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Fosen DMS som modell for 
interkommunal 

pasientbehandling ?

Tanker i disse 
Samhandlingstider…
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1.  HVA ER FOSEN DMS ?

2.  SAMHANDLINGSREFORMEN; 

Utfordringer for primærhelsetjenesten.

3. Akuttinnleggelser under legevakt : 

Prehospitale observasjonssenger.
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UTFORDRINGER FOR 
PRIMÆRHELSETJENESTEN 

1. GENERELL LEGEVIRKSOMHET

• REKRUTTERING AV LEGER TIL ALMENMEDISIN

• KOMPETANSEHEVING og KOMPETANSEFORMIDLING

• (ELEKTRONISK) INFORMASJONS-UTVEKSLING 2.L.TJ. – P.H.T.

• NYE / UTVIDEDE OPPGAVER :

SYKEHJEMSMEDISIN/ 24T.DØGNBEREDSKAP FOR KOMMUNNAL 
INNLEGGELSE OG BEH. / PSYKIATRI/ FOREBYGGENDE HELSEVERN.

2. AKUTTMEDISINSK KVALITET

• VAKTBELASTNING / INTERKOMMUNALE LEGEVAKTER

• KVALITET PÅ LEGEVAKT OG  - BEHANDLING AV AKUTTPASIENTER



morten jensvold nov.2011

Fosen DMS

DEL 1
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Fosen DMS - området

• 8 kommuner - 26.000 innbyggere

• Sogner til 2 helseforetak –

4 sykehus

• Avstander:

- Fosen til St. Olavs 

Hospital/Trondheim  ; 

2t m/ferge.

- Fosen til St. Olavs Hospital 

/Orkdal Sjukehus : 

1–2 t.  m/ferge.

(nattberedskap på begge ferger)
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Psykiatrisk poliklinkk/

Fosen Team/BUP

Legesenter og 

spesialistpoliklinikk

Barnevern, 

Helsestasjon 

m/jordmortj.

Forsvarets 

Sanitet

Sykehjem

Avd. for 

observasjon og 

etterbehandling

Trygdepensjonat

Adm. for kommunale 

pleie- og omsorgstjenester

Fosen       

LV-senter

Boenhet for

demente

Fosen Distriktsmedisinske Senter
Vertskommunetjenester Ørland

Foto: Morten Jensvold
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St. Olavs 

Hospital

7 Fosen-

kommuner

Fosen 
DMS

Fosen distriktsmedisinske senter IKS -

Samarbeid for bedre helsetjenester

Bedre tjenester for store pasientgrupper 

Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser 

Bedre samlet kompetanse

Mer pasientsentrerte behandlingsforløp
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Fosen DMS

Observ.avd

Hovedflystasjon  
Sanitets-skv.

330-skv./SLA

FLVS

Primærhelse
-tjeneste

Spesialistlege
-tjeneste

Amb.tjeneste

Sykehjem 
med VK-rom

LVS - O.S.S.

AMK S.-TR.

2006
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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/Leksvi

klegevakt

Sør-

Trøndelag 

fylkes-

kommune

Felles legetj. 

Åfjord-

Roan

Spes.rehab.

BUP Fosen

Frisklivssenter 

Fylkesmannen 

i Sør-

Trøndelag

Norsk 

helsenett

2011
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• 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 ikke først og fremst et bygg, men en samarbeidsorganisasjon

• Alle skal dra nytte av samarbeidet: pasienter og pårørende, kommuner 
og helseforetaket

• Overordnet samarbeidsmodell: tverrprofesjonell tilnærming både internt og 
mellom forvaltningsnviå.

Forankret faglig i St.Olavs organisasjon:
Klinikk for akuttmedisin og anestesiologi : Observasjonssenger
Klinikk for ortopedi og reumatologi         : Rehab.senger
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Fosen Distriktsmedisinske Senter

 Ørland

spesialistpol.kl.:

4200 konsult./år

 Avdeling for observasjon og etterbehandling: Observasjon og medisinsk etterbehandling/rehab.

Spesialistrehabilitering hofte- og kneprotese opr.

 Fosen Legevaktsenter 4 kommuner 

 Fosen Team/BUP: Psykiatrisk behandling for barn, ungdom og voksne                                                   

med kontor tilknyttet flere Fosenkommuner

 Telemedisin Videokonferanse med sykehuset alle hverdager

 Læringsnettverk Fosen DMS på nett og NettOpp Fosen 

Digitale Fosen (pilot)

 Folkehelse Fosen Miljørettet helsevern/samfunnsmedisiner

Overvektsprosjekt/Helseovervåkning

 Kirurgi: 2 dgr. pr. mnd

 Gynekologi:2 dgr. pr. mnd.

