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Interkommunalt selskap 
 
 

 

Møteinnkalling Fosen Helse 

Interkommunalt selskap 

Utvalg: Styret for Fosen helse IKS 
Møtested: Teams 

Møtedato: 8.9.2021 
Tid: 10.00-13.00 

 
Navn 
 

Funksjon Representerer 

Per Ola Johansen Leder Åfjord 
Emil Raaen  Nestleder Ørland 

Kjetil Mjøsund Medlem Indre Fosen 
Vigdis Espnes Landheim Medlem Trøndelag fylkeskommune 
Ann Sissel Wangberg Helgesen Medlem Værnesregionen DMS 

   
Torkil Østraat 1. varamedlem Ørland 

Reidun Hindrum 2. varamedlem. Indre Fosen  
Marit Knutshaug Ervik 3. varamedlem Ørland 
 

Fra Fosen helse IKS – administrasjon og ledere av ansvarsområder: 
Leena Stenkløv, daglig leder 

Kjersti Groven, konst. driftssjef 
Eirik Aronsen, leder strategiske satsninger 
 

 

                  

  



  
 

Saksnr 

Sakstittel  Lukket 

 Saker til behandling  

ST 21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste   

ST 21/16 Utredning av interkommunal legevakt på Fosen – 

status for arbeidet 

 

ST 21/17 Rapportering på handlingsplan 2020-2024 for Fosen 

helse IKS 

 

ST 21/18 Evaluering og utvidelse av stipendordning for 

sykepleiere og vernepleiere 

 

 

 

 
Orienteringssaker 
 

 
a. Helseplattformen – fast orienteringssak på styremøter.  

 
b. Referat fra Lederforum helse og omsorg Fosen 

 

c. Dialyse 

 

 

 

 

 

 

 

  



SAKSFRAMLEGG 

Saksbehandler: Leena Stenkløv  

Saksnr. Utvalg Møtedato 

21/15 Styret for Fosen helse IKS 8.9.2021 

 
      

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
 

Daglig leders innstilling: 
 

Styret godkjenner innkalling og saksliste.  

 

 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

Saksbehandler: Eirik Aronsen 

Saksnr Utvalg Møtedato 

21/16 Styret for Fosen helse IKS 8.9.2021 

 
         
Utredning av interkommunal legevakt på Fosen – rapport fra 

arbeidsgruppen  
 

Fosen helse IKS presenterer analyser og anbefalinger fra Utredning av 

interkommunal legevakt og legevaktsentral på Fosen. Rapporten ligger som 

vedlegg. 

Det er en samlet arbeidsgruppe og styringsgruppe som støtter anbefalingene i 

rapporten. 

 

Rapporten skal også presenteres i Ordførerforum 8. september og i 

Fosenregionen interkommunalt politisk råd 17. september.  

 

 

Daglig leders innstilling: 
 

Styret gir sin tilslutning til anbefalingene i rapporten fra arbeidsgruppen for 
utredning av interkommunal legevakt på Fosen.  
 
  

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

Saksbehandler: Eirik Aronsen  

Saksnr Utvalg Møtedato 

21/17 Styret for Fosen Helse IKS 8.9.2021 

 
        

 
Rapportering på handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse IKS  

 
Rapporten er vedlagt innkallingen. 
 

 
Daglig leders innstilling: 

 
 
Styret tar rapporteringen på handlingsplan 2020-2024 for Fosen helse til 

orientering. 
 

 
 
 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler: Leena Stenkløv 

Saksnr Utvalg Møtedato 

21/18 Styret for Fosen Helse IKS 8.9.2021 

 
        

 
Evaluering og utvidelse av stipendordning for sykepleiere og 
vernepleiere  

 
Felles strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere på Fosen har siden 2019 

vært rammen for et langsiktig arbeid med: 
 
- desentralisert sykepleierutdanning 

- tilbud om stipend til studenter med tilknytning til Fosen, med bindingstid 
- etablering av mentorordning for nytilsatte 

- styrket veilederkompetanse i kommunene og 
- samarbeid med NTNU om praksisstudier på Fosen. 
 

Disse tiltakene er nå gjennomført/under gjennomføring og vurderes som 
vellykket.  

 
Strategi og handlingsplan for Fosen helse har også et tiltak for å styrke satsning 
på vernepleiere og fagarbeidere 2023-2024.  



  

 
Styret godkjente 3. mars 2020 bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner 

pr. år i en to-årsperiode til stipend- og mentorordning som foreslått av 
lederforumet. 
 

Lederforumet konstaterte 27. august 2021 at stipendordningen har vært en 
suksess. Hele tiltakspakken foruten stipend omfatter målrettet tett samarbeid 

med universitet, aktiv informering og rekruttering til studiet, kvalifisering for 
opptak, mentorordning og praksisveiledning. Lederforumet drøftet videreføring 
av stipendordningen da det er flere vernepleierstudenter som kommunene 

ønsker å beholde/rekruttere.  
 

Vedtak i Lederforum helse og omsorg Fosen: 
 
Lederforumet ber om at Fosen helse fremmer en sak til styret om videreføring av 

stipendordningen for desentralisert utdanning til å omfatte vernepleierstudenter. 
 

Daglig leders innstilling: 
 

Styret godkjenner videreføring av stipendordningen for sykepleiere/vernepleiere 
med tilknytning til Fosen ved bruk av midler fra driftsfond inntil 600.000 kroner 
pr. år i inntil to år.  

 
  


