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– vår tids spanskesyke
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1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske sykehus og etablerte fem regionale helseforetak.
Helse Midt-Norge omfatter sykehus og andre virksomheter i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, og har
det overordnete ansvaret for spesialisthelsetjenesten i dette området.
Våre hovedmål er å bli kvitt uverdig venting, løse problemet med korridorpasienter og innføre god økonomistyring.
Målet er at vi skal løse disse problemene innen 2004, noe som krever stor innsats og mange tiltak på tvers i regionen.
I løpet av 2002 og 2003 er gjennomsnittlig ventetid ved sykehusene i Midt-Norge betydelig redusert.
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Våre byggesteiner

H

va bygger vi vår framtidstro på?
Er det teknologiens nådegaver
som skal effektivisere våre sykehus, gi våre pasienter et bedre liv og sikre
et likeverdig tilbud til befolkningen? Eller
finnes det andre variabler som betyr like
mye?

Står du på venteliste?
Selv om ventetiden er blitt vesentlig kortere, får fortsatt
mange pasienter lang ventetid til enkelte undersøkelser
og behandlinger ved våre sykehus.
Det jobbes derfor aktivt ved alle helseforetak for å redusere
ventetiden.
I løpet av høsten planlegger Helse Midt-Norge å innføre en
ordning som vil gi alle henviste pasienter en individuell
behandlingsfrist.

Står du på venteliste for behandling –
og synes at ventetida er for lang?
Da kan du kontakte sykehuset du er henvist til, eller legen
som har sendt henvisningen og be om at henvisningen
sendes til et annet sykehus.
Du kan velge blant alle offentlige sykehus i Norge
.
- og i
tillegg har Helse Midt-Norge inngått avtaler med en rekke
private sykehus og røntgen institutter om kjøp av
helsetjenester.
For informasjon på internet: www.sykehusvalg.net
www.helse-midt.no

Reklamehuset AS, Stjørdal

For informasjon vedrørende ventetider og behandlingstilbud, ved de offentlige og private sykehusene, kan du
også ringe gratis til vår pasientrådgiver på:
Fritt Sykehusvalg - telefon: 800 41 004
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Besøksadresse: Strandveien 2, Stjørdal
Postadresse: Postboks 464, 7501 Stjørdal
Tel 74 83 99 00, fax 74 83 99 01
postmottak@helse-midt.no

Paul Hellandsvik
adm.dir.

Svaret er selvsagt ja. Den menneskelige
faktor er avgjørende for at vi skal lykkes.
Dette handler om relasjonen pasient/helsearbeider – og det handler om vår evne
til å lede virksomheter som har kunnskap
og empati som byggesteiner. Både teknologi og kompetanse er elementer vi kan
definere konkrete krav til. Det er en større
utfordring å ivareta de mer menneskelige
sidene – og forholde oss til eksistensielle
verdier som nestekjærlighet og menneskeverd.
Når vi fra første dag proklamerte at vi
ikke aksepterer uverdig venting ved våre
sykehus – og satte handling bak ordene –
finnes det flere begrunnelser for dette. En
rasjonell begrunnelse er at vi må tilpasse
oss en virkelighet der pasienten har rett til
selv å velge sykehus – og at det er vokst
fram private tilbud ved siden av det
offentlige. Vi ønsker at pasienten skal
foretrekke oss, og i den forstand er vi
”markedstilpasset”.
Fortjener vi av den grunn et blåruss-stempel? I etterkant av helsereformen er det
mange som har ønsket å bruke slike karikaturer på omstillingsarbeidet innen norske sykehus. De ser ut til å glemme at
grunnlaget for våre handlinger ikke er
økonomi, teknologi eller organisasjon.
Dette er bare virkemidlene. Begrepet
”uverdig venting” signaliserer også et verdivalg. Vi har ansvar for de pasientene
som får behandling, men også for å gi et
tilbud til dem som står på venteliste.

Vi har et stort ansvar for å utvikle tilbud
og forpliktelser overfor pasientgrupper
som kanskje ikke har fått nok oppmerksomhet. Gjennom vår egen prioritering av
forskning og kompetanseutvikling innen
habilitering og rehabilitering tas det nå
grep. Gjennom den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helsevern skal vi
legge til rette for bedre tilbud og sikre
samhandling med primærhelsetjenesten.
Fra 2004 blir også den spesialiserte rusomsorgen en del av vårt ansvarsområde.
Dette er fokuserte oppgaver som illustrerer at vi kommer til kort med ”blåruss-tenking”.
Teknologi, kompetansebygging og økonomisk styring er verktøy for å skape et
bedre helsetilbud. Er vi i stand til å gi forsvarlig behandling av alvorlig syke mennesker utenfor sykehuset, så vil dette i
mange sammenhenger bli oppfattet som
et gode. Ny teknologi og ny medikamentell behandling bidrar til kortere liggetid
og at oppgaver kan løses utenfor sykehusets fire vegger. Dette er ikke nedbygging, men utvikling av helsetilbud.
Vårt utgangspunkt skal være helhetlig –
våre sykehus er ikke verkstedbedrifter
med timelister og ordrekø. Vi plikter å
forholde oss til pasienten som menneske.
Det kan være krevende. Vi vet at det
medisinske fagfeltet har sine dilemmaer
og begrensninger. Av og til strekker vi
ikke til. Ikke minst da er det krevende å
være nær og ærlig. Men kanskje er det
også slik at nettopp dette gir arbeidet en
tilleggsverdi – langt utover det vi kan
måle i materielle verdier.

HELSE - Et magasin fra Helse Midt-Norge
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SARS
– vår tids spanskesyke?
Pessimistene spår at SARS kan bli vår tids spanskesyke. Hva vet vi om SARS-viruset, og hvor bekymret
bør vi være?

S

ARS har smittet nesten 9000
mennesker i over 30 forskjellige
land. Da dette gikk i trykken,
hadde viruset krevd nærmere 800
menneskeliv (kilde: www.who.int
per 17. juni). Selv om dette er et
beskjedent antall sammenlignet med
for eksempel de 3 millioner mennesker som dør av AIDS hvert eneste år,
kan antall dødsofre mangedobles
dersom SARS fortsetter å spre seg i
samme tempo som nå. Pessimister
mener SARS kan bli vår tids versjon
av spanskesyken – sykdommen som
tok livet av mer enn 20 millioner
mennesker i løpet av 18 måneder i
1918–1919. Men i nesten alle land er
epidemien blitt stoppet raskt uten
videre spredning. Nesten alle tilfeller
av SARS har vært hos helsepersonell
og pasientenes familiemedlemmer og
andre nærkontakter.
Ukjent virus
SARS har allerede hatt alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser. I tillegg til flere hundre døde og
mange tusen syke, har asiatiske markeder stupt, turistnæringen i en hel region ligger med brukket rygg, og flere
flyselskaper trues av konkurs. Viruset
har også skapt tilløp til panikk i noen
av verdens største land. Spørsmålene
om alvorlig akutt luftveissyndrom
(severe acute respiratory syndrome,
SARS) er mange og ubesvarte.
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- SARS er et coronavirus, men det er
totalt forskjellig fra de andre coronavirus vi kjenner. Coronavirus forårsaker alminnelig forkjølelse, men SARS
er grunnleggende forskjellig. Vi tror
viruset har oppholdt seg i en dyreart,
men vi vet ikke hvilken og vi vet
ikke hvorfor det nå har smittet over
til mennesker, forklarer seksjonsoverlege ved St. Olavs Hospital, Olaf
Scheel.
Undersøkelser viser at viruset stadig
muterer – det vil si at det oppstår i
forskjellige former. Viruset forandrer
seg så raskt at det er vanskelig å
finne en vaksine mot det.
Rask spredning
Leger og forskere er ennå ikke helt
sikre på hvordan viruset smitter.
Viruset finnes i små spyttdråper, som
kan spres fra den syke til andre
gjennom hoste eller ved at den syke
hoster i hendene og så tar på gjenstander andre tar på før de fører
hendene opp til ansiktet.
Sykdommen smitter trolig også på
andre måter. Det eneste man vet sikkert, er at sykdommen smitter raskt.
I Toronto mistet 20 mennesker livet,
138 ble syke og over 10 000 mennesker ble plassert i karantene i over
fire uker på grunn av én eneste
SARS-pasient.

- Vår største utfordring er å finne
balansen mellom å berolige og formidle alvoret i situasjonen. Folk må
ta SARS alvorlig, men vi er trygge på
at vi kan kontrollere viruset dersom
det kommer til Norge, sier informasjonsdirektør i Nasjonalt
Folkehelseinstitutt, Gunhild Wøien.
Alle leger har plikt til å melde fra til
Folkehelseinstituttets vakttelefon dersom de har mistanke om SARS hos
en pasient. Symptomene på SARS er
vedvarende høy feber over 38 grader, hodepine, muskelverk og generell sykdomsfølelse. Etter hvert kan
pasienten også få hoste og pustevansker. Dødeligheten anslås til litt over
15 prosent, men avhenger sterkt av
hvor gammel pasienten er.
Verdens Helseorganisasjon samordner
den internasjonale kampen mot viruset. Forskere og leger over hele verden arbeider for å finne medisiner
og vaksine mot sykdommen. I USA
jobbes det med å lage en vaksine
basert på DNA, mens kinesiske forskere har kommet lengst med en
vaksine basert på et virus dyrket i
laboratoriet. All innsatsen hittil er så
langt uten resultater.

››

Kilder: www.fhi.no, www.who.int,
Time 16.06.03.
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Helse Midt-Norge

beredt på SARS
SARS-viruset har hittil krevd flere hundre menneskeliv, mens flere tusen er blitt syke i over 30 forskjellige land. Forskere over hele verden arbeider intenst for å forstå hvor viruset kommer fra, og hvordan det
kan stoppes – foreløpig uten hell. I Helse Midt-Norge føler man seg likevel godt forberedt på SARS.

D

en siste uken i april gikk
alarmen i Helse Midt-Norge.
En skoleklasse fra Sund folkehøgskole i Inderøy var på vei hjem
fra studietur i Kina. 10. april satt deltakerne på kurset i kinesisk kultur og
samfunn seg på flyet til Beijing.
Dagen etter, den 11. april, frarådet
Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet alle å reise til Beijing
og et par andre steder i Kina.
- Det var en spesiell opplevelse å
være i Beijing akkurat da, forteller
reiseleder Jarle Anzjøn. - Vi hadde
snakket om SARS-viruset på forhånd,
og noen var engstelige. Det er klart
noen ble urolige da vi hørte om
utviklingen. Men det var ingen i
gruppen som reiste hjem.
Gruppen reiste rundt i Kina som
planlagt. De hadde med masker, som
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noen brukte av og til. Ellers tok de
ingen spesielle forholdsregler.
Det gjorde imidlertid myndigheter og
helsepersonell i Helse Midt-Norge. De
høynet beredskapen, og ba alle helseforetakene gå gjennom sine beredskapsplaner. Det samme måtte flyplassene i regionen gjøre.
På Værnes ble det oppdaget noen
mangler. Blant annet var det uklare
rutiner for varsling av smittevernlege,
noe som kan være brudd på smittevernloven. Da Anzjøn og hans elever
landet på Værnes, ble de møtt av et
samlet pressekorps og telefon fra
smittevernlegen. Alle deltakerne måtte
sjekke seg for feber den første uken.
Flere av kursdeltakerne fikk også
beskjed fra arbeidsgivere om at de
måtte holde seg hjemme fra jobb i
fem–seks dager.

- Nå blir jeg bare kalt Jarle-SARS,
smiler Anzjøn. Alt gikk bra. Vi hadde
en fin tur med flott vær. Og alle deltakerne er heldigvis friske og raske.

set har, og hvordan det kan behandles. Men Scheel mener at tidligere
erfaringer vil hjelpe mot SARS, og
mener det ikke er grunn til unødig
bekymring.
- SARS er et nytt virus, men det er
ikke nytt med nye virus. Vi har hatt
lignende situasjoner tidligere. Den
såkalte hønseinfluensaen var en
ukjent type influensa, på samme
måte som HIV var et virus vi ikke
hadde sett før. Dette har skjedd før,
og vil skje igjen. Vi har også lært av
våre erfaringer fra omfattende influensaepidemier, såkalte pandemier,
beroliger Scheel.

- Vi er rimelig godt forberedt. Våre
retningslinjer er basert på
Folkehelseinstituttets instrukser, og vi
har kjørt øvelser på hvordan vi skal
takle en eventuell situasjon.
Smittevernplanene som finnes, er
gode nok, sier seksjonsoverlege ved
St. Olavs Hospital, Olaf Scheel.

Tiltak gjennomført
Det er ikke bare St. Olavs Hospital
som er godt forberedt mot SARS. Alle
sykehus i regionen har egne beredskapsplaner. De har isolat for smittefarlige pasienter. På St. Olavs og
Levanger finnes egne undertrykksisolat – det vil si rom med egen ventilasjon som ikke er tilknyttet resten av
sykehuset. Dette er viktig for å hindre at luftbårne sykdommer smitter
gjennom ventilasjonsanlegget. Den
store utfordringen med sykdommer
som smitter gjennom luft, er at transportleddet som brukes til og fra sykehus også må sikres.

