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Sakstittel

Lukket

Saksnr
ST 20/01
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Saker til behandling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS
Stipendordning iht. Lederforumets strategi for å
rekruttere og beholde sykepleiere.
Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak
om tilslutning til å søke aktuelle utlyste tilskudd i
2020

Orienteringssaker

a.

Helseplattformen – en fast orienteringssak på styremøtene.

b.

Legevaktavtalen - status.

c.

ALIS–implementering - status

d.

Rehabiliteringsforløp for kronisk syke – helseveiledningsfunksjonen

.
Prosjekter har vart i to år, men er ikke klart for evaluering ennå.
Rehabiliteringstilskudd videreføres ikke, men det søkes
frisklivsmidler. I henhold til kriterier for å motta frisklivsmidler
oppfyller prosjektet alle krav. Frisklivstilbudet får god støtte og
anses som prioritert i Helsedirektoratet. Det stilles ingen krav om å
endre navn eller tilbud til ren frisklivssentral.
Prosjektet har fått lederforumets tilslutning til å søke frisklivsmidler
og fortsette prosjektet
e.

ASU 19.2.2020

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr
Utvalg
20/01
Styret for Fosen Helse IKS

Godkjenning av innkalling og saksliste
Daglig leders innstilling:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Møtedato
03.03.2020

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr
Utvalg
20/02
Styret for Fosen Helse IKS

Møtedato
03.03.2020

Endring av selskapsavtalen for Fosen Helse IKS
Vedlegg:
Forslag til selskapsavtale for Fosen Helse IKS

Sakens bakgrunn og innhold:
Endringsforslagene har i all hovedsak sin begrunnelse i
kommunesammenslåingene 2018 og 2020 og konsentrerer seg om kapitlene 1-8.
•
•
•
•

Deltakere i selskapet
Innskuddsplikt og eierandel
Representantskap
Styre

Andre endringsforslag:
Fosen Helse IKS endres til Fosen helse IKS.
Begrunnelse: Hovedregel for navn på organisasjoner er at bare første ledd har
stor bokstav.
IKS-loven brukes som forkortelse av loven i avtaleteksten.
Begrunnelse: Samme korttittel brukes i lovdata.
I pkt. 3.1. erstattes «desentralisert helsetilbud» til helhetlig og
sammenhengende helsetilbud.
Begrunnelse: Ordet desentralisert viser noe ensidig til spesialisthelsetjenestens
rolle i oppbyggingen av Fosen DMS.
I pkt. 4.1. andre avsnitt bør det vurderes å bruke «…gjennom samarbeid vil
kommunene og samarbeidspartnere i spesialisthelsetjenesten og
utdanningssektoren…»
Begrunnelse: Fosen Helse med sine eierkommuner har flere helseforetak å
samarbeide med, og likeså utdanningsinstitusjoner.
I pkt. 4.2. bør vi endre til «drive miljørettet helsevern, læring og mestring,
forskning, utvikling og innovasjon, og kompetanseheving», Utover det
«…forbedringsarbeid»
Begrunnelse: Det er mange uklare begrep, som «selge helserelaterte produkter»

Behandling i Lederforum helse og omsorg Fosen 14.2.2020:
Lederforum helse og omsorg Fosen er enig i de foreslåtte endringene i
selskapsavtalen for Fosen Helse IKS og anbefaler at styret går inn for avtalen. .