 ØNH: 2 dgr. pr. mnd.

 Audiograf: 100% stilling

 Hudlege: 1 dag pr. mnd.

 Lysterapi: daglig

 Gastroenterolog: 1-2 dag pr. mnd.

 Øyelege: 1 dag pr. uke 

 2 sykepleiere tilknyttet spesialistpoliklinikk

 Dialyse (midlertidig stengt)

 Digital røntgentjeneste 5 dgr/uke (2000 rtg us/år)

 Norsk Helsenett (sikker informasjonstj.)

 Kreftbehandling: cellegiftbehandling/blodprøvekontroll – våren 08

 Ortopedi: 2 dgr. pr. mnd.

Foto: B. G. Wiklund
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Avdeling for observasjon og 
etterbehandling (AOE)

 3 observasjonssenger (liggetid 24-36 t) : 150-200 innl./år

 6 medisinsk etterbehandling og rehabilitering – ca 150 pas/år

 Liggetid inntil 21 dager. 

Ingen aldersgrenser.

 4 spesialist-rehabilitering ortopedi (”Fast track”– pasientforløp)

 Liggetid inntil 7-10 dager

 Dagpasienter – transfusjoner/cytostatica/antibiotika iv

 Enheten utstyres med mulighet for monitorering og medisinsk 
teknisk utstyr som tilsvarer en sykehusavdeling. I tillegg er det 
røntgen/ultralyd samt utvidet labratorietjeneste.   
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SAMHANDLINGSREFORMEN –

Utfordringer

DEL 2
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Samhandlingsreformen og 
utfordringer.

Primærh.tj. vs Spes.h.tj. :
Konkurrerer vi om ressurser eller 

har vi felles mål ?
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UTFORDRINGER VED ”VE.FORSKYVING” AV 
HELSETJENESTENE  PRIMÆRHELSETJENENSTEN

• Samhandling krever ny kultur og nye tanker om ledelse :

• Tillit

• Mangfold

• Motivasjon og vilje

• Evne til kommunikasjon / IKT metoder

• Utfordringer / systemhindringer som må løses

• Økonomi 

• Deling av pasientinformasjon

• Organisering / nye pilotprosjekter og –modeller

• Infrastruktur /IKT løsninger/ Kompetanseheving 
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ØKT KOMPETANSE KREVES I 
PRIMÆRHELSETJENESTEN

HVORFOR ?

 MEDISINSKFAGLIG (=KVALITET)

 NYE ROLLER OG OPPGAVER PREHOSPITALT (= LOVPÅLAGT)

 ØKT KRAV TIL DOKUMENTASJON (=JURIDISK)

 VIKTIG BÅDE OVENFOR PASIENT OG PÅRØRENDE 

=TRYGGHET og  RESPEKT
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Nasjonal helse- og omsorgsplan
(2011–2015) 

 St.m.16 / 8.4.2011

 Prop 91 L (2010-2011) samme dato

(forslag til lovvedtak; Helse- og omsorgstjenesteloven)
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De viktigste reformforslagene for kommunene vil være :

 Spes.helsetjenesten skal spesialiseres enda mer 
og sentraliseres til større sykehus

 Kommunehelsetjenesten skal overta 
sykehusoppgaver; både utredning og behandling

 Kommunene skal betale deler av utgiftene ved :
 Innleggelse av pasienter til sykehus –fra dag 1

 Utskrivelse av pasienter fra sykehus – fra dag 1
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Nye oppgaver fra 1.1.12. :

 St.m.16 / 8.4.2011 : ”…kommunene skal  tilby 24t 
akuttmedisinsk døgntilbud til sine innbyggere.”

 Hvem tar ansvar for det ? 

 Stor motstand blant enkelte primærleger og -spesialistleger

 Egen vaktberedskap for legene utover LV ?

 Nye oppgaver med nye krav-spesfikasjoner ?

 Forebyggende arbeid skal i økende grad prioriteres i 
primærhelsetjenesten

 Sykehjemsmedisin skal styrkes
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Økonomi for kommunene

 Skal dekke 20% av utgifter ved innleggelse sykehus, 

 Opp til 30.000,- per pas.innleggelse

 Skal dekke 4000,- per døgn for utskr.klare pas.

 For alle aldersgrupper (første forslag ble forkastet)

 Skal ikke gjelde
 Psykiatriske pasienter

 Rusbehandling

 Opphold i private rehab.institusjoner

 Operasjoner

 Nyfødte / fødsler
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Øyeblikkelig hjelp / Heldøgn

 Samlet omfang og kostnad;

 Anslått 240.000 liggedøgn etter 4 år, dvs ca 658 senger med 100% 
belegg. 

 Norm ; 1 kommunal seng / 7000 innbyggere

 Midlene tilføres kommunene på følgende måte;

 50% overføring gjennom øremerket tilskudd fordelt etter søknad

 50% bidrag til konkrete prosjekt fra RHF nedfelt i avtalen

7. desember 201123
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Mange spør: 

 Oppgavefordelings-reform mer enn 
samhandlingsreform ?

 Hva vil måtte kreves av:
Faglig kompetanse og bemanning ?
Seleksjonskrav til hvilke pasientgrupper 

vi skal behandle ?
Krav til akuttmed. utstyr/ rtg/ akt. 

blodprøver ?
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Prehospitale akuttinnleggelser 
under legevakt.

DEL 3
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Observasjonssenger

KVALITETSKRAV I VÅR MODELL :

• Inklusjons- og (viktigst) ekslusjonskriterier nedfelt i 2006

i samarbeid med St.Olav / sjefslege/anestesi

• Krav til : Prøvetaking/akuttmed.utstyr/ Spl i avd 24 t/d

• Kvalifisert og motivert personell (leger/ spl.i avd.)

• Daglig tilsynslege-funksjon 2,5 timer / hverdager

• Daglig VK. med sykehusavd.

• Samlokalisert vakthavende LV-lege :

legevaktlegen har tilstedevaktordning i AOE/FLVS.

• Suppl.us.;  dig.rtg /UL/utvidede prøver/blodgass.
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VK ved Fosen DMS mot St.Olav

 OSS med.avd. morgenmøte kl. 08.30
 4 dgr/uke (man/tir/tor/fre)

 Ortopedisk avd. St.Olav
 2 dager/uke kl 08.45 (tir+tor)

 Ellers etter behov/ per tlf oftest

 Pasienter kan demo.presenteres
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Morten Jensvold – Fosen DMS
Arnfinn Seim – NTNU

NOV 2011

PREHOSPITAL BRUK AV OBSERVASJONSSENGER
UNDER LEGEVAKT   -

PASIENTFORLØP, REINNLEGGELSER OG FAGLIG FORSVARLIGHET.

FOSEN DMS 2006 -2009
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 Omlag hver 4. pasient vurdert for innleggelse til 2.linjetjenesten fra 
legevakt ble lagt i observasjonsseng prehospitalt:

8000 pasientkontakter med FLVS 1812 St-Olav/ 530 i 
observasjonsseng.

 68% av pasienter innlagt i observasjonsseng kunne innen 
halvannet døgn sendes hjem

 17% ble innlagt St.Olav, 
 11 % ble viderebeh. iavd AOE (de fleste: i.v. Ab.beh. pga 

infeksjoner),
 3% overført til sykehjem 
 1% (5 stk) forventet mors.

 Overraskende lav rate av reinnleggelser fant sted innen 3 døgn (4%), 
mens tilsvarende tall for reinnleggelser etter 3-28 døgn var 18%.
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Observasjonssenger: 
Gevinster for de eldre og deres familier:

• Behandling i nærmiljø

• Nærhet til kommunale pleie og helsetjenester

• Nærhet til familie/ pårørende

• Ø.hj. pasienter får omsorg og beh. selv når LV.legen er opptatt

• Kostnadsdifferanse (billigere)

• Økt kompentanseheving i 1.linjetjenesten

• Mer motiverende vaktutfordringer for legevakt-legen

• Bruk av ny informasjonsteknologi inkl. VK under legevakt og 
påfølgende dag med 2.l.tjenesten

MEN:

• Reduseres antall ”svingdørs-pasienter” (bl.a. KOLS –pas.) ?

• Kan vi dokumentere færre innleggelser ?
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HELSETJENESTER TILSYKE ELDRE

Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av

Helse- og omsorgsdepartementet 

November 2010

www.nsdm.no/.../110124Rapport_HelsetjenesterSykeEldre24jan.pdf


