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Mandat utviklet i henhold til mal 2013 

 

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 
Kristine Helgeland   Ryfylkekommunene 
Eli Sævereid     Dalane kommunene 
 
Espen Enoksen,    Psykiatrisk divisjon 
Lars Øhlckers    Psykiatrisk divisjon 

 Elisabeth Haga Jacobsen  Fag- og foretaksutvikling 
Ingrid Anette Kverneland  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. Anja Øverhus skal ut i foreldrepermisjon, og det er 
behov for ny representant. Kristine Skjøthaug og Kari Fredriksen har ivaretatt henholdsvis 
leder og sekretariatsfunksjon i siden fagrådets oppstart, og begge ønsker å si fra seg disse 
funksjonene. Begge fortsetter som representanter i fagrådet. 
 

Møter i 2016 
 
Det ble avholdt tre fagrådsmøter i 2016, samt Vrimletorget 16. juni.  
 
Dato Tema Lokaler 
9. februar Primærforebygging Frisklivssentralen Stavanger 
28. juni Sekundærforebygging Frisklivssentralen Sandnes 
26. oktober Oppsummering Frisklivssentralen Sandnes 
 

Status 
I 2016 har fagrådet hatt to temamøter med tema primær- og sekundærforebygging. 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.  
 
 
 



Gjennomgang av tjenesteavtalens punkter for primærforebygging som er felles for både 
kommunene og helseforetaket.  
 

• Delta i nyopprettet epidemiologisk forum – Rogaland Fylkeskommune har invitert til 
oppstartsmøte og ivaretar denne funksjonen. Fagrådet vil bistå om ønskelig. 

• Sikre at informasjon om primærforebyggende tiltak er tilgjengelige på nødvendige 
språk. Både nasjonale- eller lokale sider har utfordringer med tilgjengelighet på 
nødvendige språk. Helsenorge.no er delvis tilgjengelig på flere språk, og diabetes.no 
tilbyr mange gode oversettelse. Migrasjonshelse er et tema hele fagrådet ønsker å 
formidle til Partnerskap for Folkehelse som et aktuelt tema å belyse.  

• Jobbe fokusert mot barn og unge for å legge til rette for utvikling av sunne levevaner. 
Barn og unge har vært tema de to siste årene i Fagrådet. Å jobbe systematisk i 
forhold til å fremme god helse og gode levevaner i så tidlig alder som mulig er god 
forebygging. Helsesøstrene og skole og barnehage er viktig for å få dette til. Et 
samarbeid mellom frisklivssentralene, helsesøstre og skole/barnehage med 
utgangspunkt i «nasjonale retningslinjene for kosthold og helse» kan være et godt 
tiltak.  

• Evaluere effekt av tiltak. Her diskuterte vi mulighetene for samarbeid om 
forskningsprosjekter, utvikling av gode og enkle evalueringsredskaper som kan 
brukes i arbeidet med å videreutvikle tilbud og tiltak som er i gang og ikke minst gode 
metoder for å analysere den informasjonen vi samler inn.  

 
Gjennomgang av tjenesteavtalens punkter for sekundærforebygging som er felles for både 
kommune og helseforetaket.  

• Ha ansvar for oversikt over, og utveksling av informasjon om tilbud som finnes på 
begge nivåer.  
Dette er et punkt som vi har jobbet mye med og som vi har forsøkt å få struktur på. 
Informasjonsflyt og det å sikre at informasjon om tilbud som finnes både er lett 
tilgjengelig, oppdatert og på et forståelig språk, er en stor utfordring særlig om en 
tror at det er mulig å ha kontroll på alt som finnes. 
Slik situasjonen er nå er de fleste nettsidene bygget opp etter organisasjonsstruktur 
og hva som er logisk for de som jobber i organisasjonene, og ikke etter hva som er 
logisk for en utenforstående bruker. 

• Samarbeide om hvilke sekundærforebyggende tilbud som skal legges til 
helseforetaket og kommunene.   
Eksempler: Det er et godt samarbeid mellom kommunenes frisklivssentraler og 
Lærings- og mestringssenteret ved SUS. Vi har hatt midler til to 
samhandlingsprosjekter der det ene har ført til samarbeidet om Vrimletorget som er 
en møteplass for fagfolk fra kommunene og spesialisthelsetjenesten og 
brukerorganisasjoner. Vrimletorget er blitt arrangert tre ganger med ulike temaer og 
er en god arena for å utveksle erfaringer og spre informasjon om egne tilbud.  
I det andre prosjektet har vi hatt fokus på gruppen pasienter med diabetes 2 der vi 
har delt oppgavene mellom oss. Helseforetaket har gitt undervisning om 
sykdommen, behandling og komplikasjoner som kan komme, mens 



frisklivssentralene gir tilbud om hjelp til livsstilsendring som er uavhengig av 
diagnose.  

• Samarbeide om røykesluttkurs, og motivere til røykavvenning, spesielt overfor gravide 
og foreldre med sped- og småbarn.  
Eksempel: Eigersund kommune samarbeider med Eigersund sykehus om 
røykavvenningskurs. Det ble gjennomført 3 kurs i 2015, og ett kurs i 2016. 
Frisklivssentralen er ansvarlig for undervisning. Sykehuset tilbyr lokaler og bidrar til 
rekruttering av deltakere.  
Det kom frem at fastlegene gir mye individuell oppfølging og hjelper folk med 
røykeslutt. De personene som kommer på kurs er ofte de som er minst motiverte og 
som fastlegene ikke har greid å få til å slutte.  

