
St. Olavs Hospital7 Fosen-

kommuner
Fosen 
DMS

Fosen distriktsmedisinske senter IKS -

felles arena for utvikling av helse- og 

omsorgstjenester

Fokus på folkehelse

Bedre tjenester for de store pasientgrupper 

Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser 

Bedre samlet kompetanse

Mer pasientsentrerte behandlingsforløp

Bruk av teknologi som støtte

Nettverkssamling UHT/USH i 

Midt-Norge 12. oktober 2010



•Osen 1028

•Roan 1010

•Åfjord     3237

•Bjugn 4540

•Ørland    5033

•Rissa 6389

•Leksvik   3517

Tilsammen     24754

Fosen DMS IKS 

Eierkommuner:

sykehus



Fosen DMS -

ikke bare et senter

• Fosenkommunenes engasjement er forankret i Fosen Regionråd

• Alle kommunene skal føle eierskap, være delaktig og oppleve nytte 

av FDMS IKS

• Helseforetaket og kommunene er likestilte partnere 

• DMS er for alle Fosen-kommuner, men en kommune trenger ikke å 

være med i alle tiltak

• DMS er først og fremst en samarbeidsorganisasjon og en felles 

arena for utvikling av helsetjenester på Fosen

• Alle skal få noe igjen av samarbeidet: pasienter og pårørende, 

kommuner og helseforetaket

• Bygge opp vilje, evne og tillit over  tid!



Fosen DMS IKS - organisasjonen
Representantskapet

7 ordførerne

Fosen DMS IKS - organisasjonen

Styret
4 repr for kommunene

1 repr for St. Olavs Hospital

1 repr for Helse Midt-Norge

Daglig ledelse

Drift Utvikling Prosjekter

Spes.pol.

AOE

Legevakt

Røntgen

Kompetanse-
portal

Dialyse

Inn på tunet

Folkehelse

Digitale Fosen

Frisklivssenter

Spes.rehabil.

Kontinuerlig 

strategisk 

tjenesteutvikling, 

evaluering og 

følgeforskning

OBS!



Fosen DMS 

IKS
Fosen

legevakt-

senter

Avdeling for

observasjon og 

etterbehandling 

Spesialist-

poliklinikken

Folkehelse Fosen:

felles koordinator, 

samf.medisiner, 

miljøhygieniker, 

NettOpp 

Fosen- felles

kompetanse-

plattform

Kreft-

poliklinikk

Rissa

(avtale-

praksis)

Fosen-

teamet

FoU-miljøer: NTNU 

SINTEF, NSEP,

Nasjonalt senter for 

samhandling og 

telemedisin

Helse Midt-Norge

St Olavs Hospital

Helse Nord-Trøndelag

Fosen Regionråd

Inn på 

tunet

Digitale 

Fosen

Fosen DMS IKS og nettverket

Dialyse 

Leksvik

Rissa/Leksvik

legevakt

Sør-

Trøndelag 

fylkes-

kommune

Felles legetj. 

Åfjord-

Roan

Spes.rehab.

BUP Fosen

Frisklivssenter 

Tiltak i drift

Prosjekter

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen 

i Sør-

Trøndelag

Norsk 

helsenett



• Kirurgi: 2 dgr. pr. mnd
• Gynekologi: 1 dgr. pr. mnd.
• ØNH: 2 dgr. pr. mnd.
• Audiograf: 100% stilling
• Hudlege: 1 dag pr. mnd.
• Lysterapi: daglig
• Gastroenterolog: 1 dag pr. mnd.
• Øyelege: 1 dag pr. uke
• Ortoped 1 dag pr. mnd
• Kreftbehandling: cellegift/blodprøver 
• Digital røntgen: 50% radiograf (under utvidelse)
• 2 sykepleiere tilknyttet spesialistpoliklinikk (1,5 still.)
• Ca. 4000 konsultasjoner pr. år 
Andre spesialisttilbud på Fosen:
• Kreftklinikk i Rissa
• Dialyse i Leksvik
• Fosen-teamet og BUP Fosen

Spesialistpoliklinikk –
fra fritidspraksis til integrert sykehuspoliklinikk



Samarbeid:

•Folkehelse Fosen

•Legevakt med obs-senger

•Kompetanseutvikling:  NettOpp Fosen

•Praksisplasser for høgskolestudenter

•Felles HO-lederteam  

•Felles IKT-satsing 

•FoU (UHT, Eden alternative…)

