Egenrapportert kartlegging
AV FOREBYGGENDE OG HELSEFREMMENDE ARBEID
Fra Partnerskap folkehelse Rogaland 20.06.18

BAKGRUNN
Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet
har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene
(folkehelseprogrammet). Folkehelseprogrammet er et 10 årig utviklingsarbeid
som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme
befolkningens helse og livskvalitet, fortrinnsvis med økt kapasitet og
kompetanse for barn og unge, innen psykisk helse og rusforebygging.
Rogaland fylkeskommune søkte om å delta i en tilskuddsordning rundt
programmet. Vi fikk avslag på søknaden om å bli programfylke blant annet for
vi var kommet for kort ift andre fylker med dialog og formelt samarbeid
med relevante forsknings- og kompetansemiljøer.
Programmet har resultatmål som skal ivaretas i denne 10 års satsingen. I
tillegg er det laget en tilskuddsordning som går over 6 år, slik at kommuner
skal få muligheten til å utvikle kunnskap innen evaluering og forskning.
Kommuner som søker fylket om å bli tiltakskommune må kobles på
forskningsmiljø for å styrke kunnskapsbasert utvikling av tiltaket. Alle tiltak og
metoder som utvikles/utprøves innen rammen av tilskuddsordningen skal
evalueres. Tiltak skal så langt det lar seg gjøre effekt evalueres i samarbeid
med et forsknings- eller kompetansemiljø. Spesielt viktig er det å utvikle og ta
i bruk tiltak som bidrar til å redusere sosiale ulikheter i psykisk helse, f.eks.
nedbygging av sosiale og økonomiske barrierer for barn og unges aktivitet.
Rogaland fylkeskommune ønsket å få en oversikt på hva som finnes av
pågående forskningsprosjekter i dag innen forebyggende og helsefremmende
arbeid.

HVORFOR DENNE KARTLEGGINGEN
Programmet stiller krav om at det regionale forskningsmiljøet skal involveres
med en evalueringsinstans og en «følge med rolle». Rogaland
fylkeskommune ønsker et bedre formelt samarbeid med forskningsmiljø. Det
er partnerskapsavtaler som skal signeres i disse dager med regionale
institusjoner, men de har ingen økonomisk side.
Evaluering av utviklingsprosjektene i programmet tilrådes delvis å bli finansiert
i form av partnerskap med regionale forskningsmiljøer og/eller
kompetansesentre, eller av regionale forskingsfond, Forskningsrådet eller
andre. Programmidler kan gå til lokalt tiltaksutvikling- for eksempel kan FOU
enheter bistå med å utforme tiltaket- prosjektbeskrivelse. Det gis ikke midler til
den rene forskningsbiten.
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Denne mini-kartleggingen vil kunne være nyttig hvis vi skal begynne arbeidet
med folkehelseprogrammet. Vi vil kunne se hvem som har kompetanse,
tidligere erfaringer og hvor en tidligere har fått finansiering til
forskningsprosjekter innen forebygging og helsefremmende arbeid.
Kunnskapen vil også kunne brukes for å legge til rette for et samarbeid
mellom kommunene og forsknings- og kompetansemiljø.
Kartleggingen vil deles med samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet har
deltakelse fra administrasjons nivå i fylkeskommunen, kommuner og fra
høyskoler/universitet/kompetansesentre, fylkesmannen, frivillige
organisasjoner, KS m.fl. Fylkeskommunen er sekretariat for
samarbeidsorganet. Samarbeidsorganet besitter kompetanse på
programmets innholdsmessige innretning og skal bidra i programarbeidet.
Dette kan innebære å vurdere det eksisterende kunnskapsgrunnlaget omkring
et aktuelt tiltak/tiltaksområde (kunnskapsoppsummering), beskrive hvordan
tiltaket skal gjennomføres- samt krav til gjennomføringen- for å sikre
hensiktsmessige evalueringsdesign. Organet skal gi råd til kriterier og endelig
utvalg av tiltak egnet for evaluering, samt holde seg orientert underveis i
tiltaksperioden om utviklingsarbeidet i kommunene.

