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Strømmen av oppslag om oss i media, der
innsparingstiltak og behovet for økonomistyring er gjennomgangsmelodien, har
økt i 2006. La meg – før depresjonen tar
oss – minne om at denne utfordringen er
nasjonal. Helseforetakene i Midt-Norge
er langt på vei i samme båt som resten
av spesialisthelsetjenesten i Norge, selv
om utbyggingen på Øya gir oss spesielle
utfordringer.

og i vår forskning. Det blir hevdet at IT
vil få like stor betydning for organisering
og drift av moderne medisinsk behandling
som introduksjonen av antibiotika hadde i
sin tid. Norge har ressurser til å sikre gode
og stadig mer avanserte helsetjenester til
befolkningen i årene som kommer, og vi
har også hatt en betydelig vekst i helsebudsjettene de siste årene. Men tjenestetilbudet er i endring.

På den andre siden er det lett å glemme
at Helse Midt-Norge også er i en unik
situasjon. Vi er i ferd med å bytte ut
halvparten av regionens samlede somatiske sykehusareal. Og det er ikke bare
kvadratmeterne som er nye, for innenfor
veggene i det nye og moderne sykehuset
på Øya tar vi også i bruk nytt utstyr og ny
teknologi. Det satses milliardbeløp på å
fornye og forbedre spesialisthelsetjeneste
i Helse Midt-Norge og vi er i gang med å
prosjektere nytt sykehus i Molde.

Det er en utfordring å styre økonomi og
sikre rettferdig prioritering av ressursene.
Men som organisasjon står vi overfor en
enda større utfordring: I 2010 er det grunn
til å anta at 80 prosent av behandlingsmulighetene vil være utviklet etter 2005.
Vi kan regne med at 55 prosent av den
medisinske kunnskap er endret etter 2005.
Men samtidig vil 70 prosent av helsepersonellets kunnskap være tilegnet FØR
år 2000.

Det er reist spørsmål om sentermodellen var den riktige utbyggingsløsningen
for det nye universitetssykehuset. Det
enkleste svaret er at den som lever får
se. Oppgaven var å designe et sykehus
som er moderne også i 2020. Med den
kunnskap vi har om utviklingstempoet
innen medisin og medisinsk teknologi,
er det grunn for alle til å utvise en viss
grad av ydmykhet i forhold til valg av
utbyggingsmodell. Jeg mener fortsatt at
utbyggingsløsningen vi har valgt og justert
underveis, framstår som den mest framtidsrettede.
Helsereformen blir i mange sammenhenger oppfattet å hovedsakelig være
et uttrykk for statlig overtakelse av
sykehusene, etablering av regionale
eierselskaper og opprettelse av helseforetak. Vi bør i stedet se på dette som
sentrale virkemidler for å møte en langt
mer grunnleggende utfordring for norsk
spesialisthelsetjeneste.
De raskeste endringene innen medisin er
drevet fram av IT-teknologi som griper
inn i både hverdagen på lokalsykehuset

Selv om vi kan oppleve dagens situasjon
som vond og vanskelig, så står vi overfor
en utvikling innen fagfeltet medisin
som vil utfordre oss. Den som ikke tar
tak i den utfordringen kontinuerlig, må
være forberedt på å møte revolusjoner.
Spørsmålet vi bør stille oss er dette: Har vi
den nødvendige omstillingskompetansen?
Sett utenfra er sykehusene i stor grad
befolket med ansatte som ikke har
arbeidserfaring fra annet enn sykehussektoren. De har fått sin utdanning her, og
de er blitt værende her. Vi kan bli oppfattet som innadvendte, eller vi kan framstå
som dedikerte fagpersoner med både
omsorgsevne og handlingskraft.
Livet i enhver kunnskapsbedrift er å være
innstilt på endringer. Det er nødvendig
for å være oppdatert og for å unngå å bli
akterutseilt både faglig og organisatorisk.
Vi må ha som ambisjon å være i forkant.
Og vi må ha forståelse for behovet for
endringer og omstilling, slik at vi framstår
trygge, opptrer med respekt og leverer
kvalitet. Bare slik kan vi fortsatt være på
lag med våre pasienter.
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Debatt

Ofres den nyanserte
helsedebatten på
enkeltsakenes alter?
Tillit er en skjør vare. Ikke minst når det gjelder helsestell er det helt avgjørende at brukeren
føler han eller hun kan stole på både fagpersonen og institusjonen som skal gi hjelp.
Mediefokus og debatt om økonomi, behov for omstilling og prioritering i norske sykehus, er både
naturlig og ønskelig i forhold til et så grunnleggende velferdsgode som helse, og hvordan syke
mennesker får hjelp og tas vare på. Men det er lett å falle for fristelsen til å forenkle, krisemaksimere
og tabloidisere debatten for å få oppmerksomhet. Resultatet kan bli at spesialisthelsetjenestens
omdømme og dermed også befolkningens tillit til det offentlige helsevesenet svekkes.
Helsesektoren har mange kvalifiserte og meningsberettigede ansatte. De er viktige bidragsytere
i det offentlige ordskiftet. Hvordan håndterer vi debatten om oss selv? Skyter vi oss selv i foten?

