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Les mer:
https://helse-midt.no/Documents/2016/ 
Bakgrunnsnotat Strategi 2030.pdf

Hvorfor Strategi 2030 FREMRAGENDE
HELSETJENESTESamfunnet står foran store endringer i årene 

 fremover; 

•  Utvikling i folketall, alderssammen setning 

og bosettingsmønster

• En rivende faglig og teknologisk utvikling

• Økte forventninger til hva samfunnet kan tilby

• Økt globalisering og miljøutfordringer

Utfordringsbildet er felles. Dette kan ikke 
spesialist  helsetjenesten løse alene. Helhet og 
samarbeid må til. Strategi 2030 viser retningen 
spesialisthelse tjenesten i Midt-Norge må ta 
for å møte samfunnets samla behov for helse-
tjenester. 

Vi må i fellesskap med kommunene bidra til 
å  dempe befolkningens behov for helsetje-
nester. Å unngå sykdom hos de som er friske, 
og bidra til å bevare livskvalitet hos de som har 
en sykdom, er bra både for den enkelte og for 
samfunnet. 

«På lag med deg for helsa di» Helse Midt-Norge RHF
Strandvegen 1
7500 Stjørdal

https://helse-midt.no

Veien videre
Strategi 2030 gir føringer for utvikling og priorite-

ringer i Helse Midt-Norge.

For å lykkes med strategien kreves et omfattende 

arbeid med kultur, ledelse og med arbeidere.

Strategien skal konkretiseres gjennom arbeid med 

utviklingsplaner og andre fagplaner.  Arbeidet skal 

preges av åpenhet og involvering.

https://helse-midt.no/Documents/2016/Bakgrunnsnotat%20Strategi%202030.pdf
https://helse-midt.no/Documents/2016/Bakgrunnsnotat%20Strategi%202030.pdf


Likeverdige  •  Helhetlige  •  Ansvarlige

FREMRAGENDE HELSETJENESTE
Fire strategiske mål
Vi skaper pasientenes  helse tjeneste
Befolkningens behov er styrende for hvordan vi 

utvikler oss. Pasienter og  pårørende deltar aktivt 

i beslutninger om egen  be handling og utvikling 

av helsetjenesten. 

Vi tar i bruk kunnskap og  tekno logi 
for en bedre helse
Ansatte og organisasjon utvikler og tar i bruk ny 

kunnskap og teknologi. Kort vei fra kunnskap til 

forbedret praksis.

Vi rekrutterer, utvikler og beholder 
kompetent personell
Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for 

god kvalitet. Rett kompetanse møter  pasientene 

i hele forløpet. Vi tar vår del av ansvaret for ut-

danning. 

Vi er gode lagspillere
Vi tenker helhet og samhandling.  Laget består av 

alle aktører som bidrar i  helsetjenesten. Vi spiller 

hverandre gode og ut nytter hver andres fortrinn.

Ambisjonen om å skape fremragende 
helsetjeneste  innebærer at tjenestene 
våre er:

Strategi 2030 utfordrer alle oss som 
arbei der i Helse Midt-Norge. Ambisjonen 
om en fremragende helsetjeneste krever 
endringer og at vi griper mulighetene som 
ny kunnskap og teknologi gir oss. Et godt 
helsetilbud for innbyggerne i et av verdens 
rikeste land blir bedre hvis vi spiller på lag, 
samtidig som vi ivaretar det globale helse-
perspektivet.
 
Som ledere må vi bidra til å skape engasje-
ment, forståelse og oppslutning om veivalg 
og nødvendige prioriteringer. Det handler 
om å ta ansvar for fremtidas helse tjenester.

 Stig A. Slørdahl 
 adm.dir.  
 Helse Midt-Norge RHF
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