SARS er et nytt virus. Leger og forskere vet ennå ikke sikkert hvor det
kom fra, hvilke karakteristikker viru-

- Vi er også i ferd med å utarbeide
en egen smittevernplan for området.
Utkastet vil være klart i løpet av som-

Tidligere erfaringer
Episoden fikk imidlertid Helse MidtNorge til å gjennomgå sine planer.
Hvor forberedt er regionene på et
utbrudd av SARS?

meren, sier Einar Vandvik, rådgiver i
Helse Midt-Norge.
Stort informasjonsbehov
Samarbeid med nasjonale og internasjonale helsemyndigheter er også
svært viktig for regionen. Det er blitt
arrangert egne SARS-møter med
representanter fra Helse Midt-Norge,
Folkehelseinstituttet, Sosial- og helsedirektoratet og Helsedepartementet.
Hensikten er at alle skal få tilgang på
informasjon og oppdatering om sykdommen og spredningen så fort som
mulig. Behovet for informasjon er
enormt.
- Vi har ikke hatt en slik situasjon før.
Dette viruset er spesielt på grunn av
omfanget, fordi vi ikke kjenner årsaken, fordi vi har ukontrollert spredning, og fordi det har vært en enorm
medieoppmerksomhet fra dag 1, forteller informasjonsdirektør i Nasjonalt
Folkehelseinstitutt, Gunhild Wøien.
All nødvendig informasjon for både
helsepersonell og menigmann ligger
på Folkehelseinstituttets hjemmesider.
Pågangen har vært stor. Nettsiden om
SARS hadde 70 000 treff i sin første
måned.
Så langt har heldigvis ikke beredskapen eller den tilgjengelige informasjonen blitt satt på ordentlig prøve. Det
har ikke vært ett eneste tilfelle av
SARS i Helse Midt-Norge eller i landet
for øvrig.
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Ulf Ljungblad,
sykehusdirektør i Østfold

Eiliv Brenna,
avdelingssjef ved medisinsk avdeling
ved St. Olavs Hospital

Debatt – sykehussenger

Senger til besvær – og begjær
Det nye St. Olavs Hospital i Trondheim planlegges med 30 prosent færre sengeplasser enn det deler av
fagmiljøet synes er nødvendig. Er legene for opptatt av antall sengeplasser? Kan vi – og vil vi i det hele tatt
unngå korridorpasienter og ventelister? ”Helse” setter fokus på ”sengedebatten”.

Ulf Ljungblad,
sykehusdirektør i Østfold, kaster følgende brannfakkel inn i sengedebatten:
- Norsk helsevesen er bakstreversk. Det
følger ikke med i hva som skjer internasjonalt. Vi må snarest bort fra forestillingen om at sengekapasitet er det viktigste suksesskriterium. Det er feil. Vi
må heller rette søkelys på infrastruktur
– på behandlingslinjer, prosesser og
personell, sier Ljungblad, som selv har
over 30 års erfaring som lege og leder.
Før han kom til Østfold,
var han sjefslege og direktør ved
Universitetssjukhuset Østra i Gøteborg.
Sykehusdirektøren mener at troen på
sengeplasser og areal er et særnorsk
fenomen som egentlig gir svært lite
helse for pengene:
- Norge står overfor store sykehusutbygginger i årene som kommer, og jeg
frykter at milliarder vil bli sløst bort på
gammeldagse løsninger.
- Vi må rett og slett planlegge annerledes. Norge har lengst liggetid i Europa
– sammen med Tyskland. Vi må få ned
liggetiden og heller planlegge bedre,
mener Ulf Ljungblad.
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Eiliv Brenna,
avdelingssjef ved medisinsk avdeling
ved St. Olavs Hospital i Trondheim, er
ikke uenig i at liggetiden må ned, men
advarer likevel mot å planlegge med for
stor ”underkapasitet”.
- Det er selvsagt vanskelig å spå om
framtiden, men det vi vet er at antall
innleggelser har økt med 30 prosent på
ti år. Vi vet videre at vi vil få en eldrebølge med stadig flere over 80 år, og
det er først og fremst de eldre som blir
liggende lenge på sykehus.
Skal vi få ned liggetiden, trenger vi
først og fremst flere leger, bedre logistikk, og en velfungerende primærhelsetjeneste, sier Brenna, som advarer mot
å planlegge sykehus med færre senger
enn vi har tilgjengelig i dag.

›
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Anders Grimsmo,
kommunelege i Surnadal

Brynjulf Ystgaard,
sekretariatsleder i Felles Utviklingsenhet

Debatt – sykehussenger

Senger til besvær – og begjær
Anders Grimsmo,
kommunelege i Surnadal, har hatt en
opphetet sykehjemsdebatt i sin kommune, og mener at enkelte resonnementer går igjen både når det gjelder sykehus- og sykehjemsplanlegging:
- Å planlegge en drift med 100 prosent
belegg er en feilvurdering faglig, gir
uetiske tilstander og er dårlig utnyttelse
av personell og penger. Avdelinger i
sykehus som kjører med kronisk overbelegg har høyere dødelighet blant
pasientene. Det dreier seg ikke om
dem som ligger i korridorene, men
pasientgruppen generelt. Det kan skyldes den kvalitetsforringelsen man
finner i flere ledd i driften og behandlingen. Dårligere arbeidsmiljø med høyere sykefravær har vi selv erfart ganske
kraftig – noe som trolig også er et
bidrag til kvalitetsforringelsen. Man tror
man driver effektivt når belegget er nær
100 prosent, men undersøkelser viser at
dette slett ikke er tilfelle – noe som de
nevnte faktorene kan forklare. Man får
mindre igjen for hver krone etter hvert
som man nærmer seg 100 prosent
belegg. Man bør planlegge en drift
videre basert på et normtall for sengeplasser som ligger på om lag 90 prosent av maks kapasitet, mener professor Grimsmo.
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Brynjulf Ystgaard,
har som sekretariatsleder i Felles
Utviklingsenhet vært sentral i planleggingen av utbyggingen på St. Olavs
Hospital:
- Vi må se på helsetjenesten som helhet, på kontinuitet fra primærhelsetjeneste til spesialistene på sykehuset. Å
planlegge for gårsdagens sykehus er
ikke nødvendigvis riktig. Vi har i
utgangspunktet to typer pasienter: de
syke som trenger pleie og behandling,
og de friske som har et problem. Disse
to gruppene trenger forskjellig tilnærming, men siden vi har begrensede
fagressurser, bygger vi en enhet som
skal ”serve” begge. Det vil påvirke arealbruken. Det vi trenger mer enn flere
senger er mer fagpersonell – leger og
sykepleiere – som kan ta unna den
”friske” gruppen (f.eks. en frisk 40åring som får brokk). Noen mener at vi
i 2020 ikke vil trenge senger på sykehus. Det er bare eventyr, men vi vil
trenge færre enn det vi planlegger med
i dag.
- Hva tror du blir framtidens sykehus?
- Det tror jeg blir høyteknologiske
behandlingsinstitusjoner med pleieenheter strategisk plassert på veien mot
primærtjenesten. Vi er ikke gode nok
på etterbehandling og rehabilitering
med dagens system, sier Ystgaard.
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Bedre ”køsystem”
skal gi kortere ventetid
Nå er det slutt på endeløse måneder på venteliste helt i det blå uten å vite når eller om du får
behandling. Fra høsten innfører Helse Midt-Norge – som første region – rett til individuelle
behandlingsfrister.