Deltagere i debatten:
• Hans Geelmuyden, seniorrådgiver
i Geelmuyden.Kiese
•

Victor Grønstad, avdelingssjef
for Voksenpsykiatrisk avdeling
i Helse Sunnmøre

•

Jan Erik Larsen, redaktør for avisa
Tidens Krav

•

Kommentar fra Synnøve Farstad,
kommunikasjonsdirektør i Helse
Midt-Norge (side 8)

Er ansatte i sykehusene bevisste nok
om hvordan omverdenen oppfatter vår
virksomhet gjennom media?
Hans Geelmuyden
Slik jeg ser det bør samfunnet takke alle
som deltar i debatten om norsk helsevesen. Helsevesenet blir ikke bedre uten
åpenhet og debatt. Jeg er sikker på at de
som arbeider på sykehusene setter pasienten først. Derfor forstår jeg godt at leger,
syke- og hjelpepleiere henvender seg
til journalister når pasientbehandlingen
må gå på akkord med effektivitetskrav.
Samtidig skal vi huske at debatten også
er preget av yrkesgruppenes egen agenda
og profesjonskamp. Fra utsiden virker
det som ledelsen ved sykehusene litt for

ofte skyver ansatte foran seg i kampen
om flere statlige kroner. Ansatte skal være
forsiktige med å la seg bruke på denne
måten. Kommunikasjon er et lederansvar,
og få sykehusledere er seg dette ansvaret
bevisst. Få sykehusledere vet nok om
hvordan de kan bruke kommunikasjon til
å flytte makt, både internt, i mediene og
politisk.
Victor Grønstad
Det er vi kanskje ikke. Jeg tenker de fleste
av oss kjenner det stikker i brystet når
det er negativ omtale av vår organisasjon,
spesielt vår egen avdeling eller post. Selv
om negativ mediaomtale ofte oppleves
som urettferdig, er det viktig å tenke
over at dette likevel reflekterer hvordan

”Få sykehusledere vet nok om hvordan de kan bruke kommunikasjon
til å flytte makt, både internt, i mediene og politisk.”
Hans Geelmuyden, seniorrådgiver i Geelmuyden.Kiese
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Debatt
”Det er ofte mye energi og kraft i enkeltsaker, det vil vi aldri komme forbi.
Ofte avdekker de svakheter i egen organisasjon. For å være troverdige og
beholde folkets tillit er det viktig å håndtere nettopp disse sakene med
ydmykhet og faglighet.”
Victor Grønstad, avdelingssjef for Voksenpsykiatrisk avdeling i Helse Sunnmøre

 asienter og pårørende opplever møtet
p
med oss. Det kan faktisk skyldes at vi
ikke gjør en god nok jobb. Det kan være
i telefonen, i ekspedisjonen, under undersøkelsen og behandlingen, eller i korrespondansen rundt møtet med oss. Ofte er
det nok å følge vanlig folkeskikk.
Jan Erik Larsen
Mitt svar på det er nei. Og de er heller
ikke bedt om å være skarpstilte på
dette av sine ledere. Det er et like stort
problem. Jeg syns at mange flere ledere i
sykehusene burde være opptatt av dette.
Det er deres ansvar å sette i gang gode
diskusjoner internt om hvordan omverdenen oppfatter og reagerer på saker
i mediene – og utenfor mediene. Det
handler om bevisstgjøring. Profilering og
posisjonering skjer gjennom absolutt alt
man kommuniserer, hele tiden, store og
små begivenheter og hendelser, utsagn og
uttalelser, ikke bare til mediene. Norge er
et lite land og ordene går raskt mann og
mann i mellom. Munn til munn-metoden
er svært effektiv i vårt lille land både på
godt og vondt.

Det vil alltid være større behov enn
tilgjengelige ressurser, og dette krever
prioritering. Bidrar den offentlige debatten
til de riktige prioriteringene?
Hans Geelmuyden
Tidlig i min karriere jobbet jeg med et
forskningsprosjekt ved IBMs hovedkvarter
i New York. Der forsket vi på hvor mye
av IBMs helsebudsjett som ble brukt til å
forlenge et menneskeliv med et år. Så vidt
jeg husker var svaret ca. 70 prosent. Det
sier seg selv at slike dilemmaer er problematiske å diskutere politisk. Hvis det er
mitt liv er 70 prosent ok, men hvis det er
ditt liv det er snakk om kan det være litt i
meste laget. Sosialbudsjettet kan bli et sort
hull i statsbudsjettet dersom ikke politikerne våger å diskutere helse og penger,
så takk for forsøket! Problemet er at fokuset alltid er effektivitet og sentralisering
i en sektor som ofte snakker om tid og
omsorg. Den offentlige debatten ligner et
evighetsspill. Opposisjonen skriker etter
mer helsepenger, uavhengig av politisk
farge på regjeringen. Å rope på mer er
enkelt. Å prioritere og bruke pengene riktig er en kunst. Årsaken til at den offent-

lige debatten ikke gir de riktige prioriteringene skyldes etter mitt syn tre forhold:

til å komme til orde når det blir offentlig
debatt.

1) Det lykkes ikke å skape forståelse for at
vi ikke kan bruke ubegrenset med penger
på helse, selv om vi lever i verdens
rikeste land.

Jan Erik Larsen
Ja, det gjør den, i den forstand at i et
demokrati må alle viktige prioriteringer
og veivalg underlegges brede folkelige
ordskifter, veies og belyses gjennom
debatt, og avgjøres i demokratisk valgte
forum. Så vil det alltid være et felt hvor
det medisinsk folkelige kolliderer med
det folkelig ønskelige, det politisk mulige
og det økonomisk forsvarlige. Alle disse
hensynene må forsøksvis forenes. Men det
krever også at ordskiftet røktes så det ikke
får feil fokus. Men jeg har stor respekt for
at folket i et demokrati over tid gjør kloke
valg.