•Tverrfaglige fagteam

•Inn på tunet-samarbeid

•Felles arena for å møte forventning og 

utfordring i Samhandlingsreformen og 

Helse Midt-Norges Strategi 2020

Under arbeid:

•Felles overordnet omsorgsplan for Fosen 

•Felles barneverntjeneste

•Felles legetjeneste 

Fosen DMS – utstrakt interkommunalt 

samarbeid

FYSAK-
nettverk



Folkehelse Fosen -
en felles kompetanse-, inspirasjons- og ressurskilde til bruk i Fosen-kommunenes 

innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen

Felles miljø-
hygieniker

Felles samf. 
medisiner

Læring og 
mestring

Folkehelse-
koordinator

•Forebygging

•Saksbehandling

•Rådgivning

•Det medisinske 
kunnskaps grunnlaget

•Oversikt

•Myndighet

•Forebygging av 
sykdom

•Tiltak for 
risikogrupper

•Livsstilssenter

•Leder av Folkehelse 
Fosen

•Samarbeid om aktive 
og trygge 
lokalsamfunn

•Befolkningsstrategier

Samlet kompetanse – faglig bredde og tyngde

Helse i plan - helhetssyn

Forskning og utvikling

Partnerskap



•Flere får forsvarlig og adekvat behandling i nærmiljøet

•Kommunene får tid til å planlegge og tilrettelegge tilbud 

•Godt planlagte utskrivinger

•Bidrar også til fagutvikling i kommunene

•Legevakt samlokalisert med avdelingen

•Legevakt har personell fra avdelingen tilgjengelig

•To senger dedikert legevakt – 70% av innlagte ferdigbehandles 

lokalt

•Videokonferanse med St. Olavs hospital

•Legevaktsatellitt ved Åfjord helsesenter – også mulighet for 

videokonferanse

•Samarbeid med legevakt i Vanvikan

•Samarbeid med Forsvarets sanitet og Sea King-

redningstjeneste

•God ambulansedekning

•Tilgang til røntgen/ultralyd og utvidet laboratorietjen.

Fosen DMS: unikt samvirke mellom 

legevakt og sengeavdeling



• 3 observasjonsplasser 
• 6 plasser for medisinsk etterbehandling 
• 4 plasser for spesialistrehabilitering (prosjekt med Helse Midt-Norge)
• Dagpasienter

• Utstyrt som en lokalsykehusavdeling
• Tilgang til røntgen/ultralyd og utvidet laboratorietjeneste.

• Daglig videokonferansemøte med Orkdal Sjukehus
• Overordnet medisinsk systemansvar: St. Olavs Hospital
• Stedlig lege har lokalt medisinsk systemansvar for avdelingen og 

legevaktsenteret (bistilling ved St. Olavs Hospital)

• Deling av pasientinformasjon: tilgang til EPJ gis ut fra definert 
tjenstlig behov (overordnet systemansvarlig)

Avdeling for observasjon, etterbehandling 

og spesialistrehabilitering (ortopediprosjekt)



•Egen fleksibel læringsplattform, 

koblet til www.helsekompetanse.no

•Kurs- og utdanningstilbud,

til våre ansatte

•Felles kompetanseplan for 

Fosen

•Felles kompetansekoordinator

•Samarbeid med HF, vg skoler,

Høgskolen i Sør- Trøndelag  

og NTNU

•Skaper nettverk og gode 

kompetansemiljø

•Uavhengig av tid og sted

Felles kompetanseportal- NettOpp Fosen

Et skreddersydd 

læringsprogram Aldring på 

Nett startet i august 2010 –

bilde av innloggingsside

En forelesning på videokonferanse

http://www.helsekompetanse.no/


Inn på tunet – dagtilbud for demente



– En utviklingsplattform og testbed for ulike anvendelser av 

medisinsk medieteknologi. 

– Være modell for fremtidens helsetjenester

• Velfungerende samhandling vha teknologi

• Nettbasert kompetanseheving, kunnskapsbank og brukererfaringer

• Medisinsk utredning og behandling 

• Hjemmebasert teknologi / omsorgsteknologi

– Et kombinert utviklings- og forskningsprosjekt

Pilot Digitale Fosen

Utarbeidet av et konsortium bestående av:

Fosen DMS IKS

Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS

SINTEF IKT

Norsk senter for elektronisk pasientjournal, NTNU

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin


