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Lederen har ordet:
Klart for tidenes største helsereform
1. januar 2002 blir en viktig dato i norsk historie. Da overtar staten det overordnede ansvaret fra
fylkeskommunene for de somatiske og psykiatriske sykehusene her i landet. Reformen er en av de største i
Norge noen gang. Derfor finnes det nok flere spørsmål enn gode svar sånn i oppstarten. Men vi i ledelsen for
Helse Midt-Norge føler at vi har nødvendig kontroll. De ulike helseforetakene i vår region er etablert, styrene er
oppnevnt og nøkkelpersoner er på plass.
Hovedmålet med reformen er å skape et helsevesen som er dynamisk og tilpasningsdyktig nok til å tilfredsstille
de store kravene våre pasienter stiller samtidig som vi klarer å fange opp og utnytte den raskt bevegelige
kunnskapsfronten innen våre fag.
I de nærmeste årene vil vi stå i en kontinuerlig omstillingsprosess. Det blir utfordrende, men bør samtidig være
til inspirasjon og glede for alle dere som jeg vet ønsker å være med å skape framtidas helsevesen.
Styret for Helse Midt-Norge har gitt oss tre hovedoppgaver:
1.
2.
3.

Gjøre slutt på den uverdige ventingen mange pasienter opplever med systematiske brudd på
ventelistegarantien.
Sette en stopper for at sykehuskorridorer brukes som pasientrom.
Få kontroll over økonomien.

Dette er særdeles ambisiøse mål, men mål som både styret og jeg mener er oppnåelige. Kartleggingen av
problemene er alt i gang både når det gjelder ventelister, korridorpasienter og økonomi. Dataene skal gi styret
det nødvendige grunnlaget for å meisle ut en overordnet strategi for hvilke tiltak som må settes i verk for å
oppnå målene. Det skal skje allerede 31.1. – 1.2. 2002 da styret møtes til strategiseminar. For meg som leder
for Helse Midt-Norge, er det viktig å understreke at vi vil samarbeide nært med de enkelte helseforetakene når
det gjelder å sette tiltakene ut i livet. Dette er ikke en prosess som vi her i Stjørdal skal sitte med alene.
I dag er utredningen om alternativ plasseringen av det nye sykehuset overlevert statsråd Dagfinn Høybråten.
Er Dragvoll et bedre alternativ enn Øya? I skrivende stund er det usikkert hvilke konsekvenser utredningen vil
få. Frykten er at den fører til nye langdryge, politiske prosesser og ny usikkerhet. Det haster med å finne bedre
lokaler for vårt universitetssykehus. Det haster for pasientene, for de ansatte, for forskerne og for studentene.
Forhåpentligvis vil de nærmeste månedene gi oss den nødvendige avklaringen.
Vi står framfor et år med mange og spennende utfordringer, et år som kommer til å kreve mye av oss alle.
Derfor håper jeg at dere alle får tid til nødvendig avslapping og hygge i forbindelse med den kommende
høytida, og jeg ønsker dere en god jul og et godt, nytt år.
Paul Hellandsvik
administrerende direktør, Helse Midt-Norge

Utredning om plassering av nytt regionsykehus i Trondheim
Ønsker du å lese utredningen som statsråd Dagfinn Høybråten fikk overlevert onsdag 19. desember, kan du
klikke på denne lenken: http://www.dep.no/shd/sykehusreformen/aktuelt/rapport/index-b-n-a.html

Helseforetakenes samiske navn
På grunn av den sørsamiske befolkningen i regionen, har helseforetakene naturlig nok fått sine samiske navn.
Healsoe Sunnmøre Healsoe-Råajvarimmie
Healsoe Nordmøre jih Romsdaelie Healsoe-Råajvarimmie
Healsoe Noerhte Trøøndelage Healsoe-Råajvarimmie
St. Olaven Healsoe–Råajvarimmie
Orkdalilen Saaniteten Skiemtje-gåetie Healsoe–Råajvarimmie

Psykiske Healsoe-faasoe Åarjel-Trøøndelagesne Healsoe–Råajvarimmie
Skiemtje-gåetien aapotekh Gaske-Nøørjesne Healsoe-Råajvarimmie

Jobb i Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge har alt fått ansatt lederne for det regionale helseforetaket. I tillegg er en del av den øvrige
staben ansatt. Men fortsatt er en rekke jobber ledige. Disse vil bli utlyst i løpet av januar og vil omfatte ulike
fagområder. I første omgang vil staben i Stjørdal omfatte rundt 30 personer.