2) Ingen politiker har til nå evnet å tenke
nytt, eller prioritere i helsepolitikken.
3) De fleste regionale helseforetakene
bedriver offerkommunikasjon, som preller
av på sentrale myndigheter.
Victor Grønstad
Den offentlige debatten kan aldri være
bred og nyansert, sterke grupper vil
lettere bli hørt. Det er ofte helt urimelige
forventninger som kommer fram i media.
Det er lett å gi etter for press til å gjøre
ufaglige prioriteringer. Da blir det viktig
for oss som er fagfolk og spesialister å stå
fast, modig og støtt opp for våre pasienter og ikke gi etter for press verken fra
politikere, journalister eller andre som
måtte tenke kortsiktig eller ha sin egen
agenda. Så får vi jo selv ofte anledning

”Balansegangen er hårfin. Det som for eksempel er ment av avsenderen som
en nøktern beskrivelse av konsekvenser av kostnadskutt, kan av mottakeren
bli oppfattet som krisemaksimering og hyling om mer penger.”

Drukner helse Midt-Norges mål om
– og behov for debatt om – ”gode helse
tjenester til alle” i enkeltsakenes larm?
Hans Geelmuyden
Gode helsetjenester til alle lyder som en
vakker visjon, men den er jo uten retning
og prioritet. Ledelsen i Helse Midt-Norge

må lære seg til åpent å drøfte dilemmaene som ligger i å få et knapt helsebudsjett til å strekke til, og hvorfor ledelsen
prioriterer knappe ressurser slik den gjør.
Mediene på sin side må forstå rolledel
ingen mellom regionledelse og politikere.
Det er politikernes jobb å definere nivå
og kvalitet på helsetilbudet gjennom sine
bevilgninger, og ledelsens oppgave å
bruke ressursene så godt som mulig. I dag
er helseforetakene og politikerne havnet
i en skyttergravskrig som begge taper på.
Enkeltsaker kan lett ta oppmerksomheten
vekk fra de store linjene, men de kan
også være med å forsterke og synliggjøre
en større sak eller viktige veivalg, og
skape nærhet mellom pasient og helsevesen.

vil vi, både pasienter og helsepersonell,
gå seirende ut med en bedre kvalitet i
organisasjonen og økt tillit i befolkningen.
Jan Erik Larsen
Til en viss grad, men ikke fordi det er
for mange enkeltsaker. Snarere fordi den
overordnede strategien for helse-Norge,
den store historien om hvor vi skal med
spesialisthelsetjenesten, er for utydelig
fortalt, fra statsråden og ned. Enkeltsakene
vil alltid være der, det vil være sterke
historier, og mange av dem vil alltid
illustrere vanskelige etiske, medisinske og
politiske valg. Noen av dem kan spore av
historien, men da er problemet etter min
mening at hovedhistorien er for dårlig
fortalt.

Victor Grønstad
Det er ofte mye energi og kraft i enkeltsaker, det vil vi aldri komme forbi. Ofte
avdekker de svakheter i egen organisasjon. For å være troverdige og beholde
folkets tillit er det viktig å håndtere
nettopp disse sakene med ydmykhet og
faglighet. Jeg tror vi da kan gå fra mistillit
til det motsatte i folks omdømme. Til slutt
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”... den overordnede strategien for helse-Norge, den store historien om hvor vi skal med
spesialisthelsetjenesten, er for utydelig fortalt, fra statsråden og ned.”
Jan Erik Larsen, redaktør for avisa Tidens Krav

Synnøve Farstad, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge




Debatt

Kommunikasjon som verktøy
til å bli hørt og forstått

Foto: Geir Mogen
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Kommunikasjon i en organisasjon er et lederansvar, og ledere i sykehusene har et særlig ansvar
for å sette denne debatten i et perspektiv. Det gjelder internt og i forhold til omgivelsene. Å prioritere
å bruke pengene rett er en kunst. Å skape forståelse for at det finnes grenser for hvor mye penger
som skal brukes på helse, selv i vårt rike land er en like stor kunst. Det krever presis, omfattende
og veloverveid kommunikasjon, basert på fakta.
mot – og på hvilken arena vi kommuniserer.
Media er en av mange arenaer.
Men ingen annen kanal når så mange
mennesker. Og få – om noen virksom
heter i Midt-Norge er så så massivt
eksponert som sykehusene.
Kommunikasjon er et godt verktøy for å
bli hørt og forstått. Men det krever forståelse og empati. Og det forutsetter at
avsenderen er i stand til å innta mottakerens perspektiv. Dette kan i utgangspunktet ansatte i sykehus bedre enn de aller
fleste. Hver eneste dag skal helsearbeidere
formidle vanskelige budskap til pasienter
og pårørende. Og for å bli forstått er det
nødvendig med stor grad av innlevelse i
hvordan budskapet blir oppfattet.

Synnøve Farstad

Måten vi framstiller vår virksomhet på i
media er i stor grad med på å forme folks
inntrykk av sykehusene. Flere undersøkelser bekrefter at media er blant de viktigste
kildene til informasjon om sykehusene.
For mange er det trolig den eneste kilden.
Det bør skjerpe sykehusledere til å jobbe
med bevisstgjøring rundt profilering og
posisjonering av egen virksomhet. Og
det bør være inspirasjon til å løfte debatten internt om hvordan sykehusene skal
framstå virksomhet skal fremstå i media
og for folk flest.
Profilering av sykehusene skjer både gjennom tjenestene vi utøver, og gjennom
hvordan vi møter våre pasienter. Og ikke
minst bygger vi vårt omdømme gjennom
måten vi kommuniserer på. Vi formidler
vår egen virksomhet hele tida, gjennom
store og små hendelser, ting vi sier, måten
vi sier det på, hvem vi retter budskapene