O

rdningen går i korthet ut på at
pasientene, når de blir henvist til
et sykehus, skal gis en frist for når
behandlingen skal skje. Denne fristen skal
være rimelig og ikke i noe tilfelle overskride ett år, forteller rådgiver Harald Buhaug i
Helse Midt-Norge.
22. mai overleverte utvalget sin rapport om
individuelle behandlingsfrister. Ordningen
vil innebære vesentlige forbedringer for
pasientene i forhold til dagens ordning.
- Slik det er i dag, har pasientene rett til
vurdering når de henvises til sykehus.
Denne vurderingen avgjør om pasienten
har rett til ”nødvendige helsetjenester”. Har
man rett til dette, blir det satt en frist, men
de som ikke kommer i denne kategorien,
har ikke rett til frist. Den nye ordningen
innebærer først og fremst to store forbedringer for pasienten: For det første får alle
en frist. For det andre skal sykehuset – før
pasienten settes på venteliste – vurdere om
det har kapasitet til å behandle pasienten
innen fristen. Mangler sykehuset nødvendig kapasitet, skal pasienten henvises til et
annet sykehus, forklarer Buhaug.
- Men hvordan skal behandlingsfristen
fastsettes?

Med elektronisk booking kan sykehuslegene
bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på
klinisk jobbing. Jan Vaage (t.v.) og Bjarne Vejle
prøver ut ordningen i samarbeid med fem legekontorer.
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- Det blir etter en vurdering av pasientens
totalsituasjon. Målet er selvsagt kortere frister og bedre utnyttelse av kapasiteten. Slik
det er i dag, kan vi risikere at en pasient
står på venteliste et sted der kapasiteten er
helt sprengt, mens det er ledig kapasitet
ved andre institusjoner.
Ett år har planleggingen tatt, og fra første
september skal ordningen gjelde for alle
pasientene i regionen.

Papirløs framtid
Det er ikke bare på ”køordning” og kortere
ventetid det er forandringer på gang i
Helse Midt-Norge. Som nummer to i Norge
– bare slått av Universitetssykehuset i
Tromsø – har Orkdal Sanitetsforenings
Sjukehus innført elektronisk booking som
prøveordning. Også det er en betydelig forbedring for pasientene.

pasientene – og for spesialistene også vil
jeg tro. Den responsen jeg har fått fra
mine pasienter, er utelukkende positiv. De
blir ganske forundret, og ikke minst fornøyd, når de kan gå ut av mitt kontor
med bekreftet spesialisttime på baklomma.
Ikke minst betyr det mye at de selv kan
være med på å bestemme hvor og når
undersøkelsen skal gjøres, påpeker Vaage.

- Sammen med fem legekontorer prøver vi
nå ut ordningen, som går ut på at primærlegen kan logge seg inn i ”avtaleboka” til
spesialistene på sykehusene og se når det
er ledig time til de ulike undersøkelsene.
Dermed kan pasienten være med på å
avgjøre når undersøkelsen skal finne sted
og når det passer best i forhold til jobb og
familie, i stedet for å vente på å få brev
med innkallelse fra sykehuset, sier Bjarne
Vejle, rådgiver ved OSS.

Også for primærlegen ser Vaage klare fordeler: - Det blir lettere å planlegge
behandlingsløpet. Dette er jo helt i tråd
med innføringen av individuelle behandlingsfrister. Jeg kan sette opp oppfølgingstime med en gang siden jeg vet nøyaktig
når pasienten er til undersøkelse hos spesialist. Dessuten blir det administrative
arbeidet forenklet.

Så langt har ordningen vært utprøvd i trefire måneder og både pasienter og leger er
godt fornøyd.
- Det er klart det er forbedringspotensial –
blant annet på brukertilgangen og hvordan
man legger inn de ledige timene, men
dette jobber vi med. Gevinsten for sykehuslegene er at de bruker mindre tid på administrasjon og mer på klinisk jobbing.
Visjonen er jo at dette skal kobles mot fritt
sykehusvalg, og at alle skal være ”på nett”
slik at du kan velge både tid og sted. Men
det ligger nok noe fram i tid, mener Vejle.
Fornøyde leger – og pasienter
Lege Jan Vaage ved Fannrem legesenter i
Orkdal er blant de som har fått være med
på å prøvekjøre ordningen med elektronisk
booking:
En helt klar forbedring både for legene og

Tidligere var det slik at jeg sendte av
gårde brevet, ventet en stund, og hvis det
ikke kom noe svar, så ringte jeg og ”purret” – lurte på om det var kommet fram.
All denne usikkerheten blir nå borte.
- Tror du ordningen vil få noen konsekvenser for behandlingstid og varigheten på sykemeldinger?
- Når kommunikasjonen mellom de ulike
behandlingsleddene går raskere, så vil jo
det få en viss innvirkning på behandlingstiden. Men viktigere tror jeg det er at pasienten har en følelse av innflytelse, og
dessuten forutsigbarheten. Dette kan virke
positivt på helbredelsesprosessen i seg
selv, men det er nok ikke her vi får de
store gevinstene. De henter vi først og
fremst på at kapasiteten til leger og sykehus blir utnyttet bedre.

›
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Per Sævik, ny styreleder

Bedre ”køsystem”

i Helse Midt-Norge RHF

skal gi kortere ventetid

Helse Nord-Trøndelag i
teten på papirløse journaler
Sykehusene i Helse Nord-Trøndelag
(Sykehuset Namsos og Sykehuset
Levanger) er de som har kommet lengst
i landet når det gjelder å få tekstdelen
av journalene papirløs.
Vi har et system for papirløs registrering av det meste av tekstlig informasjon, unntatt kurver og annen grafikk,
på Sykehuset Levanger, mens det på
Sykehuset Namsos ennå mangler noe
før all sykepleiedokumentasjon er elektronisk. Tekstdelen vil være elektronisk
basert for alle yrkesgruppene innen
utgangen av året. Mange har fokusert
på legene siden det er denne gruppen
som har hatt størst problemer knyttet til
at papirjournaler sirkulerer. Vi har fra
første stund besluttet at alle yrkesgruppenes journaler skal være papirløse for
best mulig å kunne unngå at helsepersonell må forholde seg til både papir
og elektronikk, understreker Wenche
Pedersen Dehli, leder fagstab, Helse
Nord-Trøndelag.
- I løpet av neste vår vil det som produseres av papirbasert dokumentasjon,
bli skannet inn og vil dermed inngå i
den elektroniske journalen.
Dehli er leder for fagstaben i Helse
Nord-Trøndelag og ansvarlig for journalsystemet ved sykehusene i Helse
Nord-Trøndelag, og hun er prosjektmedarbeider i EPJ-prosjektet (EPJ står
for elektronisk pasientjournal).
Dehli deltok høsten 2002 på en studietur til Japan for å studere løsninger ved
blant annet Kameda-sykehuset, som er
at av de sykehusene som har kommet
lengst på dette området. Dette sykehuset har også en løsning for integrering
av bilder, grafikk og kurvedokumentasjon i journalsystemet. Kameda-sykehuset hadde en sterk fokusering på brukerne og pasientene. Under utviklingen
av systemet var det blant annet et tett
samarbeid mellom helsepersonellet og

systemutviklerne.
De viste en klar holdning til IT-systemet som et verktøy for å kunne gi raskere informasjon til pasientene og forbedre flyten i behandlingsforløpet.

For å sikre personopplysninger er
dokumentene sikret gjennom brannmurer, kryptering og elektroniske nøkler.
Mangler du nøkkelen avsender krever,
får du ikke tilgang.

Sykehuset har også en tett integrasjon
av de elektroniske systemene. Leger og
sykepleiere har tilgang til alle avdelingsvise systemer, som for eksempel
laboratorium og røntgen, fra et felles
grensesnitt. Dette savner vi i Norge,
hvor vi har avdelingsvise delsystemer
som ikke henger sammen.

- En av de store utfordringene er selvsagt å bestemme hvem som skal ha tilgang til hva. Her gjelder det å få til en
balanse som kan tilfredsstille
Datatilsynet og samtidig ivareta fleksibiliteten, påpeker IT-sjefen.

- "Kurven" er det mest sentrale samhandlingsdokumentet mellom lege og
sykepleier i en somatisk avdeling, og
noe vi ikke har en løsning på i Norge
per i dag. Det som er et meget viktig
poeng er at journalen ikke bare er et
dokumentasjonssystem, men også et
kommunikasjonssystem som skal lette
samarbeidet, oversikten og kommunikasjonen mellom dem som jobber med
pasienten, sier Dehli.

Alle som har ”angst” for at elektronisk
lagrede dokumenter kan forsvinne eller
at hyppige strømbrudd skal gjøre det
umulig å få tak i livsviktige dokumenter, kan Pedersen berolige: - Det vil bli
dobbel strømforsyning i tillegg til reservebatterier. Alle elektroniske dokumenter vil bli lagret to forskjellige steder i
to forskjellige bygninger. I tillegg vil det
bli lagret en sikkerhetskopi på et tredje
sted. Vi lærte en del av uhellet vi
hadde på St. Olavs Hospital i januar i
år i forbindelse med utbyggingen der.

Styreformann og eier av Kameda-sykehuset og sjefen for Kamedas IT-selskap
kommer til Trondheim i forbindelse
med Helsit-konferansen 3.-4. september
2003. Dette er en fin anledning til å få
vite mer om systemet.
Sikkerhet først
Det fullstendig papirløse sykehus –
med elektronisk booking og individuelle behandlingsfrister – ligger nok en del
fram i tid.
- Det er et mål å få sykehusene i HMN
papirløse innen utgangen av 2005.
Foreløpig er vi delvis papirløse og delvis ”papirfulle”, forteller IT-sjef Arild
Pedersen i HMN.
Gevinstene er mange: Journalene blir
hyppigere oppdatert; man slipper å fly
rundt på kollegenes kontor for å se
etter bortkomne journaler; journalen
kan lett følge pasienten gjennom de
ulike nivåene i behandlingskjeden; og
prøver blir ført inn fortløpende.

foto tidens krav, mattis thoresen/sunnmørsposten, paul ola kjerkreit/trønder-avisa, hitra-frøya

En feil fra en av montørene kortsluttet
hele hovedstrømforsyningen og nødforsyningen. Det gikk greit på den måten
at ingen opplysninger ble slettet eller
forsvant, men tilgangen var kuttet noen
timer og det er selvsagt ikke uproblematisk. Å forhindre slike situasjoner blir
utfordringen – derfor tar vi mange sikkerhetskopier og har ulike lokalisasjoner, sier Pedersen.
150 millioner skal brukes på prosjektet
som skal gjøre HMN-sykehusene papirløse.

En god kone, mye fisk og lite røyk. Det er Per Sæviks resept for et langt liv med god helse. Den nye
styrelederen i Helse Midt-Norge er mer fortrolig med fiskebåter enn sykehus.
n ting trenger i alle fall ikke helseminister Dagfinn Høybråten
bekymre seg over nå som han
har utnevnt Sævik til ny styreleder i
Helse Midt-Norge – at han skal måtte
kalle styrelederen inn på teppet for
unødig pengebruk. Herøy-mannen går
til oppgaven med en sunnmørings forsiktighet og en fiskers nøysomhet.

E

priorterte da hans egne unger var små.

- Med åtte milliarder i driftsbudsjett, så
er det ikke akkurat noen pølsebu det er
snakk om, sier Sævik, som ikke vil
komme med noen tiltredelseserklæring.

- Hva slags erfaring har du selv
med helsevesenet?

- Tiltredelseserklæring eller ikke –
hvorfor blir du en god styreformann
for Hele Midt-Norge?
- Jeg har drevet politikk i mange år. Jeg
har også vært næringslivsleder i mange
år. Det at jeg kan noe om skjæringspunktet mellom politikk og næring, vil
bli nyttig. Jeg har erfaring fra den virkeligheten helsevesenet kommer fra – den
rent politikerstyrte og den de er i ferd
med å bevege seg over i – den kommersielle. Og når det gjelder styret og
styresamarbeid er jeg rimelig prinsipiell
når det gjelder å holde klare linjer
mellom styret og administrativ ledelse.
Det var en viktig ting jeg lærte av Lars
Korvald da jeg satt på Stortinget: Den
første forutsetningen for et godt nabo-

- Det høres ut som en floskel, men du
vet ikke hvor rik du er før du får barnebarn. Det er utrolig givende å være
sammen med dem. Og dessuten meget
nyttig når du er kommet i min alder. Da
er det revitaliserende med alt ståk og
tjohei rundt ungene, sier bestefar Sævik.

