
Spørsmål til kommunestyremøtet 7. mai om helsefellesskap og DMS 

v/Olaug Bergset, Senterpartiet 

Det jobbes nå med en ny nasjonal helse- og sykehusplan, og dette arbeidet ble presentert på 

Vintermøtet i KS Troms og Finnmark i januar. Sentralt i arbeidet er enda sterkere 

samhandling mellom kommuner og sykehus, tverrfaglig teamarbeid og mer 

spesialisthelsetjenester i hjemmene. Det er planlagt 19 såkalte helsefellesskap, der UNN er ett, 

og de har igjen fem regioner i UNN sitt område, der Nord-Troms er en av disse. I 

helsefellesskapene skal representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere 

møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen.  Nordreisa kommune er som kjent 

vertskommune for DMS. Hvilke roller og oppgaver ser Ordfører at DMS på Sonjatun skal ha i 

etablering av helsefellesskap i Nord-Troms og hvilke initiativ og prosesser er vi i gang med i 

forbindelse med dette? 

 

Svar fra ordfører: 

Helsefellesskapene er ett av hovedgrepene i Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og 

omsorgskomiteen la frem sin innstilling 5. mai og planen behandles i Stortinget 12. mai. 

Regjeringen og KS inngår en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene 

og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Hvert helsefellesskap inkluderer et 

helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, 

pasienter og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode 

lokale løsninger. Helsefelleskapene skal prioritere tjenestene til disse fire pasientgruppene: 

barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og 

personer med flere kroniske lidelser. Planen påpeker at fastlegene bør få en rådgivende rolle, 

kommunene i helseforetaksområdene bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale 

myndigheter må være tydelige i sine forventninger til hva kommuner og sykehus bør oppnå i 

de nye helsefellesskapene. Ulike pasienter trenger ulike pasientforløp og hva som må til for å 

skape gode pasientforløp vil derfor variere. En av merknadene fra komitebehandlingen er at 

kommuner og sykehus skal se på hverandre som likeverdige partnere med felles ansvar for 

pasientene.  

 

 



Helsefellesskapene vil organiseres på tre nivåer: 

• I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og 

bestemmer den overordnede strategiske retningen. Partnerskapsmøtet skal avholdes en gang i 

året.  

• Det neste nivået, strategisk samarbeidsutvalg, møtes administrativ og faglig ledelse. De 

beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles. 

• På nivået under er faglige samarbeidsutvalg/kommunenes samhandlingssekretariat. Dette er 

arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene. 

 

De nye helsefellesskapene ble presentert for kommunene på samhandlingskonferansen i 

november 2019 og på KS Vintermøte januar 2020. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) ved 

UNN har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to kommunale representanter, to fra UNN, 

fastlege samt brukerrepresentant. Denne arbeidsgruppa skal legge frem forslag om hvordan 

Helsefellesskap i UNN-området bør etableres. Nordreisa har ikke deltatt her. Kommunene 

Karlsøy og Tromsø har representert kommunene i denne startfasen.  

 

Nordreisa kommune er i prosess med å reforhandle DMS-avtalene med UNN, en hovedavtale 

med underliggende avtaler for desentralisert tilbud for røntgen, hudbehandling, 

områdegeriatrisk tjeneste (OGT), føden, dialyse og pasientsentrerte helsetjenesteteam. Dette 

samarbeidet skal legge til rette for at innbyggerne våre får et desentralisert 

spesialisthelsetjenestetilbud innen nevnte fagfelt. Tilbudet skal bidra til helhetlig 

pasientforløp. Partene skal ha regelmessige samarbeidsmøter på ledernivå for å diskutere 

strategiske-, drifts- og økonomiske forhold eller andre forhold knyttet til denne avtalen eller 

underavtalene, minst en gang per år. Neste samarbeidsmøte med UNN om disse avtalene er 8. 

mai. Parallelt er det en prosess mellom Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa om 

DMS-samarbeidet. Avtalen skal behandles i kommunestyret. 

 

Helsefellesskapene er i en etableringsfase samtidig som vi er i prosess med reforhandling av 

UNN-avtalen. Ordfører forventer at disse prosessene vil tydeliggjøre roller, avklare 

ansvarsområder, beslutningsmyndig, møteplasser, finansiering, varighet og hvordan håndtere 

evt. endringer/avvik. DMS skal fremdeles være en «motor» i regionen vår. 