Slik er det med all kommunikasjon,
også den som skjer gjennom media. I
utgangspunktet kan mediekommunikasjon
betraktes som en mulighet til å nå viktige
målgrupper med sentrale budskap. Den
gir rom for å bli forstått, og den gir makt
til å påvirke for den som vet å utnytte
det. Budskap gjennom media kan bidra
til å gi pasienter og befolkningen trygghet
for at de skal få nødvendig hjelp, selv i
krevende omstillingsfaser. Greier lederne
å løfte blikket i sin kommunikasjon kan
det motivere ansatte til å se muligheter i
vanskelige tider. Det kan skape tillit og
troverdighet hos eier, som setter rammebetingelser. Og det kan skape forståelse
og støtte blant samarbeidspartnere og
andre sykehus. Men mediekommunikasjon innebærer også betydelig risiko.
Balansegangen er hårfin. Det som for
eksempel er ment av avsenderen som
nøktern beskrivelse av konsekvenser av
kostnadskutt kan av mottakeren bli oppfatta som krisemaksimering og hyling om
mer penger. Og det kan gjøre pasienter
utrygge selv om det ikke var hensikten
med mediekontakten. Jeg snakker ikke
om forhold der forsvarligheten trues.
I slike situasjoner har helsepersonell etter

loven plikt på seg til å varsle, noe jeg
forventer at de gjør.
La meg understreke at jeg er for åpenhet og debatt i sykehusene. Jeg mener
det er viktige forutsetninger for å utvikle
spesialisthelsetjenesten. Bare vi ikke
ofrer nyanser og fakta på veien. I jakten
på oppmerksomhet er det lett å glemme
fakta  som for eksempel at flere får hjelp
i sykehusene enn noensinne. Og at sykehusene har mer penger å rutte med enn
noen gang. I Europa er det bare Sveits og
Monaco som bruker mer pr innbygger på
helse enn Norge. Dette er tørre tall som
utgjør en viktig del av det bildet vi kaller
virkeligheten. Jeg skjønner at ansatte ikke
opplever det slik i hverdagen, og jeg har
forståelse for at kravene om effektivisering
for noen er krevende – men det er altså
fakta.   
Det vil aldri være nok penger i sykehusene. Forventningene fra pasienter
og fagfolk vil alltid være større enn det
rammene tillater. Dette utfordrer ledere
og medarbeidere i sykehus til å løfte
debatten rundt vanskelige etiske spørsmål,
som handler om hvor grensene skal gå.
For etter hvert som teknologien åpner
opp for nye muligheter, blir det viktigere
å rydde plass for denne debatten.

Nytt fra Nasjonal IKT

Nasjonal IKT

– Elektronisk pasientjournal –
kjernen i informasjonsflyten
Pasientjournalen er kjernen i helsetjenestens informasjonsflyt, og et sentralt verktøy for å få til
elektronisk samhandling i helsevesenet. Her samles informasjon fra alle helsefaggrupper som
har dokumentasjonsplikt. Elektronisk pasientjournal i alle tjenesteledd er en forutsetning for å
realisere visjonen om helhetlige pasientforløp i helsesektoren. Elektronisk pasientjournal og
elektronisk samhandling skal bidra til at nødvendig helsefaglig informasjon er tilgjengelig på
riktig sted, til riktig tid, med riktig presentasjon i alle ledd av behandlingskjeden.

Stort potensial framover
Dagens EPJ-løsninger er i stor grad en
videreføring av den papirbaserte, dokumentasjonsorienterte pasientjournalen.
Utviklingen til nå har for en stor del
omhandlet arkiv- og tekstbehandlings
løsninger. Dette utgangspunktet og
likheten med papirjournalen har gjort
overgangen til elektronisk dokumentasjon
relativt enkel, men har gitt lite utbytte
utover reduksjon av en del enkelt rutine- og arkivarbeid. Dagens EPJ gir liten
prosess- og beslutningstøtte for klinikeren
og lite styringsinformasjon for foretaksledelse og myndigheter. Det er stort
engasjement i sektoren for å dra full nytte
av den digitalisering som er innført ved
de fleste sykehus, i samsvar med mål
setningene i nasjonal strategiplan
S@mspill 2007 – Elektronisk samarbeid i
helse- og sosialsektoren. Flere regionale
helseforetak gjennomfører omfattende
prosesser for samordning av EPJ-systemer
i regionen. Samarbeid mellom regionene
og felles innsats med mer langsiktige
tiltak, er organisert gjennom Nasjonal IKT.

Fagforum for EPJ
Nasjonal IKTs fagforum for EPJ ble
etablert i høst. Målsettingen er å være en
sentral bidragsyter og premissgiver for utforming av “neste generasjon” EPJ-systemer. Dette innebærer blant annet å vurdere
alternative strategier for å utvikle systemer
med bedre forløps- og prosesstøtte. Det er
behov for bedre og mer problemorientert
strukturering av journalinformasjon for å
gi oversikt, støtte informasjonsutveksling,
pasientinnsyn/pasientsikkerhet og gjenbruk av informasjon til kvalitetsutvikling
og forskning. Bedre integrasjon mellom
EPJ og mange ulike fagsystemer internt i
helseforetakene trengs også, og systemene
må tilrettelegges bedre for kommunikasjon. Nasjonal IKTs EPJ-fagforum skal være
de regionale helseforetakenes faglige råd i
saker relatert til elektronisk pasientjournal.
EPJ-fagforumet skal være retningsgivende
for det videre arbeidet innenfor EPJ-feltet.

