
Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid 

Delavtale nr 10 



Ryfylkekommunene Anne Berit Heggemsnes 
 
Stavanger kommune Kristine Skjøthaug,  leder av gruppen 
 
Sandnes kommune Anja Øvrehus 
 
Jærkommunene Oddveig Fossdal Drøpping  
 
Dalane kommunene Alf Kjølberg 
 
 
Psykiatrisk divisjon Espen Enoksen 
 
Fag- og foretaksutvikling Geir Øyvind Bakka 
 
Kvinne- og barndivisjonen Kjersti Ree Scheie  
 
Medisinsk divisjon Kari Fredriksen  

Fagrådets sammensetning 



{ 

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. 
 

Mandat 



  

Mål: 

  
1. Utarbeide oversikt over tilgjengelig tilbud innen helsefremmende og forebyggende 

arbeid rettet mot barn og unge under fokusområdene psykisk helse, innvandrer 
helse, inaktivitet og overvekt samt rusforebygging.  

2. Gjøre informasjonen tilgjengelig på Wiki Folkehelse eller lignende, som lenker til 
kommunens/foretakets egen side. 

  
  

2014 



ÅRSHJUL 2014 

FOKUSOMRÅDER 

DELAVTALE 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid 

Barn og Unge; Psykisk helse, innvandrer helse, inaktivitet og rusforebygging 

Møter Januar Mars Mai September Oktober 

Tema 
Samarbeid med 

fylkeskommunen 

Psykisk helse Innvandrer helse Inaktivitet og 

overvekt 

Rusforebygging 

Gjestepresentasjon 
Wiki Folkehelse og 

partnerskapsavtalen  

Ved Elisabeth 

Wallace i RogFK 

Erfaringer fra 

depresjonskurs for 

ungdom i Sandnes og 

Stavanger 

Presentasjon fra 

aktuelt tilbud 

Presentasjon fra 

aktuelt tilbud 

Presentasjon fra 

aktuelt tilbud 

Til diskusjon 
Hvordan få til et 

seminar under 

overskriften barn og 

unge, og kan dette 

gjøres i samarbeid 

med 

fylkeskommunen? 

  

Hvordan få til en 

oversikt over de 

ulike tilbudene, i de 

ulike kommunene? 

  

Alle presenterer kort 

hvilke tiltak rettet 

mot barn og unges 

psykiske helse som 

tilbys i deres 

kommune/foretak. 

  

Hvordan gjøre 

informasjon om dette 

tilgjengelig?  Samler 

representantene 

lenkeoversikt, som 

publiseres på Wiki?  

Hvilke tiltak finnes i 

respektive 

kommuner/foretak? 

  

Hvilke skal gjøres 

tilgjengelige på 

lenke? 

  

Gode tiltak i andre 

deler av landet? 

Hvilke tiltak finnes i 

respektive 

kommuner/foretak? 

  

Hvilke skal gjøres 

tilgjengelige på 

lenke? 

  

Gode tiltak i andre 

deler av landet? 

Hvilke tiltak finnes i 

respektive 

kommuner/foretak? 

  

Hvilke skal gjøres 

tilgjengelige på 

lenke? 

  

Gode tiltak i andre 

deler av landet? 

Forberedelse  
  Kartlegge aktuelle 

tilbud i området du 

representerer til barn 

og unge; 

Psykisk helse 

Kartlegge aktuelle 

tilbud i området du 

representerer til barn 

og unge; 

Innvandrer helse 

Kartlegge aktuelle 

tilbud i området du 

representerer til barn 

og unge; 

Inaktivitet og 

overvekt 

Kartlegge aktuelle 

tilbud i området du 

representerer til barn 

og unge; 

Rusforebygging 



Nr Tiltak/ Aktiviteter Ansvar Frist  Status Statusdato 

1. Kartlegge samarbeidsmuligheter 

med fylkeskommunen 

Cecilie Hagland 

Sevild 

Elisabeth Wallace 

Håland 

28.01.2014 Sammenfallende områder for 

partnerskapsavtalene og delavtale 10; 

oversiktsarbeid 

RogFK positive til samarbeid og til at deres 

kanaler kan brukes til informasjonsformidling, 

Wiki Folkehelse og nyhetsbrev 

28.01.2014 

1. Invitere Mestringsenheten i 

Sandnes og Helsestasjon for 

Ungdom til å snakke om DU 

Anja Øvrehus 

Kristine Skjøthaug 

26.02.2014     

1. Kartlegge aktuelle tilbud rettet mot 

barn og unges psykiske helse 

Alle representanter 26.03.2014     

1.           

1.   
  

        

1.           

Tiltaksmatrise 




