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Mandat fagråd knyttet til delavtale 10, forebyggende og helsefremmende arbeid  
 
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 

 

 

 



Fagrådets/arbeidsgruppen sammensetning 
 

Kristine Kårstad Skjøthaug   Stavanger kommune  
Anja Øverhus     Sandnes kommune 
Kari Sjursen     Jærkommunene 
Laila Steinsvik    Ryfylkekommunene 
Alf Kjølberg     Dalane kommunene 
 
Espen Enoksen,    Psykiatrisk divisjon 
Torbjørg Eide Særvoll   Psykiatrisk divisjon 

 Elisabeth Haga Jacobsen  Fag- og foretaksutvikling 
Guro Ringen Rana   Kvinne- og barndivisjonen 
Kari Fredriksen    Medisinsk divisjon  
 

 

Struktur 
Møtene finner sted: Frisklivssentralen i Sandnes 
Leder: Kristine Kårstad Skjøthaug 
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av: Kari Fredriksen 
 
 

Fagrådets sammensetning og struktur 
 

Se under mandat for sammensetning. I løpet av året har alle representanter kommet på 
plass.  
 

Møter i 2014 
 

Det ble avholdt tre fagrådsmøter i 2015, samt Vrimletorget 12. juni. To møter ble avlyst. 
Planlagt møte i mai utgikk på grunn av sykdom og stort frafall, og planleggingsmøte i 
desember ble avlyst da temaet ble dekket på møtet i november.  
 

Status 
Hovedtemaet for 2015 har vært helsefremmende tiltak fra ulike tjenestetilbydere til barn og 
unge. Tema for møtene har vært samarbeid med fylkeskommunen og kvalitetsbarnehagen. 
Fagrådets arbeidsmetodikk ble diskutert denne høsten. Fagrådet har hittil brukt tiden på å 
bli kjent med ulike tiltak ute i kommuner og i spesialisthelsetjenesten, men har ikke hatt en 
klar plan for hvordan kunnskap og informasjon tilflyter resten av organisasjonene. 
Arbeidsmetoden hittil har ikke vært god nok til å trekke tråder over til et mer overordnet 
nivå og peke på områder der organisasjonene sammen skal løse oppgavene og der det 
kanskje er store hull.  
 
I mandatet nevnes det å etablere et epidemiologisk forum som en oppgave, dette ansvaret 
har Partnerskapet for folkehelse i fylkeskommunen tatt ansvaret for, men fagrådet har ingen 
indikasjoner på hvor prosessen er nå.  



 
Representanter i fagrådet har nøstet opp i rapporteringsretninger i egne organisasjoner, 
samt til Samhandlingsutvalget. I henhold til tjenesteavtale 10 skal vi rapportere til 
Samhandlingsutvalget, og det har kommet frem at vi skal sende referat fra møter til 
Samhandlingsutvalget. Fagrådet har tidligere skrevet oppsummeringer til internt bruk, og vil 
derfor endre praksis og videreformidle referat fra avholdte møter i 2016.  
 
Med utgangspunkt i fagrådet arrangerer Lærings- og Mestringssenteret Vrimletorg. 
Målgruppen for Vrimletorget er ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
Forelesningene tar utgangspunkt i temaer som tidligere har blitt løftet frem i fagrådet. 
Videre har deltakerne mulighet til å stille med stands for å presentere aktuelle prosjekter fra 
sine organisasjoner.  
 
Videre har diskusjoner i fagrådet resultert i samarbeidsprosjekter mellom Lærings- og 
Mestringssenteret og frisklivssentraler. Prosjektet arbeider for å legge til rette for helhetlige 
forløp for innbyggere med type 2 diabetes. Innbyggere med behov for opplæring knyttet til 
type 2 diabetes får kurs på Lærings- og mestringssenteret, og blir informert om videre 
opplæring på frisklivssentralen allerede i innkallingsbrevet. Videre er representant fra 
frisklivssentralene inne på kurset og presenterer tilbudet. Kursdeltakerne får mulighet til å 
levere henvendelse direkte, samt stille spørsmål. Prosjektet fortsetter i 2016.  
 
Vi erfarer at fagrådet er et godt forum for erfaringsutveksling, hvor aktuelle 
problemstillinger om forebyggende- og helsefremmende tiltak i skjæringspunktet mellom 
spesialisthelse- og kommunehelsetjenesten blir belyst. Fagrådet ønsker å ta tak i disse 
problemstillingene på en ny måte i 2016. 
 
Fagrådet planlegger tre møter i 2016 med temaene primærforebygging, 
sekundærforebygging og ett oppsummeringsmøte. Møtene vil bli brukt som arbeids- og 
dialogmøter der representantene kan drøfte aktuelle problemstillinger. Møtene tar 
utgangspunkt i gjennomgang av tjenesteavtalen, og åpner for diskusjon av aktuelle temaer. 
Videre settes det av tid til å jobbe med skisserte pasientforløp for målgrupper hvor fagrådet 
erfarer at det er samhandlingsutfordringer. Hensikten er å beskrive og belyse 
samhandlingsutfordringer. Fagrådet ønsker å videreformidle aktuelle temaer til Partnerskap 
for folkehelse. Partnerskapet arrangerer hvert år fagdager med aktuelle temaer, og på denne 
måten kan fagrådets arbeid komme til nytte for Partnerskap for folkehelse og aktuelle 
problemstillinger vil bli belyst for et større publikum.  
 
 

Dato Tema Lokaler 

9. februar Primærforebygging Frisklivssentralen Stavanger 

7. juni Sekundærforebyggin Frisklivssentralen Sandnes 

26. oktober Oppsummering Frisklivssentralen Sandnes 

 



 

 

Gjennomgang av avtalen for evaluering og revidering 
Fagrådet erfarer ikke at det er behov for revidering av tjenesteavtale 10. 
 
 

Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget  
 

Fagrådet ber Samhandlingsutvalget ta stilling til om det er formålstjenlig at fagrådet 
rapporterer aktuelle problemstillinger til Partnerskap for folkehelse som et innspill til temaer 
til Partnerskapets fagdager.  
 