Nasjonal IKT utgjør spesialisthelsetjenestens hovedarena for
samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Felles satsingsområder
innenfor IKT omfatter elektronisk
pasientjournal (EPJ), elektronisk
samhandling, meldingsutveksling,
systemarkitektur og informasjonsgrunnlag, informasjonssikkerhet
samt leverandørsamhandling.
Denne artikkelen er den første i
en artikkelserie om Nasjonal IKT.
Denne artikkelen omhandler elektroniske pasientjournaler – EPJ.
Ansvarlig kontaktperson er
Erik Blichfeldt, epost:
blichfeldt@nasjonalikt.no
Les mer her:
S@mspill 2007 – www.shdir.no/
samspill/
Nasjonal IKT – www.nasjonalikt.no

Det siste året har forholdene ved norske
sykehus behørig blitt omtalt. Jeg skjønner
at utfordringene for ansatte er svært
vanskelige. Men jeg tror ikke det blir
enklere av å drive det man kan kalle
”offerkommunikasjon”. For hva slags
bilde skaper man da av virksomheten?
I min forståelse er St. Olavs Hospital
høykompetent, robust og solid, og den
desidert viktigste og mest kunnskapsrike
virksomheten i Midt-Norge. Slik skal det
fortsatt være, og det bør være en ambisjon
å framstille seg slik, gjennom media og
gjennom all annen kommunikasjon.
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Nytt prosjekt:

Møtet med pasienten – det er
mye god omsorg i effektivitet
Jan Eirik Thoresen

Paula Syrstad

• Når jeg sier liggetid – sier Paula Iren
”vis respekt for min tid”.

Med 24 års brukererfaring som frisk
observatør og mor, og mange møter med
andre pasienter/pårørende har Paula Iren
Bø Syrstad god innsikt i hvordan møtet
mellom pasienter/pårørende og spesialhelsetjenesten arter seg i dag.

• Når jeg sier kvalitet – sier hun ”vær
forberedt til møtet med meg så jeg vet
at du ser meg, og kjenner grunnen til at
jeg oppsøker spesialisthelsetjenesten.
Og er i stand til å synliggjøre at du
har oversikt over - og kunnskap om
- relevant informasjon som allerede er
journalført. Det viser respekt og gir meg
trygghet.”
• Når jeg sier respekt – spør hun ”hvorfor
blir jeg innkalt til avdelingen kl. 09.00
– 10.00 når det er den travleste tiden på
dagen og ingen har tid til å ta imot meg,
og det ligger en annen i den sengen jeg
skal ha?”
• Når jeg sier omsorg – spør hun ”hvorfor
må jeg ta om igjen blodprøver som
nylig ble tatt og analysert ved samme
laboratorium? Og hvorfor må jeg faste
hele dagen uten grunn fordi operasjonen ble strøket og de ”glemte” å gi meg
beskjed?”
Helse Midt-Norge blir spurt om hvorfor det
er viktigere å være juridisk korrekt, og ha
juridisk ryggdekning, enn at pasientene
faktisk forstår innkallingsbrevene vi sender
ut. Og vi blir gjort oppmerksom på at den
informasjonen som blir gitt ved utskrivelse
til tider er uten verdi fordi den ofte gies
muntlig i en situasjon som ikke alltid er
egnet.

Har vi noe å lære av en bruker? Kan en bruker se noe ved oss som vi selv ikke ser?
Har brukerne en annen forståelse av spesialisthelsetjenesten enn oss?
– Svaret er ja – og eksemplene er mange, mener viseadm. direktør og fagdirektør Jan Eirik Thoresen
i Helse Midt-Norge RHF. Der kjøres nå et prosjekt i gang som skal se på nettopp dette.
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– Brukerne er opptatt av kvalitet, men
beskrivelsen av ulik forståelse viser at
pasientenes opplevde kvalitet ofte har en
sammenheng med gode arbeidsprosesser
og ressursbruk, sier Thoresen.
Det blir opprettet eget arbeidsområde
med informasjon om prosjektet på
Helse Midt-Norges virksomhetsportal.
Nærmere informasjon vil du finne på:
http://virksomhetsportalen.helsemn.no

Med denne erfaringen i sekken, og
mange års erfaring med markedsføring og
prosjektledelse i det private næringslivet
er hun nå ansatt i Helse Midt-Norge RHF
som prosjektleder for prosjektet ”Møtet
med pasienten – Det er mye god omsorg
i effektivitet”. Prosjektet har som mål å gi
pasienter/pårørende en bedre opplevd
kvalitet og Spesialisthelsetjenesten en
mer effektiv ressursbruk ved å forbedre
prosessene rundt innkalling, mottak og
utskriving av elektivt innlagte pasienter
i somatiske sykehus i Helse Midt-Norge
RHF.
Brukernes røst høres
– Hver dag er det mange tusen møter
mellom helsepersonell og pasienter/
pårørende – mellom mennesker som er
på jobb og mennesker som kanskje er i
sitt livs vanskeligste situasjon. Klart det er
mange utfordringer i dette – for alle parter,
sier Syrstad. – Disse møtene har nok en
annen betydning, og oppleves annerledes
for pasient/pårørende enn for helsearbeideren. Og derfor er det viktig at vi
som brukere får anledning til å være med
å utforme hvordan spesialisthelsetjenesten
skal møte sine pasienter/pårørende, sier
hun.
Forutsigbarhet er viktig
I følge Helse Midt-Norges visjon ønsker vi å
være ”leverandør” av trygghet, respekt og
kvalitet. Det å forstå informasjonen som
gis, enten den er skriftlig eller muntlig
handler både om trygghet, respekt og
kvalitet. Likeså planlegging og forberedelser til å ta imot hele mennesket. Ikke
bare diagnosen. Også en helsearbeiders

