdommens fylkesting 

Epidimologisk forum, ungdommens stemme inn i forumet 

Viktig å jobbe for «Helsefremmende barnehager og skoler» 

 

Innspill fra Stig: 

Bruke Ung data u.s 

Viktig med samhandling også innad i kommunen 

Kompetansen er til stede, vanskelig å tørre: Mot til å se evne til å handle! 

Obs på kjente sårbare familier 

Ha et brukerperspektiv, medvirkning, eks ungdomsråd. 

 

Sak 3 

Informasjon om samhandlingsforløpet, Barn og unges helsetjenester 

https://helse-fonna.no/barn-og-unges-helseteneste 

Ble satt i gang pga utfordringer i forhold til samhandling.  

Beskrivelse ut i fra tema/diagnoser som et barn kan møte, på tvers av kommuner og 

helseforetak.  

Jærkommunene, Gjesdal, Time Hå og Klepp er nå i samarbeid med Helseforetaket i gang 

med å tilpasse helse Fonna sitt til vår region.  



Møter på flere utfordringer, ulike kommuner, ikke orden i «eget hus», språk, kompetanse, 

kommunene ikke klare ennå. 

Kompetanseheving og verktøy- lage kurs for verktøy? 

Vi vil følge opp videre, fungerer det i Helse Fonna? 

 

NOU «Det viktigste først» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/013aba8272d3412794ff7c78deb83e77/no/pdfs/nou2018

20180016000dddpdfs.pdf 

Kan søke midler hos fylkeskommunen, innen 1.april. 

TBI- modellen 

- Rydd i eget hus 

- Vi må tenke likt i ulike enheter 

Potensialet, de ulike modellene kan være med, hjelpe oss og tydliggjøre 

Ha et brukerperspektiv 

Bruke tjenestevei 

 

Sak 7 

Nye møtedatoer: 

4.juni 12.30-14.30, Julie Eges gate 6 , 4 etasje, Sandnes (samme inngang som 

Mestringsenheten) 

24.09.19, 12.30-14.30 

12.11.19, 12.30-14.30 

Telefonnr: Iren 91881300 

                    Espen 90188190 

 

Sekretær 

Kristin Kostøl Helgaland  

Leiande helsesykepleier 

 

Hjelmeland kommune  

Besøksadresse: Helsehuset, Prestegarden 13, 4130 Hjelmeland  

Postadress: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland 

https://www.regjeringen.no/contentassets/013aba8272d3412794ff7c78deb83e77/no/pdfs/nou201820180016000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/013aba8272d3412794ff7c78deb83e77/no/pdfs/nou201820180016000dddpdfs.pdf


Telefon: 40 43 90 70  

E-post: kristin.k.helgaland@hjelmeland.kommune.no 

Internett: www.hjelmeland.kommune.no 

 

mailto:postmottak@hjelmeland.kommune.no
http://www.hjelmeland.kommune.no/