GJENNOMFØRING
Vi ba partnerskapskontaktene sende inn svar på vegne av sin organisasjon.
Svarfristen var kort. Det ble sent ut e-post forespørsel 31.mai med svarfrist
19. juni 2018. Vi ba om navn på prosjektet (tittel- mål), prosjekt ansvarlig,
kontaktperson, hvem forskningen er finansiert av og hvor mye midler som er
lagt til forskningen, samt tidsperioden.
E-posten ble sendt ut til 47 aktører. Vi fikk inn 18 svar. Partnere som oppgav
å ha forskning var: Fylkeskommunen, oversikt over RFFVEST midler, UIS fra
helsevit. Fak.( og regnskapssystemet), HVL, IRIS, Jæren DPS og KoRus.
Kommuner som oppgir å ha forskning prosjekt var; Gjesdal, Randaberg,
Stavanger, Eigersund, Klepp, Sandnes, Karmøy og Vindafjord. De var flere
partnere som oppgav at de ikke hadde forskningsprosjektet.
Kartleggingen viser at det er en del forskningsaktivitet på området, men at det
krever en vasking og kategoriseringsjobb- for eksempel skille mellom
helsefremmede eller forebyggende prosjekt- universelt eller grupperettetskille tema o.l. Vi avventer det tidskrevende arbeidet med vasking, og minner
om at listen er egenrapportert. Oversikten kan brukes som et
kunnskapsgrunnlag i satsingen for arbeidet med programmet.
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OVERSIKT OVER FORSKNING INNEN HELSEFREMMENDE OG
FOREBYGGENDE ARBEID I ROGALAND – JUNI 2018
UIS
Fra avdeling for Folkehelse ved
Helsevitenskapelig fakultet.
Prosjekt tittel- mål
Prosjekt Kontaktperson Finansi
ansvarlig - e-post
ert av
prosjektleder
INSchool-project Et prosjekt
om frafall fra videregående
skole
Mål: Søke kunnskap om
hvordan elever
opplever krav i arbeidsmiljøet
og kontroll over egen
situasjon, og hvordan dette
kan påvirke tanker om å
slutte/frafall i skolen.

UiS

Hva nå? Kunnskapsbasert
oppfølging overfor nye brukere
på AAP. Et forsknings- og
tjenesteinnovasjonsprosjektMå
l: Utvikle nytt kunnskapsbasert
tilbud til personer på AAP.
Implementere tjenestetilbudet.
Vurdere effekten.
RTW- barriere prosjektet
Hva erfarer langtidssykmeldte
som barrierer for å komme
tilbake i jobb?
Mål: Kartlegge og identifisere
deltakelses-barrierer
langtidssykmeldte selv erfarer.

UiS

RTW- ledelse
Et prosjekt om ledelse og
sykefravær.
Mål: utvikle ny kunnskap om
leders oppfølging av
sykmeldte og vurdere effekten
av et program for å styrke
leders oppfølging av
sykmeldte.
WIRUS (Workplace
Interventions Preventing Risky
Use of Alcohol and Sickleave).
Et prosjekt om alkoholbruk og
arbeidsdeltakelse.
Mål: bidra til ny kunnskap om
alkoholbruk, sammenstille
relevant forskningsbasert
kunnskap på området, teste
effekten av intervensjoner på
arbeidsplassen, utvikle

UiS

PresenterMaking
Sense of
Science

UiS.

Prosjektleder Randi
W. Aas.
randi.aas@uis.no

Total
midler

Årstall

PresenterMaking
Sense of
Science

400’

2016
-

Arbeidsog
velferdsdir
ektoratet

1.6 mill.

2016
-

Arbeidsog
velferdsdir
ektoratet

200’

2017
-

UiS
Presenter

NFR
(tidligere
bevilgning)

2010

P-koordinator
Cecilie K. Innerby.
cecilie.innerby@pre
senter.no

Prosjektleder Randi
W. Aas.
randi.aas@uis.no
P-koordinator:
Cecilie K. Innerby.
cecilie.innerby@pre
senter.no
Prosjektleder Randi
W. Aas.
randi.aas@uis.no
P-koordinator
Cecilie K. Innerby.
Cecilie.innerby@pr
esenter.no
Prosjektleder Randi
W. Aas.
randi.aas@uis.no

NFR
P-koordinator:
Sandra Rørvik
sandra.rorvik@uis.
no
Universitete
ti
Stavanger

Prosjektleder Randi
W. Aas.
randi.aas@uis.no
P-koordinator
Hildegunn Sagvaag
hildegunn.sagvaag
@uis.no

UiS (KDstipendiat,
ca 3 mill)

Helsedirek
toratet

Ca 19 mill

Norsk
Forskning
sråd –
BEDRE
HELSE
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2013
-

kunnskap om implementering
av arbeidsplassbaserte
intervensjoner, vurdere
kostnader av intervensjoner
opp mot effekt/nytte, samt
utforske drikkekultur i norske
bedrifter.