Gunnar Bovim

Positivt mottakelse
i helseforetakene
Prosjektet er i regi av Helse Midt-Norge
RHF, men aktiviteten skal foregå ute
i helseforetakene der møtene mellom
helsepersonell og brukere er. Slik kan
erfaringene fra begge sider – både
pasienter og helsepersonell – brukes til
å skape en bedre spesialhelsetjeneste.
– Dette prosjektet handler om vår
hverdag, sier adm. dir. Gunnar Bovim
ved St. Olavs Hospital.
– Det handler om hvordan vi møter
våre pasienter fra innkalling til utskriving, om kommunikasjonen vi har
underveis med pasienten og hvordan
vi er i stand til å organisere oss. Dette
danner grunnlaget for hvordan vi blir
oppfattet, fortsetter Bovim. Det er et
stort poeng at vi som organisasjon
er forutsigbar og at pasienten føler
trygghet og har tillit til oss. Derfor er vi
positive til prosjektet, avslutter Bovim.

bevissthet rundt den profesjonelle rollen
en trer inn i når man går i hvit frakk
på sykehuset handler om å gi pasient/
pårørende trygghet, respekt og kvalitet.
Med profesjonalitet mener jeg for eksempel både omsorg og effektivitet, autoritet
og ydmykhet på riktig måte til riktig tid.
Men det kan også være en bevissthet
rundt hva ulike generasjoner opplever
som høflighet.
Oppstart i høst
Syrstad vil benytte anledningen til å takke
for den gode mottakelsen prosjektet har
fått så langt. Prosjektets varighet er 3
år og er inndelt i tre faser. De tre første
omhandler innkalling, skriftlig informasjon
og det fysiske møtet med avdelingen, og
dras i gang om ikke lang tid.
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Hvordan den enkelte forholder seg til sin egen helsetilstand forklarer mer av sykefraværet i Helse Midt-Norge
enn noen annen enkeltfaktor. Det er ett av hovedfunnene i arbeidsmiljøundersøkelsen som halvparten av de
ansatte i Helse Midt-Norge deltok i tidligere i år.

Mer hvordan du har det, enn hvordan du tar det
D

et er Coperio som analyserer
undersøkelsen for Helse MidtNorge. Daglig leder Torben
Jenssen forteller at det er få arbeidsmiljøfaktorer som direkte påvirker sykefraværet.
Opplevelsen av lidelsen avgjør
To personer med samme type lidelse kan
forholde seg svært ulikt til plagen. For
den ene er det en selvfølge å holde seg
hjemme, mens den andre like selvfølgelig
går på jobb. Det er altså ikke graden
av intensitet i lidelsen som avgjør om
vedkommende er hjemme eller ikke, men
hvordan den fortolkes.

Hovedfunn i arbeidsmiljøundersøkelsen
• Muskel-, skjelett-, og lettere angstlidelser utgjør hovedandelen av sykefraværet til Helse Midt-Norge.
• Det er ikke noen sammenheng
mellom arbeidsmiljø og effektivitet.
Det finnes ingen arbeidsmiljøfaktorer
som går på bekostning av effektiviteten. På samme måte finnes det
heller ingen bekreftelse på at effektivitet har negative konsekvenser på
arbeidsmiljøet.
• De avdelingene som har gode samhandlingsrutiner har høyere opplevd
kvalitet både hos egne ansatte, pasienter og pårørende. Det viser seg
også at ansatte er godt fornøyd med
kvaliteten på tjenestene vi leverer.
Undersøkelsen ble gjennomført i vår,
og ca. halvparten av Helse Midt-Norges
ansatte deltok.
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I løpet av en måned vil ca. 90 prosent av
alle ansatte oppleve en eller annen helseplage som f.eks. manglende nattesøvn
elle hodepine. Undersøkelsen viser at
det er en sammenheng mellom fravær og
stressrelaterte plager som muskel og skjellettplager, og lettere angstlidelser.
– Dette er høyst reelle og utbredte plager,
men ikke sykdommer i tradisjonell medisinsk forstand, sier Tore C. Stiles som er
professor i klinisk psykologi ved NTNU
og faglig ansvarlig for gjennomføringen av
undersøkelsen.
Hos mange arbeidstagere forverrer helseplagene seg slik at de utvikler angstlidelser, depresjoner og ulike mer somatoforme lidelser. I slike tilfeller er det viktig
at arbeidstagerne får rask behandling slik
at psykososiale faktorer ikke får anledning
til å komplisere bildet ytterligere. Ved å
få god og riktig behandling, ofte i form
av psykologisk behandling, vil arbeidstagerne raskt kunne vende tilbake til arbeid.
I andre tilfeller er plagene mer kroniske,
gjerne i form av ulike muskel-skjelettplager. I slike tilfeller kan arbeidstagerne
ha nytte av å lære å mestre disse plagene
bedre.

Egenmestring
– Da blir måten man tenker på veldig
sentralt. Mange med vonde rygger tenker
for eksempel ”nå må jeg være forsiktig
og ikke belaste ryggen min for mye”.
De begynner så å unngå en del normale
ryggbevegelser som fører til at musklene i
ryggen reduseres, noe som igjen opprettholder ryggproblemet. Veien ut av denne
onde sirkelen er at en lærer at det ikke er
farlig å bruke ryggen. Man begynner så
å utføre normale, dagligdagse bevegelser
som igjen styrker ryggens muskulatur
og skaper en mer velfungerende rygg.
Helsepersonell har mye å lære sine
pasienter i å mestre sine helseplager best
mulig, mens ledere bør ha som personaloppgave å lære sine arbeidstagere å mestre sine helseplager. Det bør bli en del av
det å lære medarbeiderne å mestre jobben
sin, sier Stiles.
Når det gjelder sykefravær, kan det også
være store forskjeller fra avdeling til avdeling. Men det dreier seg da ikke nødvendigvis om at det er dårligere fysisk eller
sosial arbeidsmiljø i avdelinger med høyt
sykefravær, eller at de har dårlige ledere,
men det kan snarere skyldes utvikling av
en ukultur. Torben Jenssen utdyper:
– Det kan virke som at det i enkelte avdelinger utvikler seg en kultur der terskelen
for når det er legitimt å være hjemme eller
å sykmelde seg enten er svært høy eller
svært lav.
Må føle seg uunnværlig
Det spesielle med å være helsepersonell
er at du hele tiden forholder deg til
mennesker og skal fylle en hjelpe- eller
omsorgsrolle i tillegg til å være fagperson.
Stiles forteller at denne rollen kan bidra til
at ledere møter sine ”syke” arbeidstagere
på samme måte som de behandler sine
pasienter.

