
  Besøksadresse: Postadresse: Telefon:     74 83 99 00 

Strandvn. 1 Postboks 464  Telefaks:   74 83 99 01 

7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 

 Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no 

 

 

 
 

Mottakere i henhold til liste 

 

  

 
 
 
 

Utlysning - Midler til pasientsikkerhetsprosjekt i Helse Midt-Norge 2016 
 

Helse Midt-Norge har etablert et femårig program for kvalitet og pasientsikkerhet. Programmet ble 
vedtatt etablert av styret i Helse Midt-Norge RHF i desember 2013 og er knyttet tett opp mot det 
nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender.  
Programmets overordnede mål er å øke pasientsikkerheten ved å:  

 redusere pasientskader  

 bygge varige strukturer for pasientsikkerhet  

 forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten  

Helse Midt-Norge utlyser midler til pasientsikkerhetsprosjekter som skal bidra til å utvikle tjenesten i 
tråd med programmets målsettinger. Total ramme for utlysningen er inntil 4,5 millioner.  Det kan ytes 
tilskudd per prosjekt i størrelsesorden 50 000 – 300 000 kroner, men spesielle prosjekter med 
økonomiske- eller tidsrammer ut over dette vil også bli vurdert. Det oppfordres til å utarbeide 
søknader i et samarbeid HF-ene i mellom der det er mulig.  
 
Søknadene må godkjennes av helseforetakene før de sendes samlet til Helse Midt-Norge RHF. 
Søknadsfrist er 25.april 2016 

 
 Søknadsprosedyre og forpliktelser  

 Søker skal være ansatt i et helseforetak i Helse Midt-Norge.  

 Prosjektet godkjent av nærmeste leder, og sendes til foretaksledelsen.  

 Prosjektgjennomføring skal ligge på HF-nivå.  

 Midlene kan ikke nyttes til ordinær drift, innkjøp av utstyr eller IKT-løsninger.  

 Prosjektene må være tidsavgrenset og realiserbare innenfor de økonomiske rammene det 

søkes om.  

 Prosjektperioden kan strekke seg til 01.10.2017. 

 Det skal ved forespørsel rapporteres underveis til Helse Midt-Norge RHF, og det skal 

rapporteres ved fullført prosjekt. God dokumentasjon og evaluering vektlegges. 

Prosjektrapportering skal skje i Ekstranett Helse Midt Norge. 

 Det vil bli lagt vekt på formidling og tilgjengeliggjøring av resultat og erfaringer fra 

prosjektene, som posterpresentasjoner og lignende. Sluttrapporter fra prosjektene vil kunne 

offentliggjøres for å bidra til kunnskapsdeling.  

Foretaksledelsen skal prioritere og sende søknadene samlet til Helse Midt-Norge RHF innen 
søknadsfristen etter forutgående valg av interne frister og saksbehandling. Søknadene skal skrives i 
vedlagte mal. Se også egen veiledning til søknadsskjema.  
 
 



Side 2 

 

Kriterier ved tildeling  
 
Det gjøres en skjønnsmessig vurdering, og ved prioritering mellom prosjektsøknadene vil Helse Midt-
Norge RHF legge vekt på:  

 De ulike delene av tjenesten er dekket så langt som mulig.  

 Geografisk fordeling i regionen.  

 Prosjektets potensial for kunnskapsdeling til andre enheter/foretak.  

 Prosjektets potensial for å styrke arbeidet med, og spredning av tiltakspakker knyttet til både 

det nasjonale og det regionale programmet.  

 Prosjektets bidrag til organisatorisk læring av pasientskader og uønskede hendelser, for å 

hindre gjentakelser.  

Søknadene vil bli vurdert og behandlet av Nettverk for program for kvalitet og pasientsikkerhet, og 
regionalt fagdirektørmøte vil bli orientert om prosessen.  Fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF 
foretar endelig tildeling.  
 
Tildeling vil skje innen 13. mai 2016. 
 
Ved spørsmål knyttet til utlysningen kan følgende kontaktes:  
Arnt Egil Hasfjord, kst. regional programleder, epost arnt.egil.hasfjord@helse-midt.no. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kjell Åsmund Salvesen 

 

Direktør helsefag Arnt Egil Hasfjord 
Kst. regional programleder 

 
 
 
 

 

Adresseliste (mottakere av dette brev) 

 
St. Olavs Hospital HF  Postboks 3250 Sluppen  7006  TRONDHEIM 
Helse Møre og Romsdal HF  Postboks 1600  6026  ÅLESUND  
Helse Nord-Trøndelag HF  Sykehuset Levanger, Postboks 333  7601  LEVANGER  
Sykehusapotekene i Midt-
Norge HF  

 
Abels Gate 5  

 
7030  

 
TRONDHEIM  

    
 


