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Retningslinje nr. 10 – samarbeid om folkehelse og 

forebygging 

1 Formål 
Kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) skal samarbeide for å fremme befolkningens helse gjennom 
tidlig innsats, forebygging og folkehelsearbeid.  
 

2 Bakgrunn 
En av intensjonene i samhandlingsreformen er økt fokus på forebygging, tidlig innsats og 
folkehelsearbeid. Det primære ansvaret for folkehelsearbeidet er lagt til kommunen gjennom 
folkehelseloven.  
 
Kommunen skal også jobbe helsefremmende og sykdomsforebyggende (§ 3-3, helse- og 
omsorgstjenesteloven). Kommunehelsetjenesten har veiledningsplikt overfor 
spesialisthelsetjenesten jfr. kommunehelsetjenesteloven § 5-11. 
 
Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å fremme folkehelsen og jobbe for å forebygge sykdom og 
skade (§ 2-1a i spesialisthelsetjenesteloven). Iht. samme lov § 6-3, har spesialisthelsetjenesten 
veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten.  

 
Definisjoner 
Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 

Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 
indirekte påvirker helsen. 
 

3 Virkeområde 

 Retningslinjen gjelder for de delene av folkehelsearbeidet som kommunene og SØ kan 
samarbeide om 

 Partene skal samarbeide om tiltak og tjenester som er i skjæringspunktet mellom SØ og 
kommunene for å forebygge og hindre forverring av sykdom og helsesvikt.  
 

4 Samarbeid om overvåkning   

 Det skal samarbeides om overvåking av befolkningens helse, nødvendig statistikk 
fremskaffes og utveksles, jfr. Retningslinje 6. Statistikken skal danne bakgrunn for 
iverksetting av målrettede tiltak.  

 Utviklingen i befolkningens helse og aktuelle samarbeidstiltak drøftes årlig i 
samarbeidsutvalgene mellom SØ og kommunene. Dette gjøres i samarbeid med Nettverk 
for friskliv, læring og mestring, fylkeskommunen og fylkesmannen. Drøftingen sees i 
sammenheng med Folkehelseinstituttets publisering av folkehelseprofilen for Østfold.   
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5 Samarbeid om kompetanseoverføring 

 Det skal samarbeides om kompetanseutveksling og partene har gjensidig veiledningsplikt 
overfor hverandre.  

 Partene deltar i nettverk for friskliv, læring og mestring i Østfold. Nettverket skal:  
o Avholde fire til fem nettverksmøter årlig, med formål om kompetanseheving og 

erfaringsdeling innen området friskliv, læring og mestring. Representanter fra alle 
kommunene, fra spesialisthelsetjenesten og Fylkesmannen deltar. 

o Arrangere to fagdager for fagpersoner i kommune og spesialisthelsetjenesten med 
personer med langvarige helse- og livsstils utfordringer. 

 Samarbeid om pasient- og pårørendeopplæring. 

 Kompetansehevingstiltak til fagpersoner rettet mot langvarige og kroniske diagnosegrupper.  
o Koordinerende enheter i kommuner og sykehus avholder årlig fagdag i samarbeid 

med fylkesmannen.  
 

 

6. Målsetting/tiltak:   

 Tiltak og innsatsområder besluttet av Samhandlingsutvalget jfr pkt 4, skal prioriteres. 

 Det forebyggende perspektivet skal inngå ved utvikling av pasientforløp og andre faglige 
rutiner.  

 Hensiktsmessige rutiner for melding, informasjon og forebygging av smittsomme 
sykdommer herunder vaksinering, skal foreligge. 

 Livsstilsfaktorer som påvirker helsen skal etterspørres og registreres i journalsystemet ved 
pasientkontakt og at informasjonen inngår i epikriser og henvisninger 

 Pasienter/ brukere/ grupper som kan ha nytte av rehabilitering, forebyggende og/eller 
helsefremmende tilbud identifiseres og aktuelle tiltak iverksettes. Henvisning til friskliv og 
lærings- og mestringstilbud eller et rehabiliteringstilbud kan være noen av tiltakene.  

 Informasjon om tilbud innen helsefremmende arbeid og opplæring for pasienter og 
pårørende er lett tilgjengelig for befolkningen. 

 Sårbare grupper som blant annet barn og unge, innvandrere, kronisk syke, personer med 
psykiske lidelser og rusproblemer skal ha et særlig fokus.  

   
 
 

 


