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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  



 Irene Asdal Ivesheim    Sandnes kommune 
Stig Egeland       Jærkommunene 
Kristin Kostøl Helgaland sekretær)  Ryfylkekommunene 
Ellen Cecilie Vikeså     Dalane kommunene 
  
Espen Enoksen,     PHBURA 
Lars Ravn 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: Kristin Kostøl Helgaland 
 

Møter i 2018 
 
Det ble avholdt fire fagrådsmøter i 2018.  
 

Dato Tema Lokaler 

9.1.2018 Spørreundersøkelse- perinatal 
psykisk helse, pakkeforløp 

BURA, SUS 

29.5.18 Konstituering av nytt utvalg KORFOR 

11.9.18 Barselomsorg BURA, SUS 

13.11.18 Meste hele livet- samhandling med 
fylkeskommunen 

BURA, SUS 

 

Status og planer for 2019 
 
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 og 
initiativ.  
 
Fagrådet erfarte 2016/2017 at de største effektene av arbeidet med tjenesteavtalen er 
samhandlingsprosjektene som har kommet i stand som et resultat av samarbeid i fagrådet. I 
2017/2018 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 utforsket skjæringspunktet mellom helseforetakene og kommune og om mulig 
skulle komme med forslag til gode arbeidsmetoder for helsefremmende og forebyggende 
arbeid på tvers. 



 

 

Fagrådet valge 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 utvalget rapportere til 
samhandlingsutvalget i vinter 2018 hvilke funn en gjorde.  

Videre fikk fagrådet en oversikt over arbeidet som er gjort med barselsomsorgen i Sør-
Rogaland gjennom 2017/2018 gjennom en redegjørelse av avd overlege Erik Torkildsen.   

   
Fagrådet fulgte også Rogalands søknad som programfylke for folkehelsearbeid med interesse, 
og vi 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, og dette ble 
gjennomført i 2018, ved at folkehelsekoordinator fra Fylkeskommunen fikk observatørstatus i 
fagrådet, og at leder for fagutvalget fikk plass i rådgivende Folkehelseforum i fylket. Fagrådets 
medlemmer deltok også på samlinger for folkehelsearbeid i regi av KS og Fylkeskommunen 
gjennom året.    
 
Fagrådet har gjennom 2018 også gått gjennom ulike dokumenter og verktøy knyttet til 
folkehelsearbeid; folkehelsebarometer, kunnskapsoppsummering om forebygging ift psykisk 
helse fra FHI, samt strategidokumenter som «Mestre hele livet.» 
 
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. Disse forløpene piloteres i samarbeid med Jærkommunene og BUP Bryne i 
starten av 2019, og fagrådet vil aktivt følge dette arbeidet videre.  
 
Vrimletorget vil også arrangeres i 2019 – Kari? .    
 

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 vi inviterte i 2018 Samhandlingsutvalget til 



å drøfte med fagrådet hvordan rammene for fagrådet må utformes for å kunne ivareta dette 
avtalepunktet. I dette møtet ble det vektlagt at fagrådet har en rådgivende funksjon, og 
dermed skal påpeke mulige utviklingsområder ihht 6.2.1 i delavtale 10.  
 
Fagrådet mener samhandlingsutvalget bør vurdere hvorvidt fagrådets medlemmer skal 
oppnevnes i tråd med fagrådets fokusområde den neste perioden. Vi har erfart at noen av 
fagrådets medlemmer arbeider med folkehelse og forebygging på andre tematiske områder 
enn selve fagrådet, og disse har dermed opplevd å ha lite å bidra med i fagrådets arbeid. Med 
bakgrunn i de satsingsområder som fremheves i politiske føringer for folkehelsearbeid i f.eks 
«Mestre hele Livet» vil en videreføring av «barn og unges helse» være et naturlig 
fokusområde i neste rådsperiode. Vi ber derfor om at Samhandlingsutvalget oppnevner 
medlemmer for neste rådsperiode som kan representere forebyggings og 
folkehelsearbeidsperspektiver på dette fokusområdet.  
 
Eivind Tholo Engebretsen har meldt at han ønsker å tre ut av utvalget (ANDRE?)  


