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DMS – Sør-Helgeland 



Målsetting

• Nytt DMS i Brønnøysund skal legge til rette for et helhetlig og 
godt helsetjenestetilbud for folk på Sør-Helgeland. Sikre et 
godt samarbeid mellom kommunene og 
spesialisthelsetjenesten - bidra til helsefremmende, 
koordinerte og effektive behandlingsforløp

Kort oppsummert handler det om å gi befolkningen på Sør-
Helgeland et godt helsetilbud der de bor

• Mål om at 80 % av de som behandles poliklinisk i HSYK i dag 
eller hos andre skal få et tilbud i DMS-et

• Samhandling i fokus



Et lite tilbakeblikk

•Vedtak i sak 61/2016
•Vedtak i sak 75/2016
•Delvedtak i sak 104/2016
•Delvedtak i sak 14/2018
•Vedtak 50/2018
•Sak 87/18, Økonomisk konsekvensanalyse for 
etablering av DMS i Brønnøysund



Forts. et lite tilbakeblikk - underlagene

• Skisseprosjekt april 2015
Grove beregninger og tegninger på hvordan tjenestene beskrevet i 
mulighetsstudiet kan realiseres

• Konseptfaserapport mai 2016
Sykehusfaglige utredninger

• Kvalitetssikring av konseptfaserapport juni 2018

• Forprosjektrapport juni 2018
Bygningsmessige, utstyrsmessige, tekniske og kostnadsmessige 
detaljeringer

• Økonomisk konsekvensanalyse oktober 2018



Vedtak 50/2018 – 20.juni 2018

«Helgelandssykehuset HF inngår leiekontrakt med Brønnøy 
kommune for leie av areal knyttet til den planlagte aktiviteten i 
Brønnøysund

Administrerende direktør starter prosessen med å rekruttere 
personell til den polikliniske virksomheten i distriktmedisinsk 
senter i Brønnøysund»

Inngått samarbeidsavtale for detaljprosjektering mellom HSYK 
og Brønnøy kommune 18.januar 2019



Hva er et DMS

• Desentraliserte spesialisthelsetjenester

– Poliklinikk

– Dialyse

• Døgnfunksjoner i samarbeid mellom sykehusspesialist og 
allmennlege

– KAD

– Kommunale korttidsplasser

– Intermediærsenger



Hva har et DMS ikke?

• Øyeblikkelig hjelp  (eldre,

Hjerneslag)

• Skopier

• Lungemedisin

• Kirurgi (anestesi)

• Fødestue



Funksjoner i et DMS

• Døgnplasser
– KAD
– Kommunale korttidsplasser
– Intermediærsenger

• Somatisk poliklinikk
• Røntgen
• Laboratorium
• Dialyse
• Læring og mestring
• Psykiatri

– Døgnplasser
– Poliklinikk



Pasientflyt

Intermediærsenger Sykehus

KAD

Heimen/direkte

Sykehjem

80 %

10 %

10 %



Prosjektets sammensetning

Nedsatt prosjektgruppe bestående av:

-Områdesjef Michael Strehle, MIR
-Unni Sørensen, smittevern HSYK
-Områdesjef Svein Arne Monsen, SSJ
-Rose Rølvåg, ass. Områdesjef SSJ
-Tor-Magnus Molund, foretaksverneombud HSYK
-Trond Nilsen, drift og eiendom HSYK
-Rachel Berg, enhetsdirektør/prosjektleder SSJ

Fra kommunen Gunvald Eilertsen, Tove Karin Solli og Solveig 
Lorentzen



Aktiviteter fra januar 2019

• Detaljprosjektering av bygg

• Gjennomført flere møter med Brønnøy kommune og 
arkitektene der 3 av møtene har vært dagsmøter

• Vært fasilitert slik at alle spesialistområdene som er planlagt 
inn i DMS-et har kommet med innspill bla på utforming av 
behandlingsrom. I tillegg har en hentet inn faglige 
vurderinger rundt medisinrom særskilt i sammenheng med 
planlagt cytostatika tilbud



Status organisering/drift

• Starter ABIOK for kreft denne høsten – søker fra 
Brønnøysund har kommet inn

• Kreftsykepleier fra Brønnøysund har signalisert at hun 
ønsker å arbeide i DMS-et

• Øker ambuleringen gradvis

• Investert i nytt skypeutstyr!



Økonomi

• Opprettet eget prosjektnummer, alle kostnader blir 
synliggjort

• Pr dags dato kun reisekostnader

• I bærekraftanalysen som ble framlagt styret i oktober 2018 
er alle personellkostnader, driftskostnader lagt inn 



Besøk DMS Ål og Fagernes 

• Prosjektgruppe inkludert enhetsdirektør for prehospitale , områdesjef, 
avdelingsleder fra Mosjøen og representanter fra Brønnøy kommune var og 
besøkte DMS i Fagernes og Ål 

• Mest interessante for oss var Ål – jamfør styreseminar (samme polikliniske 
tilbudene som er tiltenkt Brønnøysund)

• 6 kommuner sokner til Ål

• Nedslagsfelt 20 000 innbyggere, opptil 100 000 gjennom vintersesongen

• Eierskapet ligger til Ringerike sykehus (Vestre viken helseforetak)

• Desentralisert arbeid ligger i arbeidsavtalene 

• Helseforetaket eier intermediærsengene og de ansatte

• Stabil bemanning

• Egne driftsavtaler mellom helseforetaket og Ål kommune – kommunene betaler 
pr. døgn for bruk av sengene (40/60 fordeling)

• Egne samhandlingsarenaer mellom helseforetaket og kommunene



Suksesskriterier

• Samhandling

• Brukermedvirkning

• Ambulering

• Rekruttering

• Avhengig av nøkkelpersonell

• Kompetanse

• Organisering, driftsmodell

• Ta i bruk ny teknologi


