Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Rapportering for 2021 - Partnerskap for folkehelse


Hvem representerer du?
o

(Frivillig) organisasjon (Friluftsråd, Turistforening, Dps, PsykOpp, Røde Kors,
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Frivillig Rogaland)



Fyll inn kontaktinformasjon (2 kontaktpersoner)
o

Hovedkontaktens navn


o

E-post adresse


o

40439155

Har du drøftet spørsmålene med en tverrfaglig gruppe i forkant av denne besvarelsen?
o



asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no

Telefon nummer




Åsmund Sigmundstad

E-post adresse


o

90976477

Ekstra kontaktperson navn


o

andrine.kallak.homme@kleppnett.no

Telefon nummer


o

Andrine Kallåk Homme

Ja

Oppgi stillingsstørrelsen som brukes til å koordinere organisasjonens / kommunens
folkehelsearbeid og til å følge opp partnerskapsavtalen
o



ingen stilling berre eit styre

I hvilken grad har din organisasjon fulgt opp partnerskapsavtalen?
o

Forankret målsettingen om å fremme helse og redusere sosiale helseforskjeller i
organisasjonen?


o

I stor grad

Vurdert om organisasjonens virkemidler benyttes på hensiktsmessig måte for å nå
målsettingen?


o

I stor grad

Gjort deg kjent med målsettingene og strategiene i regionalplan for folkehelse, og
videreutviklet organisasjonens tilbud i samsvar med planen?


o

Deltatt i partnerskapssamlingene?


o

I stor grad
I noen grad

Tatt aktiv del i kommunale planprosesser og gitt innspill i saker der det er naturlig?


I liten grad

o

Inngått samarbeid med kommuner, lokalt næringsliv og frivillige lag og
organisasjoner?


o

I noen grad

Formidlet forsknings- og innovasjonsbehov til lokale forsknings- og
utdanningsinstitusjoner?




I liten grad

Har det blitt gjennomført kompetanseheving om folkehelsearbeid i egen organisasjon i løpet
av det siste året?
o



Ja

Har din organisasjon/kommune
o

utarbeidet en frivillighetspolitikk?


o

Ikke aktuelt

en bevisst planlegging mot et mer aldersvennlig samfunn? (jf. reformen "Leve hele
livet" og/eller strategien "Flere år - flere muligheter")


o

Ja

lagt til rette for en kunnskapsbasert integrering av flyktninger og innvandrere i
lokalsamfunnet?




Har dere kjennskap til Helsedirektorats veivisere i lokale folkehelsetiltak?
o



Ja

Vi har ikke hørt om dem

Hvordan opplever du nytteverdien av
o

Regionale nyhetsbrev


o

Veiledning innen folkehelsearbeid


o

Middels

Partnerskapsmidlene (gjelder kommuner og organisasjoner))


o

Ikke aktuelt

Nettsiden (www.rogfk.no/folkehelse)


o

Middels

Planveiledning (f.eks Planforum)


o

Middels

Partnerskapssamlinger (mars og juni)


o

Middels

Hjelp til oversiktsarbeid (f.eks. utvidede helseprofiler)


o

Middels

Stor

Andre økonomiske støtteordninger






Stor

Kjenner du til noen av disse oversiktsdokumentene?
o

Oversiktsdokument fra kommunen

o

Oversiktsdokument fra Rogaland fylkeskommune (fireårig)

o

Folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet (årlig)

o

Utvidede helseprofiler for kommunene fra Rogaland fylkeskommune

o

Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020

Er handlingsplanen i folkehelsearbeidet i deres organisasjon i samsvar med de største
utfordringene i helsetilstanden?
o



Hvilke tema opplever du organisasjonen trenger kompetanseheving på?
o



Ja
Rekruttering og koordinering av frivillige

Hvordan prioriteres det mellom ulike typer tiltak i folkehelsearbeidet i organisasjonen /
kommunen?
o

Individrettede tiltak


o

Grupperettede tiltak


o

Høy prioritet

I hvilken grad jobbes det med tiltak som skal utjevne ulikheter i helse?
o



Høy prioritet

Strukturelle, befolkningsrettede tiltak




Middels prioritet

I stor grad

Kan du gi eksempler på hva som gjøres rettet mot å utjevne sosiale ulikheter?
o

Gode verktøy for å implementere leve hele livet reforma i frivilligsentralane, blant
anna gjennom "Aktive sammen" Lågterskel gruppetiltak: Redisign sygruppe,
aktiviytetar på uteplass i Time, strandvandring, kurs for å forebygge selvmord,
generasjonstreff på kjøkkenet (Haugesund), auke digital kompetanse (ungdom
veileder eldre i Gjesdal), arbeide for betre synleggjering av frivillige lag og
organisasjonar slik at fleire kan få vite om aktivitetar og fleire kan delta. Arrangert
erfaringssamling for lyttevenner i Rogaland.



Har partnerskapet med dens avtaler gitt positive synergieffekter?
o



Ja

Hvilke planer har dere eventuelt for markeringen av frivillighetens år?
o

Det blir markering på vår årlege årssamling i februar og på inspirasjonssamlinger for
frivillige. Fleire frivilligsentraler er med å arrangere/koordinere Sykkelturen 2022
gjennom Rogaland i månadskiftet juni/juli.



Har det blitt gjennomført evaluering av tiltakene som er gjennomført i 2021?
o



Ja, alt

Ønsker du at partnerskapsmidlene skal økes?
o

Ja

