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HELSE – nytt konsernblad fra Helse Midt-Norge
I uke 25 gir Helse Midt-Norge ut første nummer av det nye magasinet HELSE. Bladet vil
belyse ulike sider ved helsevesenet og debattere sentrale spørsmål. Det sendes hjem til alle
ansatte i foretakene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. I tillegg skal
HELSE distribueres bredt til pasienter, primærhelsetjenesten, politikere, journalister og andre
som er opptatt av helsereformen og det som skjer i helsevesenet. Denne første utgaven har et
opplag på 23 000, og planen er å gi ut 5-6 nummer i året.
- Mange er opptatt av bedre synliggjøring av det som foregår i sykehusene. HELSE skal bidra
til å profilere virksomheten i Midt-Norge. Men like viktig som å informere er det å inspirere
og skape debatt. Vi vil både hente ideer fra virksomhetene i Midt-Norge, se på trender og
utviklingstrekk, og portrettere mennesker med sterke meninger. Bransjen vår er full av
interessante historier som angår folk, og de ønsker vi å hente fram, sier informasjonsdirektør
Synnøve Farstad i Helse Midt-Norge.
HELSE skal ikke erstatte internavisene og bladene som foretakene allerede gir ut, men
kommer som et tillegg.

Helse Midt-Norge på nett
På Helse Midt-Norges nye nettsted www.helse-midt.no finner du blant annet informasjon om
helsereformen, pasientrettigheter, nyheter, pressemeldinger, vedtak og grunnlag for
beslutningene i styret og bakgrunnen for helsereformen. Nettstedet har også oversikt over
helseforetakene i regionen og lenker til andre aktuelle nettsteder. Informasjonsdirektør
Synnøve Farstad sier de vil bruke nettstedet aktivt for å holde pasienter, ansatte og andre
orientert.
- Mange er opptatt av det som skjer i Helse Midt-Norge og internett er en rask og effektiv
kanal. Nettstedet vil være en av våre viktige møteplasser for kommunikasjon, og vi kommer
til å oppdatere det kontinuerlig, sier Farstad. Hun legger til at nyhetsbrevene fra
konsernledelsen fortsatt vil bli sendt ut.

For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirektør Synnøve Farstad
Telefon 74839900/91821690, e-post synnove.farstad@helse-midt.no

