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Sykehusreformen ett år 
 
- Reformen virker. Langt på vei har vi oppnådd betydelige resultater i tråd med målsettingen for 
helsereformen, sier helseminister Dagfinn Høybråten i sin oppsummering ett år etter at staten 
overtok ansvaret for det offentlige sykehusene i Norge. 
 
Statsråden påpeker at omorganiseringen som har skjedd i sykehussektoren er en av de største i 
norsk samfunnsliv noensinne. Omleggingen har skjedd uten negative konsekvenser for 
pasientene. Snarere tvert imot. I det første driftsåret er flere pasienter enn noen sinne behandlet 
og ventetidene er redusert betydelig. Helse Midt-Norge har i løpet av året oppnådd gode 
resultater både når det gjelder ventetid og ventelister.  
 
 - Takket være stor innsats i alle helseforetakene har vi langt på vei nådd de mål vi satte oss for 
2002. Ventetiden for pasientene i Midt-Norge er halvert, og det er rundt 14 000 færre som venter 
på behandling sammenlignet med i fjor. Det er dessverre fortsatt noen som må ligge i 
korridorene, men problemet er betydelig redusert. Også når det gjelder økonomistyring er vi godt 
på vei, sier administrerende direktør Paul Hellandsvik. Han ønsker å rette en stor takk til alle 
medarbeidere. 
 - Engasjementet og viljen til å gjennomføre reformen er stor. Vi i den regionale ledelsen takker 
alle for innsatsen, sier Hellandsvik.   
 
 

Styret vil sikre framtidig handlingsrom 
 
Styret i Helse Midt-Norge ber Helsebygg (Helse Midt-Norges utbyggingsorganisasjon) om å 
belyse mulighetene for kjøp av arealer. Bakgrunnen er at Helse Midt-Norge vil sikre framtidig 
handlingsrom for det nye universitetssykehuset i Trondheim (St. Olavs Hospital) og andre 
virksomheter som trenger nærhet til sykehuset. Både Byggefase 1 og 2 ligger i sin helhet innenfor 
gjeldende reguleringsplan. I tillegg er det betydelige reservearealer innenfor det regulerte området, 
med over 60 000 m2 totalt. Kostnadene til erverv av arealer for Byggefase 1 er inkludert i 
gjeldende budsjett.   
 
 - Det viktigste nå er å gjennomføre utbyggingen av det nye sykehuset. Første byggefase er godt i 
gang, og vi har det vi trenger av arealer til sykehuset slik planene foreligger. Men parallelt må vi 
som ansvarlig utbygger planlegge på lang sikt. Vi ser at det er mange aktører som trenger nærhet 
til sykehusvirksomheten, for eksempel helsefagene ved HIST, og derfor ønsker vi å få belyst 
hvilke muligheter som finnes for å utvide arealene, sier styreleder Ragnhild Berge.  
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Budsjettet for inntektsrammer vedtatt: 

Styrker forskningsaktiviteten for å bedre pasientbehandlingen i framtida 
 
Styret i Helse Midt-Norge godkjenner det framlagte budsjettforslag for inntektsrammer i 
virksomheten. Inntektene består av basistilskudd, 2 958 millioner kroner, refusjon for innsatsstyrt 
finansiering (ISF-refusjon), 2 302 millioner kroner, regionsykehustilskudd, 495 millioner kroner, 
polikliniske inntekter, 632 millioner kroner og styrking av psykisk helsevern på 171 millioner 
kroner. Styret har også vedtatt at Helse Midt-Norge setter av 1 prosent av den totale rammen til 
forskningsaktivitet. Pengene skal brukes til å bedre kvaliteten og styrke pasientbehandlingen.  
 - Framtidas pasienter vil stille krav til at vi synliggjør kvaliteten på våre tjenester. For å møte en 
slik utfordring må vi være i kontinuerlig utvikling og derfor er dette en svært viktig satsing, sier 
styreleder Ragnhild Berge. 

Styret godkjenner også fordelingen av investeringsrammen for 2003 i samsvar med framlagt 
forslag. Samlede investeringer i budsjettet for 2003 er på 691 mill kr. 
 
 
Helse Midt-Norge på flyttefot 
 
Helse Midt-Norge flytter inn i permanente kontorlokaler i Tangen Næringspark i Stjørdal i januar 
2003. Til nå har de ansatte hatt tilhold i leide lokaler i brakkeriggen på nabotomta. 
 
I forbindelse med flytting vil server og telefonsentral bli tatt ned, og vil være ute av funksjon 
fredag 3. januar 2003. 
Nedkobling gjennomføres fra kl. 14.30 torsdag 2. januar. Systemene vil være i funksjon igjen fra 
kl 07.00 mandag 6. januar. 
 
For å komme i kontakt med medarbeiderne i denne perioden, er det å anbefale at man benytter 
mobiltelefon. Oversikt over de ansattes mobiltelefon-numre finnes på Helse Midt-Norges 
nettsted: www.helse-midt.no 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


