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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 
Mangler     Jærkommunene 
Laila Steinsvik    Ryfylkekommunene 
Alf Kjølberg     Dalane kommunene 
 
Espen Enoksen,    Psykiatrisk divisjon 
Torbjørg Eide Særvoll   Psykiatrisk divisjon 
Mangler     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. Det har vært en del utskiftninger av representanter 
dette året, og representant fra fag- og foretaksutvikling ved SUS og fra Jærkommunene 
mangler enda.  Fagrådet etterspør en stedfortrederrolle. 
 
Møter innledes med presentasjon av tema-aktuelle tiltak, se vedlagt årshjul for nærmere 
presentasjon. 
 

Møter i 2014 
 

Det ble avholdt seks møter i 2014, i henhold til vedlagt årshjul samt et årsplansmøte for 
2015.  
 

Status 
Hovedtemaet for 2014 har vært barn og unge, og fagrådet ønsker å ta dette temaet med 
videre til 2015. Tema for møtene har vært samarbeid med fylkeskommunen, psykisk helse, 
minoritetshelse, inaktivitet og overvekt samt rusforebygging. I forbindelse med møtene har 
representantene samlet inn lenker til aktuelle tilbud i sitt nedslagsfelt. Listen skal redigeres 
og gjøres tilgjengelig på fylkeskommunens folkehelse wiki. Målsetningen er at listen kan 
fungere som et inspirasjonssted ved å synliggjøre ulike tilnærminger til samme tema. Listen 
er ikke ferdig bearbeidet for publisering, men hovedstruktur ligger vedlagt.  
 



Fagrådet planlegger fem møter i 2015. Tema for 2015 er helsefremmende arbeid i; 
helsestasjonen, barnehagen, skolen, ungdomskolen og helsestasjon for ungdom. 
Målsetningen er kunnskaps og erfaringsdeling, samt synliggjøre gode tiltak og prosjekter via 
FolkehelseWiki. Årshjul for 2015 vedlagt. 
 

Gjennomgang av avtalen for evaluering og revidering 
Fagrådet ber samhandlingsutvalget tydeliggjøre fagrådets rolle i forhold til opprettelse av 
epidemiologisk forum og videre hvilke oppgaver fagrådet skal fylle i forhold til forumet. 
 
 

Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget  
 

Fagrådet vil fremholde verdien av å opprette et epidemiologisk forum. Forumet kan gi 
kunnskapsbaserte råd basert på nasjonale data (medisinske kvalitetsregistre, NPR, 
folkehelseprofiler) og erfaringer med å arbeide i vårt geografiske område.  


