
 
 

Handlingsplan 
 fagnettverk for læring og mestringstilbud i  

Helse Fonna 2019. 

 
Arbeidet i fagnettverk for lærings og mestringstilbud styres av tjenesteavtale 2, mandat 

gitt nettverket av SU og føringer i nasjonale veiledere,  

 

Mål for nettverket: «Nettverket skal bidra til at pasient og pårørande får tilbod om 

fagleg gode lærings- og meistringstilbod på rett nivå ut frå faglege og geografiske 

føresetnader»   

           ( fra mandat) 

 

 

 

 

Arbeidsområdene i handlingsplanen er besluttet på fellesmøte i Tysvær desember 2018 

 

Drift av friskliv, læring og mestringstilbud i kommuner og foretak utvikles og 

videreføres i de enkelt enheter parallelt med felles arbeid om oppgaver nevnt i 

handlingsplan. 

 

Hver enkelt arbeidsgruppe har ansvar for å tilføre nødvendige arbeidsoppgaver for å 

oppnå målet i handlingsplanen og å lage et tidsskjema for når oppgavene skal være 

gjennomført. AU har ansvar for å få representanter til arbeidsgrupper for nye 

arbeidsområder i planen.  
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Handlingsplan 2019    

 Tid Hvem Rapport 

Følge opp arbeid startet i 

2017 med 

Informasjonslinjer/ 

kommunikasjon om lærings 

og mestringstilbud i foretak 

og kommune 

   

 

Rekrutering; hvordan når vi rett 

deltaker? Lage sjekkliste/ 

ressursdokument? 

 Brit Mari Farestveit,  

Helene F. Midthun, 

Else Berit 

Ingvaldsen, Emy 

Kirkhus Dale 

 

Ha fokus på gode nettsider    

Inf. til foretak, kommuner og leger.  

PLO, E-meldingssystem  

Målrettet arbeid mot fastlegene         

( samlet friskliv-mestring nettside) 

   

    

Helsepedagogikk     

Gjennomføre kurs høsten 2019 

 

Gjennomføres på Stord, 

Rehabiliteringssenteret 

 

12., 19. og 26. 

September 

LM nettverket via 

arbeidsgruppe:  

Ann-Kristin Berge 

Dahle, Sigrid 

Bøthun, Aase 

Borgen Haktorsen, 
Christense Eileraas 

Ek, Emy Kirkhus 

Dale, Andreas 

Sirevåg, Karoline 

Taraldsøy.  

 

    

Arbeidsformen i nettverket 
- Prøve ut og evaluere 

- Ansvarsfordelig LMS/ 

kommuner 

 

 AU har ansvar for at 

samarbeidsformen 

vi avtalt i 2018 blir 

evaluert høsten 19. 

 

    

Fokus på temakvelder  Cathrine Kvamsø 

Olsen, Elisabeth 

Høyland, Emy 

Kirkhus Dale 

Eventuelt 

representant fra 

kommune som vil 

prøve ut 

Få inn brukerrep i arbeidsgruppa Til første møte   

Dele erfaringer/delta hos hverandre.    

Research innad i kommunene som 

allerede har etablerte temakveld-

tilbud. Etablere på Haugalandet ? 

 

 

 

 

 

 

  

Gjennomføre temakvelder  i 

Sunnhordland og Hardanger 

   



 
 

 

Behovskartlegging i kommunene på 

Haugalandet.( Er det noen 

kommuner som ser et behov, vil ta 

et initiativ ?) 

   

 Tid Hvem Rapport 

Brukersamarbeid  AU 

 

 

Ha fokus på brukersamarbeid 

generelt 

   

Skal nettverket ha en samlet oversikt 

over organisasjonene og oppdatere 

denne årlig?  

 

 Sekretær LMS 

etterspør FFO og 

kommuner i mai.-> 

Eventuelt etterspør 

tidligere ledere i 

organisasjonene. 

Arrangere brukersamlinger i 

områdene? Bestemmes om og når i 

hver region. 

Hardanger 

gjennomfører ikke 

samling i 2019. 

Sunnhordland 

planlegger i april. 

Bømlo har egen 

samling 

  

    

Tilbud til pårørende og 

søsken 

 AU, har ansvar for å 

etablere 

arbeidsgruppe 

 

Hvilke tilbud finnes i området? 

Kartlegge dette. 

Henvendelse sendt 

habiliteringstjenesten 

i april 

Brit Mari og Else 

Berit lager en 

henvendelse om 

Siskenskurs i flere 

kommuner. 

 

Etablere nye tilbud ?    

    

Kompetansekartlegging 

Helse Fonna 

 AU, har ansvar for å 

etablere 

arbeidsgruppe 

 

Hvilke ressurser kan ‘lånes’ av HF 

til kommunene på div tilbud 

Kartleggingsskjema 

sendes ut i nettverket 

i april. 

Sigrid etterspør 

innspill fra Stord 

repr. Eventuelt lage 

et 

kartleggingsskjema: 

Hvilke behov og 

hvilke erfaringer har 

en. Tas så videre. 

 

Hvilke ressurser finnes i 

kommunene? Private, «låne» av 

hverandre? 

   

    

Fagsamling   

   

 Våren 2010 Tas opp i AU på 

møte i april 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Haugalandsdelen av 

nettverket 

   

 Tid Hvem Rapport  

Legge til rette for 

Mestringstreff/diagnoseuavhengige 

kurs for fleire kommuner i 

nettverket 

   

    

Prøve ut kurskonseptet som planlagt  Ann-Kristin Berge 

Dahle, Line 

Hårklau, Janne 

Elin Throndsen, 

karoline 

Tharaldsøy, 

Cathrine Kvamsø 

Olsen, 

 

Evaluere, videreføre erfaringer    

  

 

 

  

     

Interkommunalt samarbeid for å 

bidra til likeverdige tilbud. 

- Dele på deltakere til friskliv, 

læring og mestringstilbud 
 

   

  Jarle Hansen, 

Ann-Kristin Berge 

Dahle, Elise 

Hausken 

 

Prøve ut samarbeid utfra avtale    

Erfaringsdeling på nettverkssamlingene    

Rapportere til Helseledernettverket  Desember 2019   

Definere navnebruk,  

friskliv, læring og mestring likt i alle 

kommuner ? frå 2018   

   

    

Diagnosespesifikke kurs i 

kommune  

   

Se på behov og mulighet for å etablere 

tilbud. Gjerne i interkommunalt samarbeid 

Tema på første 

samling i 2019. 

Arbeidsgruppe 

ettableres? 

  

    


