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Delavtale 10, helsefremmende og forebyggende arbeid  

 

 

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  



mangler      Sandnes kommune 
Kari Sjursen (sekretær)    Jærkommunene 
Kristin Kostøl Helgaland   Ryfylkekommunene 
Eli Sævereid      Dalane kommunene 
  
Espen Enoksen,     PHBURA 
Lars Øhlckers (Leder)    PHBURA 
Eivind Tolo Engebretsen   klinikk Hode, Hals og rehab 
Ingrid Anette Kverneland   Klinikk Kvinne- og barn 
Kari Fredriksen     Klinikk hode hals og rehab.  
 

Struktur 
Møtene finner sted: BUPA, SUS.  
Leder: Lars Ravn Øhlckers 
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av: Kari Sjursen 
 

Møter i 2017 
 
Det ble avholdt tre fagrådsmøter i 2017, samt Vrimletorget.  
 

Dato Tema Lokaler 

28.3.17 Plan for 2017,  gruppestruktur, 
mandatgjennomgang 

Helsehuset Stavanger 

29.8.17 Spørreundersøkelse –perinatal 
psykisk helse 

BURA, SUS 

9.1.2018 Spørreundersøkelse- perinatal 
psykisk helse, pakkeforløp 

BURA, SUS 

 

Status og planer for 2018 
 
Møtene har vært satt opp som arbeids- og dialogmøter der representantene har drøftet 
aktuelle problemstillinger knyttet til møtetema. Møtene har tatt utgangspunkt i gjennomgang 
av tjenesteavtalen. Hensikten har vært å beskrive og belyse samhandlingsutfordringer.  
 
Fagrådet erfarte 2016 at de største effektene av arbeidet med tjenesteavtalen er 
samhandlingsprosjektene som har kommet i stand som et resultat av samarbeid i fagrådet. I 
2017 ønsket fagrådet å arbeidet med et praktisk prosjekt, i tillegg til å løpende drøfte hvordan 
innovasjoner i feltet berører tema dekket av mandatet til fagrådet.  
 
Prosjektet utforsker skjæringspunktet mellom helseforetakene og kommune og om mulig skal 
komme med forslag til gode arbeidsmetoder for helsefremmende og forebyggende arbeid på 
tvers. 
 



 

Fagrådet har valgt å tematisere psykisk helse blant spedbarnsmødre, da dette er et tema med 
bred interesse og stort potensiale for samhandlings/forebyggingsgevinster. Spedbarnstiden er 
en periode med tjenesteinnsats fra en rekke instanser i både spesialisthelsetjeneste og i 
kommune, og det er også en tid der både primærforebygging, sekundærforebygging og 
tertiærforebygging er aktuelt.  

 

Fagrådet utformet i 2017 en enkel spørreundersøkelse som i høst 2017 ble administrert til de 
ledende helsesøstre i kommunene som deltar i fagrådet, som tok sikte på å identifisere 
samhandlingsbrister, suksessfaktorer i pasientforløp, likheter og ulikheter i tjenestetilbud og 
utviklingspotensial. Analysen ble videreført inn i 2018, og en avslutter nå datainnsamling, og 
vil oppsummere i feb 2018. Fagrådet tar i 2018 sikte på å rapportere til samhandlingsutvalget 
hvilke funn en har gjort.  

   

I tillegg har en i 2017 fokusert på hvilke samhandlingsutfordringer og muligheter som kan 
oppstå i pakkeforløpsreformen innen psykisk helse og TSB. Vi har valgt å ha et spesielt fokus 
på pakkeforløpet som omhandler somatiske faktorer og levevaner innen psykisk helse og 
rustjenester. Våre foreløpige analyser tyder på at pakkeforløpenes utforming bærer preg av å 
kunne gi forebyggingsgevinster gjennom kvalitetssikring av spesialisthelsetjenestens arbeid, 
men at kommunens rolle er minimal eller foreløpig relativt utydelig. Fagrådet vil følge dette i 
året som kommer, når pakkeforløpene skal implementeres   
 
Videre vil fagrådet følge Rogalands søknad som programfylke for folkehelsearbeid med 
interesse, og vi har drøftet hvordan vårt fagråd kan formidle hvilke tjenester som fagrådet 
erfarer bør utvikles innenfor folkehelse og forebygging. En konkret måte å sørge for at 
fagrådets erfaringer blir formidlet inn i dette spennende utviklingsarbeidet er formelt å koble 
fagrådet til Partnerskapet for Folkehelse gjennom overlappende representantskap.     
 
Fagrådet har også sett på Samhandlingsforløpene som man utarbeider ved Helse Fonna som 
et godt eksempel på hvordan kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten sammen kan 
utforme mandatavklaringer som kan benyttes av den enkelte ansatte på en oversiktelig og 
lett tilgjengelig måte. 
 
Vrimletorget vil også arrangeres i 2018.    
 

Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget  
Svakheten ved fagrådet sitt arbeid er at man på grunn av sammensetningen i fagrådet ikke 
har mulighet til å gjennomføre punkt 6.2.1 i delavtale 10, «Samarbeide om hvilke 
sekundærforebyggende tilbud som skal legges til helseforetaket og kommunen.» Deltagerne i 
fagrådet er stort sett rådgivere med liten beslutningsmyndighet, og ordningen med cluster-
representasjon gjør at deltagerne har begrenset oversikt og påvirkning over de tjenester de 
skal representere når de skal ivareta mandatet.  Slik fagrådet ser det er dette en av de 
absolutt viktigste funksjonene til et slikt fagråd, og Samhandlingsutvalget inviteres til å drøfte 
med fagrådet hvordan rammene for fagrådet må utformes for å kunne ivareta dette 
avtalepunktet. 



En viktig regional aktør ift både sekundær og primærforebygging er Partnerskapet for 
Folkehelse. Fagrådet mener samhandlingsutvalget bør vurdere hvorvidt fagrådet skal ha minst 
en representant fra hhv kommunesektor og spesialisthelsetjeneste i Partnerskapet, selv om 
samhandlingsavtalene og Partnerskapet også må sees på som separate konstruksjoner med til 
dels overlappende mandat.     