Per Sævik
skap er klare grenselinjer, sier den
nyvalgte styreformannen.
Særvik har fartstid både fra lokal- og
rikspolitikk. Men mesteparten av sitt liv
har han viet til fiske og rederivirksomhet. Faren var fisker hjemme på Herøy.
Per vokste opp med åtte søsken: sju
brødre og en søster. Guttene overtok
fars fiskebåt. Siden ble det to til. Per
startet for seg selv i 1974. Fortsettelsen
kjenner vi: Havila – fiskebåter, offshore,
hurtigruteskip. - I dag er Havila Supply
børsnotert. Familien eier 35 prosent av
aksjene gjennom Havila AS.
62-åringen er gift med Liv, sammen har
de tre barn og fire barnebarn. Med
Eirin, Are, Emma og Iver tar bestefar
igjen for alt det han ikke rakk og ikke

- Forsvinnende lite. Jeg hadde magesår
som helt ung. I fjor hadde jeg høyt
blodtrykk. På sykehus har jeg kun vært
som besøkende, sier Sævik, som påstår
at staheten han har arvet fra mora, kan
komme godt med når man skal lede en
bedrift i endring.
- Og fritid?
- Lite av det også. Men om sommeren
liker både kona og jeg å være ute i
båten. Og så er jeg litt hobbyemissær.
Jeg talte på et stevne på Jæren i pinsen.
Det liker jeg godt, sier Sævik.
Per Sævik har for tiden et tyvetalls
styreverv. De aller fleste er i selskaper
der familieselskapet har eierinteresser.
Av eksterne styreverv, sitter Per Sævik i
Sunnmørsposten, han er styreleder i
Maritimt Forum og altså Helse MidtNorge RHF.

De andre nye styremedlemmene

Anders Grimsmo

Marianne Bjerke

Rigmor Austgulen

Anne-Brit Skjetne

Egil Hestnes

De ansattes representanter, Ellen Marie Wøhni, Helge haarstad og Ingegjerd S. Sandberg, fortsetter som før.
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Millioner av piller. Kilometer på
kilometer med bandasjer.
Hauger av kremer. Gunn
Fredriksen er sjefspilletriller. I
fjor hadde hun ansvaret for at
218 000 ”kunder” fikk medikamenter. Både på resept – og
reseptfrie. Gunn Fredriksen er
direktør for sykehusapotekene i
Midt-Norge.

Pilletriller- sjefen

42-åringen fra Melhus er utdannet
cand.pharm. – eller apoteker, på godt
norsk. Hun har hele sitt yrkesliv fra
regionsykehuset – eller St. Olavs
Hospital. Fra 1995 har hun vært sykehusapoteker, det vil si sjef. Fra i fjor
enda mer sjef: Da ble hun nemlig
direktør for alle sykehusapotekene i
helseregionen.
I utgangspunktet – og nå snakker vi
Melhus sent syttitall – var det lite som
tydet på at Gunn skulle ende opp
som apoteker. Frøken Fredriksen gikk
ut av gymnaset på den tiden ”alle”
skulle studere data. En skolerådgiver
advarte mot den slags. En framsynt
farmor foreslo medisin, men Gunn
avslo skrekkslagen: ”Tenk om jeg
fikk en pasient og ikke klarte å stille
diagnose”. En venninne tipset om farmasistudiet. Da hun begynte å studere, hadde Gunn vært én eneste
gang innenfor dørene på et apotek.
Nå er det så vidt hun kommer seg ut
av dørene for å gå hjem.
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› Pilletriller-sjefen

Om sjefen sier de ansatte at hun er
”pragmatisk og humoristisk”, ”kvikk,
engasjert, energisk, kunnskapsrik”. ”Jeg
har aldri hatt en sjef som er så flink til å
sette seg inn i nye problemstillinger og
deretter få omsatt ord til handling”, sier
en kollega når hun blir bedt om en
karakteristikk.
Selv er hun mer beskjeden: ”Litt kontrollfreak, litt for snill, kravstor både når
det gjelder meg selv og andre”, svarer
hun når hun skal beskrive seg selv.
Hun medgir at hun er både energisk og
målbevisst, men åpenbart ikke mer kon-
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trollfreak enn at hun stiller opp til
intervju samme dag som hun skal starte
på sin første eksamen i lederutdanningen ”samspill og ledelse”.
For egen regning slenger vi på ”sosial”,
for du skal ikke være lenge i direktør
Fredriksens nærvær før du blir smittet
av godt humør og trillende latter.
Sjefslangeren ler ofte og hjertelig. Og
om ansvaret tynger, viser hun det ikke.
For det er et stort ansvar å være sjef for
de fire sykehusapotekene. Det betyr at
hun skal sørge for at nesten 45 000

pasienter får den medisinen de skal ha
– når de trenger den. Både i løpet av
de 290 000 dagene de ligger på sykehuset – og når de kommer hjem.
Sykehusapotekene omsatte for 295 millioner kroner i fjor, fordelt på knapt
180 000 resepter.
6 000 ulike produkter står på ”menyen”.
Noen av dem er egenproduserte, som
metadon, cellegift, øyedråper og en del
kremer. Andre må spesialtilpasses til for
eksempel kuvøsebarn, og smertepasienter får blandet sin ”mikstur” slik at de
slipper med en doseringspumpe.

Alle spesialproduktene til tross:
Bestselgeren er Omnipaque – noe så
trivielt som kontrastvæske til røntgen.

har 105 ”undersåtter” fordelt på de fire
sykehusapotekene i Ålesund, Trondheim,
Molde og Kristiansund.

