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Vil bruke private helsetjenester for å redusere ventelistene  
For å redusere ventetidene og bedre helsetilbudet i Midt-Norge går styret for det regionale 
foretaket inn for å ta i bruk private helsetjenester. Styreleder Ragnhild Berge viser til at det i 
dag er rundt 50 000 mennesker som venter på behandling i de tre fylkene i Midt-Norge.  
 - Vi skal sørge for at befolkningen får den behandling de har krav på, og bruk av private 
helsetjenester vil være et viktig tiltak for å gi pasientene som venter nødvendig hjelp, sier 
Berge. Hun presiserer at det på forhånd må gjøres entydige avtaler med eventuelle private 
aktører.  
 - Våre egne foretak utgjør det viktigste tilbudet. Bruken av andre leverandører skal ikke 
komme i stedet for vårt eget tilbud, men må bidra til å bedre den samlede produksjonen. 
Private aktører vil bli brukt dersom Helse Midt-Norges egen kapasitet er for dårlig til å dekke 
befolkningens behov, sier Berge.  
 
Det finnes flere aktuelle samarbeidspartnere i Midt-Norge innen fagområdene kirurgi, 
ortopedi, øre/nese/hals, røntgen- og laboratorietjenester hvor ventelistene er lengst. 
Leveransene fra de private aktørene  må være konkurransedyktige på pris og ikke påføre 
brukerne merutgifter i forhold til tilbudet ved Helse Midt-Norges egne sykehus.    
 
Lovende økonomisk utvikling 
Helse Midt-Norge registrerer økonomiske resultater noe bedre enn budsjettert ved utgangen 
av mars 2002. På grunn av omfattende endringer i regnskapsprinsippene etter opprettelsen av 
de nye helseforetakene er det imidlertid en del usikkerhet i tallmaterialet som foreligger. 
Økonomidirektør Jan Morten Søraker mener likevel det er grunn til optimisme. 
 - Den motivasjon og interesse for bedre økonomistyring og rapportering som legges for 
dagen i de enkelte foretakene gjør meg stadig tryggere på at vi sammen skal nå vårt mål om 
økt kontroll og styring med helseøkonomien i vår region, sier Søraker.     
 
Oppgjørets time 
I mai avgjøres hvilke eiendommer som eventuelt skal overdras fra fylkeskommunene etter at 
staten overtok eieransvaret for sykehusene. I Midt-Norge er det blant annet snakk om 
sykehusbygninger, leiligheter/boligeiendommer og store tomtearealer. Forhandlingene 
mellom Helsedepartementet (staten) og fylkeskommunene ventes å være ferdig i mai, og en 
egen nemnd skal i slutten av måneden ta endelig stilling til om hvilke eiendommer som skal 
overdras.  
 
Staben i Helse Midt-Norge på plass 
Rådgivere innen de ulike seksjonene i Helse Midt-Norge er nå ansatt. Dermed er staben så 
godt som på plass – til sammen 30 medarbeidere. Administrerende direktør Paul Hellandsvik 
er godt fornøyd med at kontoret nå er fullt bemannet.  
 - En viktig side ved helsereformen er mindre administrasjon og mer synlig ledelse. Av den 
grunn legger vi vekt på å være relativt få. Til gjengjeld skal vi ha folk med høy kompetanse 
og solid erfaring, sier Hellandsvik.  
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Fagseksjonen (fagdirektør  Jan Eirik Thoresen): Harald Buhaug fra SINTEF Unimed, 
Unni Dahl fra Helsebygg Midt-Norge, Svanhild Jensen, tidligere Trondheim kommune, Arild 
Vassenden, som kommer fra Sykehuset Levanger og Inge Romslo fra Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. 
Økonomiseksjonen(økonomidirektør Jan Morten Søraker): Reidun Martine Rømo fra 
Andersen Consulting, Anne-Marie Barane fra Landbruksdepartementet, Hallstein Viken og 
Lillian Engen, begge fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og Mads Berg fra 
PricewaterhoouseCooper. 
Stabsseksjonen(stabsdirektør Per Holger Broch): Dordi Flormælen, tidligere 
privatpraktiserende advokat, Nelly Anita Lian fra Telenor, Kirsti Rossbach fra NRK, Nils-
Arne Bjordal og Bård Skage fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Erik Øyen fra Nord-
Trøndelag fylkeskommune og Oddny Heimstad fra Manpower. 
Informasjonsseksjonen(informasjonsdirektør Synnøve Farstad): Tor Harald Haukaas, 
som kommer fra Trønder-Avisa  
 
Arild Pedersen er IT-sjef for Helse Midt-Norge. Han kommer fra tilsvarende jobb i det 
tidligere regionale helseutvalget. 
 
Organisasjonsdirektør Sveinung Aune (tidligere Statskog)og utviklingssjef Ragnhild Meirik 
(fra Runit) ble ansatt tidligere i vinter, men startet i jobb i mars/april. I organisasjonsseksjonen 
skal det trolig ansettes to-tre rådgivere. 
 
Asbjørn Hofsli er viseadministrerende direktør og Paul Hellandsvik er administrerende 
direktør. 
    
Nytt nettsted i midten av mai 
Helse Midt-Norges nettsted er på lufta fra midten av mai. Her vil du finne nyheter, 
pasientinformasjon, styresaker/protokoller, pressemeldinger, bakgrunnsinformasjon og annet 
stoff om Helse Midt-Norge.   
 - Informasjonsbehovet er stort og nettstedet vil være en viktig kanal for at vi skal kunne nå 
våre målgrupper, sier informasjonsdirektør Synnøve Farstad.   
 
Brukerutvalget i gang 
Det regionale brukerutvalget som ble oppnevnt av styret i Helse Midt-Norge har hatt sitt 
første møte i april. Utvalget behandlet åtte saker, blant annet forholdene rundt tilskudd til 
brukerorganisasjonene i spesialisthelsetjenesten. Brukerutvalget består av seks representanter 
fra ulike pasientorganisasjoner. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge er i tillegg 
medlem. Det regionale brukerutvalget skal møtes fire ganger i året. I tillegg holder 
sekretariatet løpende kontakt med leder og nestleder i utvalget. Mandatet for brukerutvalget 
skal behandles av styret i Helse Midt-Norge i mai. Å bidra med brukerkompetanse i 
planlegging og drift av sykehusene, ha kontakt med brukerutvalgene i helseforetakene og 
være et bindeledd mellom andre organisasjoner og Helse Midt-Norge vil være aktuelle 
oppgaver for det regionale brukerutvalg.  
 
 
For ytterligere informasjon: 
Informasjonsdirektør Synnøve Farstad 
Telefon 74839900/91821690 
E-post: synnove.farstad@helse-midt.no 


