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Veksthuset er klart!
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– No har vi alt her, og eg har fastlegen min i 

etasjen under. Det er veldig bra, seier Eikemo.





SMS – omfavner Høie luftige saker?

Virker det?

Kunnskap før overføring!



2014

Aksjon

Skape rammer, 

gjøre erfaringer

Bidra til kunnskap

Aksjon



Superkort historikk

• 1998 – FV1 AS dannes, 16 andelshavere, kjøp av bygg, dialogprosesser

• 2001 – SMS Trinn 1

• 2002 – Flora trygdekontor inn

• 2006 – 2010 – NAV anbud, KOFA saker m.m.

• 2012 – Trinn 2 m NAV

• 2013 – Helse Førde anbud vinnes

• 2014 – Trinn 3 åpnes , 6 200 m2 Helse- og velferdssenter åpner     

sommer 2014.







Trinn 1-3, fra 1998-2014 > 6000 m2

Trinn 

1

Trinn 2

Trinn 3



2 etasje
Legegruppa

Øyenlege

Kommunepsykolog

Kreftkoordiantor

HF:

-hud pol

-med pol

-fleks pol

-blodbank

-rtg

-LMS



3 etasje
BHT

Fysioterapi

Fysio-rehabilitering

Kiropraktor

FLS

Tiltakstjenesten

Psykiatrisk 

poliklinikk

BUP/Familievern

Blindeforbundet



1 etasje
Apotek

Optiker

Helsestasjon

Jordmortjeneste

NAV mottak

Ambulanse 

bokvarter



Etasje 0

Ambulansestasjon

Dagsenter rus og psykiatri



4 etasje

NAV «backoffice»

Koordinerende eining



Florø før    2001etter



- Flora 

kommunes 

byggskikkpris



Det vart i alle fall ikkje…….

verre enn før !





Samlokalisert 

faglighet
Tverrfaglighet



Fokusområder 2003-4

Legegr

Apotek

Fysio

Syns

YSB

FysErgr

Helsest

Trygdek

Utvikling av faglig samarbeid i SMS









Hva er nytt?

• «Næringshage» – «kompetansesenter» modell uten overheadkostnader, fordeler med deling av 
lokaler og utstyr.

• Alle fastleger sammen som en kjerne i bygget, viktig mhp koordinatorrollen fastlegen har

• Fastlegekontoret «flyter sammen» med poliklinikkene fra 2 linje og har felles funksjoner

• Psykiatri- og rusfunksjoner fra 1 og 2 linje ligger side ved side

• Helse og velferd side ved side – NAV sentral part i tverrfaglig arbeid for mennesker med 
sammensatte behov hvor 1 og 2 linjen har oppgaver

• Sykefraværsarbeid med nye muligheter ved at BHT, NAV, fastleger, andre behandlere og 
spesialisthelsetjenestetilbud som Raskere tilbake er samlokalisert

• Kommunepsykolog i driftsfelleskap med fastlegene – øke fokus på lav intensive tiltak og 
normalisering, men også rett seleksjon av hvem som trenger mer. 

• Akuttfunksjoner i samme hus, tiltaksteam, legevakt og ambulanse

• Få anledning til å være flinke fagfolk til beste for pasienten!



SMS koret