- Liker du å være sjef?
- Det er spennende og utfordrende. Og
på mange måter synes jeg det er lettere
nå som jeg ”bare” er leder. Da jeg var
sykehusapoteker var det vanskeligere.
Da er du på sett og vis både leder og
medarbeider. Samtidig som du skal fungere i den daglige driften av apoteket,
skal du ha personalansvar. Men jeg savner jo faget – det blir ikke så mye fag i
en ren lederjobb, sier Fredriksen, som

På hjemmebane er hun sjef for tre gutter,
sønnene Kristian (15) og Torbjørn (12)
og mannen Rolf. Dessuten er hun trener
og lagleder for Melhus’ håndballag for
piker 13, når hun da ikke løper i marka
på ski eller barmark. Eller når hun spiller
håndball selv på bedriftslaget til Melhus
kommune.
- Høres veldig sprekt ut?
- Jeg liker å holde meg i form, og det

er godt å komme seg ut. Men noen
fanatiker er jeg ikke, sier damen som
har gått Birkebeineren to ganger og
Reinsfjellrennet fire ganger. Felles interesse for hele familien er Rosenborg.
Sesongkort på Lerkendal er et must, og
de siste årene har de gjort det til tradisjon å følge heltene til utlandet for å
heie dem fram i Champions League.
- Jeg klarer ikke sitte stille, og hiver
meg opp lenge før ballen går i mål.
Guttene bare ler av meg. De synes nok
mor er litt sprø, flirer Gunn.
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Medisinens ”glemte” fagfelt skal fram i lyset
- Senteret er et viktig bidrag til at brukerne skal lære å mestre sykdom i hverdagen. Kronisk syke må lære å leve med
sykdommen sin, forteller Hege Husby
Talsnes, informasjonssjef ved Orkdal
Sanitetsforenings Sjukehus HF.
I Orkdal skal brukerne kunne få all informasjon de trenger om sin helsetilstand og
mulig behandling på ett sted, uten å måtte
henvende seg til et utall forskjellige faginstanser. Den overordnede målsettingen for
å informere og lære opp brukerne er å
forhindre utvikling av sykdom, fremme
egenbehandling og skaffe grunnlag for
behandlingsvalg.
Senteret arrangerer kurs på 3–4 dager for
blant annet brukere med forskjellige typer
kreft, hjertepasienter, diabetes, revmatisme
og KOLS. Brukerne blir innmeldt som
dagpasienter ved sykehuset, og dermed er
kursene gratis for deltakerne.
- Vi tilbyr hjelp til selvhjelp. Hos oss kan
brukerne få informasjonsbrosjyrer, navn
på fagfolk, råd om hvordan de skal forholde seg til trygdekontoret, relevante
webadresser – alt som kan gjøre hverdagen lettere for dem, uten at de trenger
å bruke masse tid og krefter på å finne
fram informasjonen selv, forklarer Husby
Talsnes.

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets viktigste oppgaver, og er avgjørende for om
pasientene klarer å mestre sykdommen sin. Likevel har fagfeltet i mange år vært nedprioritert blant
leger og forskere. Dette vil Helse Midt-Norge gjøre noe med.
For mange pasienter og pårørende kan
møtet med helsevesenet være en frustrerende opplevelse. Uvisshet og ubesvarte
spørsmål om sykdom og sykdomsforløp,
behandling og muligheter for rehabilitering preger hverdagen.
Brukerne opplever å bli kasteballer
mellom spesialister ved ulike avdelinger.
Flere undersøkelser har vist at norske
pasienter er relativt fornøyd med behandlingen de får ved sykehusene, men at de
ønsker mer informasjon. I de nye helselovene har man tatt konsekvensene av
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dette: Her står informasjon til og opplæring av pasienter og pårørende helt sentralt. Pasienter skal i større grad ta ansvar
for egen behandling, altså sikre sin egen
rehabilitering. Da må pasienten/brukerne
ha tilgang til nødvendig informasjon og
fagmateriell om sykdommen sin.
- Rehabilitering og habilitering bør bli vårt
neste nasjonale satsingsområde innen
medisin. I en årrekke har faget blitt
underprioritert og har falt mellom forskjellige stoler, mener medisinsk fagsjef i Helse
Midt-Norge, Inge Romslo.

Tverrfaglig hjelp
Helse Midt-Norge tar utfordringen på
alvor. Alle sykehus skal kunne ta seg av
rehabiliteringsoppgaven, og det skal finnes lærings- og mestringssentre ved alle
foretakene i regionen.
17. mars åpnet et nytt lærings- og mestringssenter ved Orkdal Sanitetsforenings
Sjukehus HF.
Kongstanken bak prosjektet er – som
ved de andre sentrene – å tilby brukerne
et tverrfaglig informasjons-/veiledningsopplegg.

Brukerfokus i Nord Trøndelag
Levanger Sykehus åpnet en ny rehabiliteringsklinikk for et år siden. Selve sengeposten ble åpnet for ca 6 mnd siden og
har hatt fullt belegg siden åpningen.
- Vi har totalt 15 senger på denne posten.
Rehabiliteringsklinikkene ved Levanger og
Namsos sees på som en klinikk under
Helse Nord-Trøndelag HF. Vi har et helt
nytt bygg og med nye og praktiske løsninger for brukerne våre, sier Ingrid
Hallan som er klinikkoversykepleier ved
Helse Nord-Trøndelag HF.
Et spesielt vellykket tiltak er egne gruppeopphold for brukere.
- Vi har hatt tre opphold for ulike brukergrupper. Temaene for gruppene vi har
hatt så langt er leddgikt, Bechterew og
senfølger etter polio. Det er spesielt stor
interesse for senfølger etter polio og vi
har en ny gruppe som kommer til høsten.
Vi har også opphold av primær og sekun-

dær rehabilitering av alle typer diagnoser
som blant annet hjerneslag, trafikkskader,
nevrologiske lidelser og store funksjonsnedsettelser, sier Hallan.
- I rehabiliteringssenteret inngår Læringsog mestringssenteret som vi samarbeider
med for å gi pasientene en myk overgang
fra et brukeropphold. Etter gruppeoppholdet med tema og individuell trening tilbyr
vi en oppfølgningsdag på dette senteret.
Gerd Nysether er daglig leder for Læringsog mestringssenteret ved Helse NordTrøndelag.
Det spesielle med denne virksomheten i
Norge er den nære kontakten med erfarne
brukere og brukerorganisasjonene.
- Samarbeidet mellom helsepersonellet,
kommunene og brukerorganisasjonene er
helt avgjørende for å lykkes. Vi fungerer
som et supplement og har en støttefunksjon til de enkelte avdelingenes egen pasientopplæring, sier Nysether.
En viktig funksjon for Lærings- og mestringssenteret er å være en formidler av
informasjon og kunnskap. Senteret er et
sted pasientene kan møte mennesker i
samme situasjon som dem selv. Begge
sentrene er såkalte flerbrukshus der brukerne selv kan arrangere aktiviteter og
kurs på kveldstid.
- Lærings- og mestringssentrene i Helse
Nord-Trøndelag er organisert som en felles enhet med en felles aktivitetsplan. Vi
er de eneste i Norge som har et tilbud til
barn og til personer med psykiske lidelser
og deres pårørende. Vi har også en aktivitet i forbindelse med et nasjonalt familieprosjekt for dem som har barn med kroniske sykdommer eller funksjonshemminger, sier Gerd Nysether.
Mer forskning trengs
Siden informasjon om behandling er så
viktig, sier det seg selv at forskning, testing og evaluering av forskjellige typer
rehabiliterings- og habiliteringsprogrammer er avgjørende.
Her er mye ugjort. Helse Midt-Norge har
i samarbeid med Det medisinske fakultet
ved Universitetet i Trondheim gjort rehabilitering/habilitering til ett av fem prioriterte forskningsområder.