• Sikre at barn og unge som pårørende blir ivaretatt.  
Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt oppgave her og skal ha en barneansvarlig på 
hver avdeling på sykehuset. Kommunene har ikke en tilsvarende lovpålagt oppgave. 
Ny veileder for pårørendearbeid i kommunen er nylig publisert og gir retning for 
pårørendearbeidet i kommunen.  

• Sørge for et tilbud om tidlig intervensjon ved psykose, rusproblemer og avvikende 
utvikling og atferd hos barn og unge.  
Eksempler: TIPS er et lett tilgjengelig tilbud for alle. KORFOR er på to videregående 
skoler og har spesielt fokus på psykisk helse og rus. «Sykt perfekt» noe for 
kommunene og skolehelsetjenesten. 
BUPA har fått laget noen flotte plakater som skal spres ute i kommunene på steder 
der barn og unge er. Plakatene er trær med ulike frukter og på fruktene er det QR-
koder som kan skannes og lede til informasjon om ulike temaer innen psykisk helse. 
Plakatene skal hjelpe til slik at ungdom lettere kan ta kontakt og finne informasjon 
om ting de lurer på eller har opplevd.  
«Sjumilssteget» tiltak som er koordinert fra fylkesmannen. 

• Samarbeide om psykisk førstehjelp (håndtering av livskriser) og forebygging av 
selvmord.  
«Velg å leve» er et pågående prosjekt. Videre har Stavanger kommune 
«Livskrisehjelpen» som er knyttet til Stavanger legevakt. Kommunene har også 
psykologer som gir et akutt lavterskeltilbud til personer i aldergruppen 20-40 år og 
de har hatt en psykolog som har jobbet oppsøkende på videregående skoler.  
Psykologen som jobbet oppsøkende kom opp i et dilemma da ungdommer som ikke 
var hjemmehørende i Stavanger kommune tok kontakt og hadde behov for en prat. 
Finansiering av lavterskeltilbud og faglige samlinger som går på tvers av 
kommunegrenser og nivåer er vanskelig.  

Publikumsforedrag er et annet tilbud som nå finnes flere steder. 
Publikumsforedragene er ofte samarbeid mellom kommuner og helseforetak og 
temaene er knyttet til hverdagsutfordringer og det å håndtere et liv som går litt opp 
og ned. 



• Sikre god minoritetshelse. Noen folkegrupper kan ha økt risiko for definerte 
helseplager, for eksempel diabetes. Det er viktig at disse gruppene får god og 
forståelig informasjon om helsetilstand og helserisiko.  
Eksempel: Stavanger kommune har etablert et gruppetilbud for kvinner med 
innvandrer bakgrunn som står i fare for å utvikle diabetes 2. I tillegg har 
Frisklivssentralen i Stavanger kommune et samarbeid med Johannes 
opplæringssenter der de blant annet gir undervisning på introduksjonskurset i juli. 
Temaene som tas opp handler blant annet om kosthold og helse.  
 

Innspill til partnerskap for folkehelse 
Etter gjennomgang av tjenesteavtalen ønsker fagrådet at følgende innspill gis videre til 
Partnerskap for folkehelse som aktuelle tema å belyse: 

1. Fagutvikling, og evalueringsarbeid. Eksempelvis gode prosessevalueringsredskaper 
som er enkle og effektive i bruk eller «statistikk for dummies». 

2.  Likeverdige helsetjenester og minoritetshelse 
 
 
Planer for 2017 
Fagrådet erfarer at de største effektene av arbeidet med tjenesteavtalen er 
samhandlingsprosjektene som har kommet i stand som et resultat av samarbeid i fagrådet. I 
2017 ønsker fagrådet å arbeidet med to praktiske prosjekter med to arbeidsgrupper. 
Prosjektene skal utforske skjæringspunktet mellom helseforetakene og kommune og om 
mulig komme med forslag til gode arbeidsmetoder for helsefremmende og forebyggende 
arbeid på tvers.  
Fagrådet avventer revisjon av tjenesteavtale og tilbakemelding på statusrapport, samt 
konstituering med ny leder.  
 

Gjennomgang av avtalen for evaluering og revidering 
Fagrådet er informert om at tjenesteavtalene skal revideres i 2017.  
 
 

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. I denne statusrapporten er det valgt å tå med innspill til 
Partnerskapet for Folkehelse som tar utgangspunkt i fagrådets gjennomgang av 
tjenesteavtalen. 
 
 
 


	Mandat utviklet i henhold til mal 2013
	Mandat fagråd knyttet til delavtale 10, forebyggende og helsefremmende arbeid
	Bakgrunn
	Mandat
	Fagrådets/arbeidsgruppen sammensetning
	Struktur

	Fagrådets sammensetning og struktur
	Møter i 2016
	Status
	Gjennomgang av tjenesteavtalens punkter for primærforebygging som er felles for både kommunene og helseforetaket.
	Gjennomgang av tjenesteavtalens punkter for sekundærforebygging som er felles for både kommune og helseforetaket.
	Innspill til partnerskap for folkehelse
	Planer for 2017

	Gjennomgang av avtalen for evaluering og revidering
	Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget


