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Fosen samarbeidet

Fosen DMS er en samarbeidsorganisasjon for kontinuerlig utvikling av 

helhetlige helsetjenester på Fosen.

• forprosjekt 2003-2004 

• pilotprosjekt 2005-2007 

• fast tiltak fra 2008 

• organisert som et IKS fra 2009



•Osen 1041

•Roan 1007

•Åfjord     3232

•Bjugn 4604

•Ørland    5025

•Rissa 6366

•Leksvik   3484

Fosen DMS IKS 

Eierkommuner:

sykehus



Fosen DMS -

Verdier og prinsipper

• 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 ikke først og fremst et bygg, men en 

samarbeidsorganisasjon og en arena for utvikling av helsetjenester 

på Fosen

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

kommuner og helseforetaket

• Bygge opp vilje, evne og tillit over  tid!



Selskapets formål:

Hovedformålet med Fosen Distriktsmedisinske Senter 
IKS er å utvikle et desentralisert helsetilbud til Fosen-
befolkningen, som er:

• kvalitativt godt

• effektivt drevet

• lett tilgjengelig 

• slik organisert at det oppleves som ”sømløst”

Gjennom samarbeid vil kommunene og helseforetaket 
være bedre i stand til å oppfylle lovkrav og utnytte sine 
ressurser mer koordinert og effektivt enn hver for seg.

Fosen DMS IKS



Fosen DMS IKS - organisasjonen
Representantskapet

De 7 ordførerne

Fosen DMS IKS - organisasjonen

Styret
4 repr for kommunene

1 repr for St. Olavs Hospital

1 repr for Helse Midt-Norge

Daglig leder

Drift Utvikling Prosjekter

Spes.pol.

AOE

Legevakt

Røntgen

NettOpp Fosen

Inn på tunet

Folkehelse Fosen

Pilot digitale Fosen

Frisklivssenter

Spes.rehab

Utprøving av ny modell for

behandling og oppfølging av

alvorlig syke i nærmiljøet.

Kontinuerlig 

strategisk 

tjenesteutvikling, 

evaluering og 

følgeforskning

OBS!



• Felles arena for å møte forventningene og 

utfordringene i samhandlingsreformen 

• Felles lederteam helse og omsorg for alle Fosen kommunene

• Felles IKT-satsing, Profil 

• Vanvikan legevakt for  Rissa-Leksvik

• Samordning av praksisplasser for høgskolestudenter

• Utviklingssenter for hjemmetjenester i Åfjord.

Under arbeid:

• Felles overordnet Helse og omsorgsplan for Fosen

• Felles krisesenterfunksjon, utrede muligheten

• Felles barneverntjeneste

Interkommunalt samarbeid



Fosen distriktsmedisinske senter IKS -

Fosens svar på samhandlingsreformen

Sykehus DMSkommunehjem