OsloMet
(KDstipediat)

Raskere tilbake. Nasjonal
evaluering av ordningen
Raskere tilbake.

IRIS
Presenter

Prosjektleder Randi
W. Aas.
randi.aas@uis.no

Arbeidsde
partement
et

2 mill.

2010

Brukermedvirkning og
tjenesteutvikling
Mål: Bidra til økt
brukermedvirkning i
tjenesteutvikling og forskning.

Høgskulen
Vestlandet

Prosjektleder Tone
Larsen (PhDkandidat)
Kontaktperson:
Hildegunn Sagvaag
Hildegunn.sagvaag
@uis.no

Høgskulen
Vestlandet

2010

Recovery is up to you
Mål: Tilpasse og evaluere
nederlandsk modell for peersupport til norske forhold
Hensikt: Utforske potensialet i
peer-support for eventuell
storskalaimplementering i
Norge.

Universitete
ti
Stavanger

Prosjektleder
Hildegunn Sagvaag
hildegunn.sagvaag
@uis.no

Søker
offentlig
PhD fra
Sandnes
kommune

2018

Prosjekt
ansvarlig
IRIS ved
Merete
Jonvik

Kontaktperson- epost prosjektleder
Merete Jonvik,
mejo@norceresear
ch.no

Finansiert
av
Stavanger
kommune

Cille H.
Sevild,
Helsehuset
PhD
stipendiat
100%
Stavanger
kommune
Ingrid
Skage,
skolefagstab
PhD
stipendiat

Cille H. Sevild
cille.sevild@stavan
ger.kommune.no

Innovasjo
ns-midler
kommune
og
Fylkesma
nn

Pågå
ende

Ingrid Skage
ingrid.skage@stava
nger.kommune.no

Offentlig
PHD ordni
ng

Pågå
ende

STAVANGER KOMMUNE
Prosjekt tittel- mål
Sosiokulturell stedsanalyse i
Hillevåg

Forskning på kommunale
forebyggende helsetjenester
knyttet til fysisk aktivitet og
kosthold.

Fysisk aktivitet som
pedagogisk læringsmetode i
skolen

Total
midler
700 000
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Årstall
2017
2018

100%
Stavanger
kommune

Alkoholrelaterte helseplager

Torgeir
Gilje Lid,
Fastlege
PHD

Har dessverre ikke
mer info om dette
prosjektet pr i dag.

Aktiv Skole
Mål: Spre fysisk aktiv læring
til alle grunnskoler i
Stavanger

Per Helge
Seljebotn/S
tavanger
kommune
(SK)

Per Helge
Seljebotn,
per.helge.seljebotn
@stavanger.komm
une.no
www.stavanger.ko
mmune.no/aktivskol
e

Stavanger
kommune,
UIS,
Norsk
Forskning
sråd
(NFR)(Off.
phd)
Tidl.
mottatt
støtte fra
Regionalt
Forskning
sråd
Vestlandet
(Forprosje
kt) og
Rogaland
Fylkeskom
mune
(RUP/RU
M).

Stavanger
kommune
finansierer
ca. 1,6
stillinger.
Phd-stip.
finansiert
av NFR og
SK. UIS
bidrar med
veiledning,
kontor,
kurs etc.

