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helse IKS  

 

 
 

 
 

Orienteringssaker 
 

 
a. Helseplattformen 

 

Styret var opptatt av å ha grundigere blikk på gevinstrealisering og 
kvalitet i leveransen i et felles arbeid mellom kommunene og Fosen 

IKT. 
I samråd med representantskapets leder innkalles det til et 
ekstraordinært møte for representantskapet og styret før 

sommerferien, der Helseplattformen og Utredning av interkommunal 
legevakt er tema.  

 
 

b. Post- og arkivløsning for Fosen helse IKS 

 
Interkommunale selskap er ikke tatt med i anskaffelsen av nytt 

post- og arkivsystem. Selv om IKS’ene ikke har lovfestet plikt til å 
ha et elektronisk system, er det uhensiktsmessig å stå utenfor 
kommunal organisering. Styret ønsker å få Fosen helse IKS inn som 

en del av den kommunale post- og arkivløsningen. Det pågår et 
arbeid i regi av Fosen IKT på dette. 

 
c. Samarbeid mellom NTNU og kommunene 

 

Notat til Kommunegruppenettverket helse Trøndelag 1.juni 2021 ble 
gjennomgått. Kommunegruppene vil få representasjons-

/observasjonsstatus på flere nivåer i allerede etablerte utvalg 
mellom universitetskommunen Trondheim og NTNU. Tilsvarende vil 
NTNU ha en observatør i Administrativt samarbeidsutvalg.  

 
 

d. Samarbeidsavtalen mellom St. Olavs hospital og Fosen helse  
 
Forhandlinger har ennå ikke kommet i gang. Fosen DMS har satt i 

gang flere tiltak for å synliggjøre sengeposten og poliklinikken som 
en viktig del av den totale pasientbehandling og -flyt. Til høsten blir 

Dialysen en del av det samlede tilbudet. 
 

 



e. Ny helseleder i Indre Fosen kommune  

 
Marit Vaarheim starter 1. september og blir medlem av Lederforum 

helse og omsorg Fosen. Reidun Hindrum fortsetter som 2. vara i 
styret for Fosen helse IKS ut valgperioden. 
  

 
f. FoU -satsning i Fosen helse 

 
• Helseveileder – Trøndelag fylkeskommune har bevilget 600.000 

kroner til implementering av helseveilederprosjektet.  

 
• Søknad til Helsedirektoratet om treårig prosjekt for etablering 

av interkommunal ernæringsfysiolog 
i. Arbeidspakke 1: fokus på helse- og omsorgstjenester - 

aldergruppe 65+. Finansiering gjennom Helsedirektoratet. 

ii. Arbeidspakke 2: fokus på helse og oppvekst – alle 
aldergrupper. Finansiering gjennom Statsforvalteren og 

Fylkeskommunen. 
 

• Styret er tilfreds med styrking av folkehelseprofilen gjennom 
disse prosjektene. 
 

 
 

  



 

Saker til behandling 

 

         
 

ST 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Daglig leders innstilling: 
 
Styret godkjenner innkalling og saksliste.  

 
 

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 11.6.2021 

 
Styrets vedtak: 

 
Styret godkjenner innkalling og saksliste. 
 

  



 

ST 21/13 Utredning av interkommunal legevakt på Fosen – status 

for arbeidet 
 
Daglig leders innstilling: 

 
Styret tar orienteringen om status for utredning av interkommunal legevakt til 

orientering.  
 
 

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 11.6.2021 

 
Sakens bakgrunn og innhold: 

 

Styret fikk en orientering om ulike alternativer for organisering av 

interkommunal legevakt som arbeidsgruppen har jobbet med. Kommunene har 
fått frist til 1. juli å utarbeide en rosanalyse. En anbefaling fra arbeidsgruppen og 
styringsgruppen behandles i løpet av høsten.  

 
Representantskapet hadde saken til orientering før styremøtet samme dag, men 

fikk ikke tid til grundig presentasjon og drøfting. 
 
Styrets vedtak: 

 
Styret tar orienteringen om status for utredning av interkommunal legevakt til 

orientering. 
 

I samråd med representantskapets leder innkalles det til et ekstraordinært møte 
for representantskapet og styret før sommerferien, der Helseplattformen og 
Utredning av interkommunal legevakt er tema. 

 

  
 
 

  



ST 21/14 Rapportering på handlingsplan 2020-2024 for Fosen 
helse IKS 
 

Daglig leders innstilling: 
 

Styret tar rapporteringen på handlingsplan til orientering. 
 

 

Saksprotokoll i Styret for Fosen Helse IKS av 11.6.2021 
 
 
Styrets behandling: 

 
Styret var tilfreds med fremdriften på handlingsplanens ulike områder. Følgende 

områder ble løftet frem av strategisk leder:  
• Dialysen: Ombygging er i rute. Svært mange og gode søkere til de tre 

60%-stillingene. Pasienttallet økes gradvis etter oppstart. 
• Stipendstillinger til sykepleierstudenter: Flere søkere enn stipender. 
• Praksisstudenter: Totalt 34 praksisstudenter fra NTNU og Nord Universitet. 

Studentene er godt fornøyd med opplegget i kommunene.  
• ALIS (Leger i spesialisering i allmennmedisin): Første lege har startet 3 

måneders praksisperiode ved Fosen DMS og fått bekreftelse på å starte 
1.9. på sykehuset. 

• Helseplattformen: Alle tre kommunene har løst opsjonen. Regional 

arbeidsgruppe under etablering. Oppgavedeling mellom den regionale 
gruppen og kommunene er skissert i aktivitetsplanen. 

 
 
Styrets vedtak: 

 

Styret tar rapporteringen på handlingsplan til orientering.  

 


