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Svar på spørsmål til kommunestyret 8.2.18 - driftsavtale mellom UNN-HF og 

Nordreisa kommune vedrørende drift av distriktmedisinsk senter  DMS 

Det er som spørsmålsstiller skriver satt i gang en prosess der avtalene med UNN er sagt opp, og 

en jobber med revidering av avtalene om drift av spesialiserte helsetjenester i Nord-Troms. Det 

er samhandlingsavdelingen ved UNN i samarbeid med DMS leder som organiserer dette 

arbeidet. Samhandlingsavdelingen jobber med å få kartlagt innhold og organisering av DMS 

både i Nord-Troms og Midt-Troms.  

 

Svar på spørsmål 1: 

På bakgrunn av dialogen som har vært med UNN er utgangspunktet at avtalene / tilbudene 

ønskes videreført som tidligere, med unntak av sengene som gjelder område geriatrisk 

behandling (OGT). Her vurderes det særskilt med hensyn på utnyttelse, og en eventuell dreining 

fra døgn til dag. Dette sees også opp mot rapporten utarbeidet av Helsenord om sykestuesenger 

som var ferdig i 2017.  

 

Siden DMS er et regionalt tilbud for Nord-Troms er problemstillingen drøftet i et 

interkommunalt møte der 4 Nord-Troms kommuner var representert. Resultatet fra dette møtet 

var at fokuset må være befolkningens behov. Nord-Troms kommunene er enige om at også 

spesialisthelsetjenesten må dimensjonere seg for det økningen av antall eldre mennesker. 

Kommunene ønsker fortsatt satsing på spesialisthelsetjenester innen demens, geriatri og 

rehabilitering. Spesialisert diabetes- og kreftbehandling var også tatt opp som områder en ønsker. 

Dette er diagnosegrupper som en må ha fokus på i forhold til videre drift av døgnplassene i 

Område geriatrisk tjeneste (OGT). Det er viktig å beholde døgnplassene på det nivå en har i dag, 

og heller bygge opp tjenester og kompetanse rundt dette. Kommunene mener det er viktig at det 

kommer tydelig frem hvilke pasienter som kan få tilbud i OGT og at dette blir markedsført. 

Utnyttelse av kapasitet må sees på som et indre anliggende ved UNN. 

 

Svar på spørsmål 2: 

Målet for Samhandlingsavdelingen er å ha klart en sak om UNN sitt behov i løpet av mars 

måned, og deretter komme inn i en prosess hvor en utarbeider forslag til nye avtaler. Det er valgt 

en styringsgruppe med representanter fra de 4 NT kommunene som det er naturlig følger denne 

prosessen. I tillegg er signaler om ytterligere politisk delaktighet i forhandlingsprosessen 

fremlagt samhandlingsavdelingen ved UNN, og dette vil ordfører følge opp. 

 

Med vennlig hilsen 

Øyvind Evanger 
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