2012
(påg
åend
e)

Prosjekt
ansvarlig
Sven
Gustafsson
og Anne
Schanche
Selbekk,
KoRus Vest
Stavanger/
Rogaland
A-senter
Anne
Schanche
Selbekk,
KoRus Vest
Stavanger/
Rogaland
A-senter,
Sølvi
Heimestøl,
FOUSAM,
Helse
Fonna

Kontaktperson- epost prosjektleder
Hanna Valdis,
masterstudent UiS,
Master i rus og
psykisk helse

Finansiert
av
Ingen
ekstern

Total
midler

Årstall
2018
2019

Anne Schanche
Selbekk,
KoRus Vest
Stavanger/Rogalan
d A-senter,
Sølvi Heimestøl,
FOUSAM, Helse
Fonna

Helsedirek
toratet,
BarnsBest
e

KORUS
Prosjekt tittel- mål
Psychological distress in
Norwegian adolescents
clustering at the school level
and individual level risk
factors»
Mastergradsstudie basert på
tall fra Ungdata Rogaland

«Hvordan sikre gode
overganger mellom
spesialisthelsetjeneste og
kommune for barn som
pårørende? Et
følgeforskningsprosjekt»

2018
2019
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GJESDAL KOMMUNE
Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Inkluderende barnehage og
skulemiljø

Jærskolen

http://www.jaerskul
en.no/fortilsette/fokusomrad
e/inkluderandebarnehage-ogskulemiljo.43431.as
px

Udir

Lekbasert læring

UIS

http://www.uis.no/fo
rskning-og-ph-d/viforskerpa/barnehage/lekb
asertlaring/lekbasertlaring/om-lekbasertlaring/

«Omsorg for små
flyktningebarn»

Samarbeid
s prosjekt
Gjesdal
kommune,
Læringsmilj
øsenteret
og
Transkultur
elt senter

Ingunn.Konstali@gj
esdal.kommune.no

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Prosjekt tittel - mål

Prosjektet har som
hovedmålsetting å sikre tidlig
intervensjon til små barn som
strever.
Det sentrale i prosjektet blir å
utvikle gode
samhandlingsmåter mellom
barnet og de
barnehageansatte, foreldrene
og psykiatrisk
spesialisttjeneste (bup).

Total
Midler

Års
tall
2018
2019

2016
2018

«psykiatrien»
forbindes med
stigmaproblematikk og
sosial isolering.

RANABERG KOMMUNE
Prosjekt tittel - mål

Finansiert
av

Total
Midler

SIDE 6

Års
tall

Glidelåsen
FORMÅL med forskningen:
Formålet med denne studien
er å vurdere på hvilke måter
«Glidelåsen» kan bidra til å
øke motivasjon og mulighet for
å fullføre videregående skole.

Rogaland
Fylkeskom
mune
Randaberg
kommune
NAV
Randaberg
Universitete
ti
Stavanger
er ansvarlig
for
forskningen

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Prosjektgruppe
for Glidelåsen:
Kirsti
Ruud:Kirsti.Ruud@
rogfk.no
Mariann Straume:
marstr2@randaber
gskolen.no
Hilde Karin Hebnes
:
hkh@randaberg.ko
mmune.no

Prosjektet
har ingen
utlegg på
forskninge
n – det er
UIS som
betaler
kostnader
selv.

2017
-dd

Prosjektleder for
forskningen: Erik
Paulsen
erik.paulsen@uis.n
o

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Bedre oral helse for innsatte i
fengsel

Tannhelse
Rogaland

Linda Næss,
Linda.naess@throg
.no

RFFVEST
Forprosjek
t

500.000

2018

Kartlegging av kantinetilbud og
matvaner blant elever i
videregående skole"

Rogaland
fylkeskomm
une (RFK)

Elisabeth Wallace
Haaland,
Elisabeth.wallace.h
aaland@rogfk.no

RFFVEST
Forprosjek
t

300.000

2014

"Smarte partnerskap" skolearbeidsliv: erfaringer med
partnerskapsrelasjoner i
arbeidet med lærlingordningen

RFK

Holmen, Ann Karin
Tennås
ann.k.holmen@iris.
no

RFFVEST

200.000

2013

Gode nærmiljø og
lokalsamfunn som fremmer
folkehelse» følge-evaluering

Høgskulen
for
landbrukog
bygdeutvikli
ng, HLB

Johan Barstad,
johan@hlb.no

Helsedirek
toratet/
RFK

500 000

2015
2018

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Prosjekt tittel - mål

EIGERSUND KOMMUNE
Prosjekt tittel - mål
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Masteroppgave med UiS:
Hvordan jobber vi tverrfaglig i
Eigersund kommune mot
forebygging av uføre i
aldersgruppen 18-29 år kontra
den anbefalte BTI-modellen
(BTI er nettopp politisk vedtatt
å bli innført i Eigersund)

