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Nytt styre i Helse Nordmøre og Romsdal på plass i juni
Styret for Helse Midt-Norge RHF mener at styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ikke
lenger har den nødvendige legitimitet og tillit, og vedtok derfor i møte den 15.05.02 å avsette
styret for det lokale foretaket. Nytt styre vil bli oppnevnt i foretaksmøte i løpet av juni, sier
styreleder for Helse Midt-Norge, Ragnhild Berge. Hun har i en periode vært kjent med
problemene i styret for det lokale foretaket, og det har pågått en grundig prosess for å
klargjøre problemenes omfang og bakgrunn. Både administrerende direktør for Helse MidtNorge, Paul Hellandsvik, og styreleder Ragnhild Berge hadde for kort tid siden møte med det
lokale styret hvor alle medlemmene var til stede.
- Helseforetaket står overfor store utfordringer og det er avgjørende at styret samarbeider
godt, sier styreleder Ragnhild Berge.
Samordningen mellom St. Olavs Hospital, OSS og PHST i gang:

Skal gi mer helse og bedre helsetilbud til pasientene
Styret for Helse Midt-Norge bestemte høsten 2001 at Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag
(PHST), Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus (OSS) og St. Olavs Hospital skal slåes sammen til
ett foretak i løpet av 2002/2003. Forprosjekt med prosjektplan for samordningsprosessen skal
være ferdig 1.juli i år, og deretter starter prosessen for fullt. Målet er å få et bedre helsetilbud
til befolkningen i regionen, blant annet ved at den samlede kapasitet og kompetanse utnyttes
bedre. Dermed vil også samordningen bidra til at pasientene får best mulig behandling og
slipper uverdig venting og opphold i sykehuskorridorene. Samordningen skal også gi en mer
rasjonell økonomisk drift.
Kropp og sjel henger sammen
Dagens organisering av sykehusene i Sør-Trøndelag bidrar til stor avstand mellom somatiske
og psykiatriske behandlingstilbud for befolkningen. Dette svekker tilbudet totalt, fordi
pasientene ofte har behov for hjelp på tvers av organisatoriske og faglige grenser mellom
institusjonene. Dagens organisering bidrar også til å stigmatisere pasientgrupper. I
fagmiljøene har det derfor lenge vært et ønske om å legge til rette for større integrasjon i
behandlingen av soma og psyke, eller kropp og sjel. Samordningen av sykehusene skal sikre
bedre samhandling og utnytting av fagkompetansen til beste for pasientene.
OSS består og styrker kvaliteten
Sykehuset i Orkdal (OSS) har et stort nedslagsfelt, og er et naturlig valg for befolkningen i
området. Helse Midt-Norge mener OSS fortsatt skal være et lokalsykehus, hvor også pasienter
med akutt sykdom får hjelp. Samordningen med St. Olavs Hospital og PHST vil gi OSS bedre
tilgang på spesialkompetanse og kvalitet. I løpet av prosessen skal det avklares nærmere hva
som er rimelig beredskap for et lokalsykehus og på hvilken måte den faglige kvaliteten kan
styrkes ytterligere. Når det gjelder økonomi, IT, medisinsk teknikk, administrasjon og andre
servicefunksjoner mener Helse Midt-Norge det skal hentes ut store samordningsgevinster
som kan bidra til å styrke pasienttilbudene.
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