Daglig leders innstilling:
Styret anbefaler at Representantskapet vedtar selskapsavtalen for Fosen Helse
IKS i tråd med styrets vedtak.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr
Utvalg
20/03
Styret for Fosen Helse IKS

Møtedato
03.03.2020

Stipendordning iht. Lederforumets strategi for å rekruttere og beholde
sykepleiere.
Vedlegg: Strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere
Sakens bakgrunn og innhold:
Lederforum helse og omsorg Fosen har utarbeidet en strategi for å rekruttere og
beholde sykepleiere (sak 56/2019). Prioriterte tiltak er å opprette en
stipendordning for studenter med tilknytning til eller interesse for Fosen, og å
samarbeide med NTNU om en mentorordning for nytilsatte.
Følgende momenter ligger til grunn:
- Som en region av distriktskommuner får Fosen nesten ikke studenter.
Hvordan kan samarbeid med utdanningsinstitusjoner om praksisstudier
ivaretas?
- Med utgangspunkt i Fosens tverrfaglige praksisfelt utfordres NTNU til å
samarbeide om en mentorordning (mentor = veileder).
Fosen har ferdighetslab, prosjekt tidlig rehabilitering (jf.
»primærhelseteam»), Fosen DMS og andre elementer som styrker den
tverrfaglige praksisen.
- Strategien foreslår to stipendstillinger og to mentoravtaler pr.
eierkommune (6x75.000kr og 6x25.000kr.). Det søkes også eksterne
midler til mentorrekruttering gjennom samarbeid med NTNU
- Det legges frem en sak for styret om mentor- og stipendordningen som vil
omfatte forslag til bruk av driftsfond som en prøveordning.
- Stipendstillinger bør lyses ut samlet av de tre kommunene, fortrinnsvis før
søknadsfrist til sykepleierutdanningen.
I tillegg til sykepleiere vil nevnte rekrutteringstiltak være høyaktuelle for
jordmorgruppen. Stipendordninger for å rekruttere jordmødre kan være
interkommunale, da også stillinger kan være interkommunale. Dette reduserer
risikoen for at en kommune vil sitte med en større stillingsressurs enn det er
behov for. Denne saken legges frem for styret senere.

Lederforumets vedtak 10/2020:
Saken legges fram for styret med bakgrunn i lederforumets behandling av
strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vedtaket i sak 2/2020

revurderes på bakgrunn av behovene i kommunene. For å komme i gang med
rekruttering i løpet av dette studieåret foreslås finansiering gjennom midler fra
driftsfond i Fosen Helse IKS. Fra 2021 bakes utgiftene inn i budsjettene for
kommunene.

Daglig leders innstilling:
Styret godkjenner bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner til stipendog mentorordning som foreslått av lederforumet i Strategi for å rekruttere og
beholde sykepleiere.
.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Leena Stenkløv
Saksnr
Utvalg
20/04
Styret for Fosen Helse IKS

Møtedato
03.03.2020

Forskning og utvikling i Fosen Helse IKS - vedtak om tilslutning til å
søke aktuelle utlyste tilskudd i 2020
Sakens bakgrunn og innhold:
Fosen Helse IKS skal som kommunenes felles utviklingsaktør være aktiv innen
forskning og utvikling (FoU) og prosjektbaserte tiltak. Selskapet har en bred
kontaktflate opp mot relevante norske forskningsmiljøer og lang erfaring med
FoU-samarbeid.
Det lyses ut FoU- og prosjektmidler både lokalt og nasjonalt gjennom hele året.
Konkrete eksempler der Fosen Helse nylig har fått slike midler er
• rehabiliteringstilskudd til prosjektet Rehabiliteringsforløp for kronisk syke
(2018-2019) og
• innovasjonstilskudd til prosjektet Fjerndiagnostisering av
hørselshemmede ved hjelp av videootoskop. Inkludert søvnregistrering av
CPAP (oppstart 2020).
Spesielt nasjonale prosjekter krever vedtak fra styret som vedlegges søknaden.
Med bakgrunn i dette er det ønskelig at styret vedtar på generelt grunnlag en
fullmakt som administrasjonen kan benytte ved søknader i 2020.

Daglig leders innstilling:
Styret gir administrasjonen i Fosen Helse IKS fullmakt til å søke aktuelle tilskudd
til forskning og utvikling og prosjekter i regi av selskapet i 2020.
Det skal rapporteres til styret regelmessig på FoU-aktivitet og prosjekter.
• .