KLEPP KOMMUNE(hentet
RFFVEST)

Jorunn
Brattebø
Midthun

Hans Olav
Østebrød
Hans.Olav.Oestebr
oed@eigersund.ko
mmune.no
Og
mulighetsutvikler i
Eigersund
kommune, Kjersti
Søyland Bye

Delvis av
kommune
n

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Aanestad,
Ragnhild
og Nesvåg,
Sverre

ragnhild.aanestad
@klepp.kommune.
no

RFFVEST

For
prosjket

2016

Fagkonsule
nt på
Hundvåg
og
Storhaug
helse og
sosialkonto
r

2018
-

Prosjekt tittel - mål
Technology mediated
addiction recovery support:
The YNWA study (You`ll
Never Walk Alone)

ness@sus.no
The aim of this qualification
project is to determine what is
needed to develop new ways
to utilize communication
technology to facilitate
enhanced access to and
collaboration between
professional and nonprofessional partners, to
deliver effective support to
people in different phases of
their recovery from alcohol
and/or drug addiction.
SANDNES KOMMUNE
Prosjekt tittel - mål
Helsefremming ved
Frisklivssentralene; Virker det,
hvordan virker det og hvorfor?

Høyskolen på
Vestlandet(HVL)

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Eivind
Meland i
samarbeid
med Eirik
Abildsnes,
Gro Beate
Samdal,
Thomas
Mildestveit,
Tonje Stea
og
Sveinung
Berntsen
(UiB og
UiA)

Gro Beate Samdal
(gro.samdal@igs.ui
b.no)

Hdir

?

2014
2017

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Prosjekt tittel - mål
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Widowhood, well-being and
health in old age

Høgskulen
på
Vestlandet,
campus
Haugesund

Holm, Anne Lise
Holm
anne.holm@hvl.no

HVL

?

2016

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Nærmiljøprosjektet. Stryke
medvirkning, utprøving av
metoder for medvirkning,
kvalitativ kunnskap om
nærmiljøkvaliteter, bedre
kvalitet på folkehelseoversikt

RFK og
Tysvær
kommune

AnnKristin.Berge@tysv
er.kommune.no

Helsedir

Rundt
400 000 til
Tysvær x 3
år

2016
2018

Seniormedvirkning 2.0
Utviklingsprosjekt om gode
metoder og verktøy for
medvirkning fra eldre
innbyggere.
Operasjonalisering av
strategien for et aldersvennlig
samfunn.

OsloMet;
NIBR og
AFI

AnnKristin.Berge@tysv
er.kommune.no

Helsedir

Kommuner
med som
testkommu
ner, ingen
økonomisk
støtte
lokalt.

2018

JÆREN DPS
Prosjekt tittel - mål

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Livskvalitet og fysiske
aktivitetsvaner hos NAVbrukere.

Jæren dps
v/Anne
Martha
Kalhovde

James E. Best
james.edwin.best@
jdps.no

Rogaland
Fylkeskom
mune
Jæren dps

300.000

2018

Oppfølgingsundersøkelse i
2019 fra undesøkelse i 2010.
Siktemålet var å undersøke
førekomsten av å høyre
stemmer i den norske voksne
folkesetnaden og
helsetilstanden deira (REK
midt-Norge godkjenning
2009/822-2). Rundt 2500
deltok og studien viste mellom
anna at 7.2 % i den norske
befolkning har høyrt stemmer
ei eller fleire gonger i laupet av
livet. Av disse rapporterte 1.6
% at dei trong helsehjelp for
disse erfaringane.
Eit utval av dei som høyrer
stemmer, men som ikkje har ei
psykisk liding vil også få

Anne
Martha
Kalhovde
PhD, ved
Jæren
DPS.

Prosjektgruppa
består av Bodil
Kråkvik, PhD ved
Nidaros DPS, Einar
Vedul-Kjelsås, PhD
ved NTNU,
Professor Kenneth
Hugdahl ved UIB
og Helse Bergen,
Frank Laroi, PhD
ved Universitet i
Liège og UIB, Josef
Bless, PhD ved UIB
og Anne Martha
Kalhovde PhD, ved
Jæren DPS.