Å forske på hvordan pasienter fortest og
best kan bli friske, eller hvordan kronisk
syke best kan lære seg å leve med sykdommen sin og hindre forverring av tilstanden, vil bli viktigere og viktigere i
tiden framover, mener medisinsk fagsjef
Inge Romslo.
- Behovet for rehabilitering vil øke –
ikke minst på grunn av flere eldre i samfunnet, flere trafikkskader og økende
krefthyppighet. Dette er trender vi allerede ser. Og når det gjelder habilitering er
også utfordringene store. Habilitering er
ingen egen medisinsk hoved- eller grenspesialitet, finansieringsordningene er
mangelfulle, og det er gjort lite når det
gjelder evaluering av tjenestene. Dette er
forhold vi må endre på, sier Romslo.

›
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Oversikt over læringsog mestringssentre i Midt-Norge
Lærings- og mestringssenteret,
Helse Sunnmøre
Adresse:
Mork Rehabiliteringssenter
Mork
6100 Volda
Daglig leder:
Grethe Hallaråker
Telefon: 70 05 84 19
Lærings- og mestringssenteret,
Nordmøre og Romsdal HF
Adresse:
Sjukehuset i Kristiansund
H. Døhlensvei 1
6508 Kristiansund

› Skreddersydd rehabilitering
– fungerer det?
Forsker Solfrid Vatne fra Molde skal finne ut om individuell behandling og oppfølging gjør hverdagen
lettere for pasienter med en langvarig psykiatrisk lidelse.

D

et drives relativt lite forskning
innen rehabiliteringsfeltet – og
lite av det arbeidet som gjøres,
blir evaluert. Spesielt gjelder dette rehabilitering tilknyttet arbeidet med individuelle pasientplaner. Forsker Solfrid Vatne
skal på oppdrag fra Psykiatrisk rehabiliteringsavdeling ved Molde Sjukehus forsøke å bøte på kunnskapshullet i årene
framover. Hun skal kartlegge og evaluere
prosessene som inngår i arbeidet med
rehabiliteringsplaner tilpasset hver enkelt
pasient.
- Vi ønsker å finne bedre rehabiliteringsprosesser for pasienter som går ut og inn
av psykiatriske institusjoner store deler
av livet, forklarer Vatne.
Psykiatriske pasienter i regionen skal flyttes ut av institusjon og inn i private leilig-
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heter. Å mestre deler av livet på egen
hånd er ment å være en sentral del av
pasientens rehabilitering. Formålet med
mer individuelle behandlingsopplegg er
at pasienten skal mestre dagliglivet og
relasjoner med andre mennesker, men
også sykdomssymptomene, i langt større
grad. Det nye med denne behandlingen
er at behandlingen legges opp i samråd
med pasienten. Behandlingen skal ta
utgangspunkt i pasientens forståelse og
opplevelse av egen sykdom – ikke hvordan forskere teoretisk kan forklare sykdommen.
- Er det ikke et urimelig høyt krav at
alvorlig syke psykiatriske pasienter skal
kunne ta ansvar for egen behandling?
- Spesielt innen psykiatri finnes det to
ytterligheter i behandlingen, som begge
er like uheldige. Pasienten må ikke bli

overlatt til seg selv i så stor grad at det
grenser til omsorgssvikt. Samtidig har
den psykiatriske behandlingstjenesten
vært preget av sterk paternalisme, det vil
si at de profesjonelle har vært forholdsvis
skråsikre på at de vet hva som er best
for pasienten. Resultatet er at pasientene
opplever at de ikke får hjelp som svarer
til deres behov. Helsepersonell og pasient må jobbe sammen for å legge opp et
rehabiliteringsprogram til beste for pasienten.
Vatne og hennes kolleger skal undersøke
om den mer individuelle behandlingen
virker etter hensikten.
- Vi vet ikke om alle får det bedre etter
at de er ute av institusjonen. Det ønsker
vi å finne ut av, forteller Vatne.

Prosjektleder:
Anne Katrine Eikill
Telefon: 72 56 91 33
Lærings- og mestringssenteret,
Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF
Adresse:
Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus HF
7300 Orkanger
Daglig leder:
Borghild Lomundal
Telefon: 72 47 04 98
Faks: 72 48 27 15

Daglig leder:
Kari Strøm
Telefon: 71 58 58 30

Lærings- og mestringssenteret,
Helse Nord-Trøndelag HF
Lærings- og mestringssenteret har sin
administrative base ved Namsos sykehus. Det er egne lokaler både i Namsos
og Levanger.

Lærings- og mestringssenteret,
St. Olavs Hospital HF
Adresse:
Munkvoll Rehabiliteringssenter
Midelfartsvei 30
7022 Trondheim

Besøksadresser:
Avd. Namsos
Sykehuset Namsos
7800 Namsos
Telefon: 74 21 53 64
Faks: 74 21 58 99

Avd. Levanger, Arken
Sykehuset Levanger
7600 Levanger
Telefon: 74 09 82 90
Faks: 74 09 89 51 (til avd. Levanger)
Administrativ adresse:
Lærings- og mestringssenteret,
Helse Nord-Trøndelag
7800 Namsos
Telefon: 74 21 53 64
Faks: 74 21 58 99
http://www.hnt.no/avdelinger/lms/
Daglig leder:
Gerd Nysether
Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring,
Volda sjukehus
Postboks 113
6101 Volda
Telefon: 70 07 51 79
http://www.helse-midt.no/mestring/
Prosjektleder:
Jan Ole Bolsø

Telefon: 72 56 91 00
Faks: 72 56 91 08

Oversikt over doktorgradsstipender fra Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge har bevilget følgende stipender etter vedtak i samarbeidsorganet:
Stilling
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
Stipendiat
post dok
post dok
post dok
Stipendiat
Stipendiat

Fagområde
Pasientnær klinisk forskning
Medisinsk teknologi
HUNT (Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag)
Rehabilitering
Psykiatri – Levanger
Rehabilitering – Ålesund
Psykiatri – Ålesund
HUNT (Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag)
Medisinsk teknologi
HUNT (Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag)
Rehabilitering – Molde
Øre-nese-hals
Pasientopplæring

Institutt
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for
Institutt for

nevromedisin
kreftforskning og molekylær medisin
samfunnsmedisin
nevromedisin
nevromedisin
sirkulasjon og bildediagnostikk
nevromedisin
samfunnsmedisin
sirkulasjon og bildediagnostikk
samfunnsmedisin
nevromedisin
nevromedisin
samfunnsmedisin
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