– Når en medarbeider blir syk, er det lett
for en leder å bruke sin ”helsepersonellrolle” og skulle vise respekt og gi omsorg
ved å ønske ”god bedring” eller oppfordre
den ansatte til å ”hvile seg frisk”. Dermed
bidrar man uten å ville det til å senke
nytteverdien til den ansatte. Det er viktig
å gjøre den syke oppmerksom på at han
eller hun er savnet og gjør en viktig jobb.
Provoserende?
Dette er ikke spesielt for Helse MidtNorge, men noe som ligger nedarvet i den
norske kulturen. Ansvaret ligger både hos
den enkelte ansatt og særlig hos lederne.
Vil ikke dette kunne oppfattes provoserende blant ansatte som er syke og
velger å holde seg hjemme?
Jenssen tror ikke det
– Nei, dette handler ikke om å sluntre
unna, men hvordan folk fortolker sin
egen plage på en hensiktsmessig måte
eller ikke. Det er mer nyttig å bygge på
egenverdien og nytteverdien til personen,
enn å på ulike måter forsterke plager
ved å bekrefte dem, for eksempel ved
overdreven tilrettelegging. På landsbasis
utgjør muskel-, skjellettlidelser og lettere psykiske plager hovedandelen av
sykefraværet, og her er det mulig å gjøre
mye for både den enkelte ansatte og for
sykefraværet.
Stiles understreker at det er viktig for
ledere å være bevisst hvordan de kommuniserer med sine ansatte vedrørende
sykefravær. Noen arbeidstakere har lav
terskel for å holde seg hjemme, mens
andre må bli svært syke før de holder seg
hjemme.
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Ny spenst
i kompetansebyggingen
Inggard Lereim har en meget omfattende CV
med solide faglige kvalifikasjoner og bred
praksis fra sykehus, forsking, beredskap,
idrett og undervisning.
• Er i dag ansatt som seniorrådgiver i Helse
Midt-Norge og har ansvar for planlegging av
medisinsk beredskap på regionalt, nasjonalt og nordisk nivå i tillegg til å koordinere
etterutdanningen av helsepersonell i Helse
Midt-Norge.
• Har vært med i oppbyggingen av nasjonalt
beredskapssenter på Ullevål sykehus, og
har mye kompetanse om hva som kreves av
sykehus i beredskapssituasjoner. Jobber i
dag opp mot Sosial- og helsedirektoratet og
videreformidler sentrale helsemyndigheters
krav til beredskap til på regionalt og nasjonalt nivå. Rapporterer erfaringer tilbake til
myndighetene.
• Er norsk legemedlem i det nordiske
beredskapssamarbeidet.
• Har i alle år arbeidet ved avdelinger for
kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi og radiologi og innehatt utdanningsstillinger som
assistentlege og reservelege, senere
assisterende overlege, overlege og
avdelingsoverlege.
• Professor i skadekirurgi ved NTNU.
• Medisinsk doktorgrad 1984 – “Traffic
accidents and their consequences”.
• I samarbeid med Samferdselsdepartementet
og Helsedepartementet planlagt og gjennomført ulykkesforebyggende tiltak for
vegtrafikkulykker.
• Tildelt flere priser for forskningsarbeid og
ulykkesforebyggende virksomhet.
• Viseadm. direktør Ullevål universitets
sykehus.
• Organisert og gjennomført helsetjenesten
for tre verdensmesterskap og ledet helse
tjenesten for norske tropper i 20 VM og
10 OL.
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Som profilert idrettslege, antidopingjeger og personskadeforebygger er
ikke Inggard Lereim ukjent med å lete etter det som øker prestasjonsevnen.
Nå er det Helse Midt-Norges egen kompetansebygging som skal få
en vitamininnsprøytning.

Inggard Lereim har fått jobben med å
koordinere etterutdanningen av helsepersonell i Helse Midt-Norge for å lette
tilgangen til den kompetansen vi trenger.
Satsningen har gått under navnet ”MidtNorsk Helseakademi”, et navn som har
gitt Lereim litt ekstraarbeid.
– Jeg har måttet korrigere noen språklige
misforståelser. Det er noen som har trodd
at vi er i ferd med å starte en ny distriktshøyskole, og det er ikke tilfelle. Dette
er ikke noe bygningspalass, men kanskje
et ”funksjonspalass”? Det finnes ikke noe
godt navn på satsningen ennå, men jeg
synes vi kan kalle dette ”Nabohjelp” blant
annet.
Nabohjelp
Grunnlaget for nabohjelpen finner Lereim
i svarene på de tre spørsmålene han har
sendt til ledere og undervisningsansvarlige
ved sykehusene.
1) Hva har dere i dag av undervisning for
ulike yrkesgrupper på ulike nivåer?
2) Hva savner dere, som andre kan hjelpe
dere med?
3) Hva har dere av opplegg, som dere
kan hjelpe andre med?
– Alle sykehus har egne undervisnings
opplegg og nå kan det godt tenkes at det
gjennomføres undervisning i parallelle
emneområder for samme faggruppe. Det
kan i noen tilfeller være hensiktsmessig,
men mye kan samkjøres. Jeg vil danne
et forum for undervisningslederne ved