KARMØY KOMMUNE
Prosjekt tittel - mål
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førespurnad om å delta i
djupintervju om å leva med
stemmene dei høyrer våren
2019.

IRIS
Prosjekt tittel - mål

Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansiert
av

Total
Midler

Års
tall

Ettervern for tidligere
rusavhengige
Utvikle gode metoder for å
kartlegge effektene av dette
tilbudet – som kombinerer
hard fysisk trening med sosial
oppfølging – og av andre typer
ettervernstilbud. Målet er at
kommunene skal få et bedre
grunnlag for å skape et godt
og helhetlig ettervern der
hensynet til brukeren står i
sentrum.
Pluralisation, the welfare state
and civil assoiciations.
Flere arbeidspakker av
relevans som blant annet
vedrører
innvandrerorganisasjoner,
ruspolitikk, og innovasjon/standardisering på områdene
rus, social housing og
yrkesretta attføring.

Klepp
kommune

Helga TengsPedersen,
avdelingsleder for
helse og rus i Klepp
kommune,
tlf. 928 69 031

RFF
Vestlandet

3 000 000

2017
2018

Forskning
srådet

10 800 000

2015
2018

Ø-Hjelp – en ny tjeneste
mellom kommune og
spesialisthelse-tjenesten.
Hvordan denne tjenesten/behandlingstilbudet fungerer
som helsetjenestetilbud.

Jæren
Øyeblikkeli
g Hjelp

RFF
Vestlandet

2 857 000

2017
2019

Sindre Høyland
siho@norceresearc
h.no

IRIS

Hilmar Rommetvedt
(prosjektleder)
hiro@norceresearc
h.no
Andreas Nordang
Uhre, IRIS
Svein Ingve
Nødland, IRIS
Anders Vassenden,
UiS
Geir Skeie, UiS
Nils Asle
Bergsgard,
Universitetet i
Sørøst-Norge
Svein Ingve
Nødland, IRIS
svno@norceresear
ch.no
Konsortiedeltakere:
Klepp kommune,
Gjesdal kommune,
Sandnes
kommune, Time
kommune, Helse
Stavanger HF
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Ryfylkemodellen.
Midtveisevaluering og sluttevaluering. Opplæring av
voksne personer med
innvandrerbakgrunn til
helsefagarbeidere.

IRIS

Svein Ingve
Nødland, IRIS
svno@norceresear
ch.no
Gunn Vedøy, IRIS

Ryfylke
Læringsse
nter

1 000 000

2015
2019

«Unge - ressurs
eller risiko? En studie av
arbeidsgivers terskel for å
rekruttere unge som står
utenfor arbeidslivet "
I IA-avtale 2014 ble delmål 2,
som handler om inkludering,
fremhevet som viktig. Unge
som gruppe ble særlig trukket
frem, fordi sysselsettingsgraden blant unge
synker, samtidig med at flere
får redusert sin arbeidsevne.
Samarbeidet NAV og bedrifter.

NAV FoU

Astrid Solberg
asso@norceresear
ch.no

Arbeidsog
velferdsdir
ektoratet

750.000

2016
2017

Års
tall

Kari Anne Holte
kaho@norceresear
ch.no

VINDAFJORD KOMMUNE
Prosjekt
ansvarlig

Kontaktpersone - post

Finansier
t av

Total
Midler

Auka samtaletid vgs

Helsestasjo
nen

Tina Kvaløy
Tina.kvaloy@vindaf
jord.kommune.no

Helsedir.

603.000

Økt tilgjengelighet og
tverrfaglighet helsestasjon og
skolehelsetjenesten

Helsestasjo
nen

Tina Kvaløy
Tina.kvaloy@vindaf
jord.kommune.no

Helsedir

2.200.000

Seksuell helse

Helsestasjo
nen

Tina Kvaløy
Tina.kvaloy@vindaf
jord.kommune.no

Fylkesma
nnen i
Rogaland

100.000

Tilbud til vaksne med
langvarige og sammensette
behov for tenester og barn og
unge med sammensatte behov

Helsetenest
er Sandeid
Fengsel

Tina Kvaløy
Tina.kvaloy2vindafj
ord.kommune.no

Helsedir

198.000

Prosjekt tittel - mål
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