sykehusene, og gjennomføre møter med
disse. Her vil vi raskt få kartlagt hva vi
kan hjelpe hverandre med, hvordan vi
kan gjøre det i praksis og hva vi må hente
utenfra.
Bryter ned undervisningsgrensene
Den nytilsatte ”rektoren” mener at det er
like viktig å åpne undervisningsdøra til
naboregionene, som mellom foretakene
internt i regionen. Lereims tidligere arbeidsplass Ullevål universitetsykehus har
et godt og gjennomprøvd opplegg for
undervisning som også sykehusene i
Helse Midt-Norge kan ha glede av.
– Det er ingen grunn til å finne opp hjulet
på ny. Jeg ønsker å se på de mulighetene
til både nær- og fjernundervisning som
er innen rekkevidde. Jeg er klar over at
det har vært prøvd tidligere. Teknologien
finnes, og må tilpasses slik at vi kan bruke
den med trygghet for sikker drift.
Lereim sikter særlig til simulatorsentrene
ved St. Olavs Hospital og sykehuset i
Ålesund samt ”fremtidens operasjonsstue”
på St. Olavs Hospital.
– Dette er eksempler på fasiliteter som
bør gjøres tilgjengelige for hele regionen.
Vi kan bruke fjernundervisningsløsninger
både mot studenter og leger som skal
bli spesialister. Jeg mener det ligger en
stor rasjonaliseringsmulighet i fjernunder
visning.
Forts. side 16

Forts. fra side 15

Helseklipp

Nasjonal helseplan (2007-2010):
– Da stiller jeg motspørsmålet: Hvor
mye ressurser har vi til undervisning
fra før? Det er en overfokusering på
økonomi og begrensninger. Vi må i alle
fall se på hva som er mulig innenfor de
rammene som finnes. Og det er ikke
lite. Min opplevelse er at vi har alt for
liten mulighet til å utnytte hverandres
kompetanse og kapasitet. Min jobb
er å bidra til å bruke de ressursene
som finnes også i opplæringssammenheng. Da blir det mer et koordineringsspørsmål enn et ressursspørsmål.
Samtidig er det viktig å understreke at
satsningen på undervisning og faglig
oppdatering ikke reduseres i trange
økonomiske tider.
Vi må nettopp i vanskelige tider
holde motet oppe ved å forsøke å
holde eksisterende kvalifikasjon og
utvikle denne videre, men jeg har
vært linjeleder i Norske sykehus i mer
enn 20 år og vet hvor slitsomt det er
hele tiden å skulle snakke om sparing.
Reduksjonskrav kan også gå utover
vår faglige standard og mulighet til å
utdanne nye medarbeidere, da er vi ille
ute.
Dyrker det gode initiativ
Behovet for etterutdanning er i noen
grad påvirket av avdelingsledernes og
den enkelte ansattes eget initiativ.
Kan en sentralisering av internunder
visningen drepe det gode initiativet?
– Tvert i mot er målet at det gode initiativet skal få bedre vilkår. Jeg forstår
spørsmålet. Jeg har selv arbeidet ved
sykehus hele mitt yrkesliv til nå og
kjenner godt til hvordan noen ansatte
forholder seg til sentrale instanser.
Det som er viktig å huske er at det er
kompetansen og menneskene som
besitter den, som er bærebjelken i
virksomheten vår. Dette er ikke noen
sololøp av få personer i sykehusene
eller i Helse Midt-Norge. Dette er
organisert dugnad med bidrag fra oss
alle. Og det aller viktigste; vi har én
oppdragsgiver – PASIENTEN. Det som
ikke er bra for pasientene skal vi la
være å gjøre.
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Rettelse
I forrige nummer kom vi i skade for å skrive at
Tiller-DPS har et regionalt psykososialt team
for flyktninger med krigstraumer. Det med
fører ikke riktighet. Regionalt team for flykt-

ninger, er nå en del av regionalt ressurssenter
for vold traumer og selvmord. Dette senteret
er under etablering.

Lyser ut tilskudd til brukerorganisasjoner
Helse Midt-Norge RHF lyser ut tilskudd til
brukerorganisasjoner for 2007. Rammen vil
være i størrelsesorden fem millioner kroner.
Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid
overfor medlemmene sine. Som ansvarlig
instans for spesialisthelsetjenesten i MidtNorge, vil Helse Midt-Norge RHF gi støtte til
brukerorganisasjonene.
Rammen for tildeling for 2007 vil være i
størrelsesorden fem millioner kroner.
For 2006 ble det satt av 4,5 mill. kroner,
mens søknadene i sum var på 15 mill. kroner.

Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling,
søknadsskjema og et rapporteringsskjema
(tilbakemelding fra forrige tildelingsrunde) i
samarbeid med det regionale brukerutvalget
for Helse Midt-Norge RHF.
Retningslinjer, søknadsskjema og tilbakemeldingsskjema kan lastes ned her:
http://www.helse-midt.no/templates/page
_ _ _ _ 67776.aspx
Søknadsfrist er 31. desember 2006.

De faste inntektene fordeles delvis som
rammebeløp og delvis ut fra en beregningsnøkkel som tar hensyn til befolkningsgrunnlag og behovet for tjenester i det enkelte
helseforetaks opptaksområde. Endringer

Nasjonal helseplan som ble lagt fram i oktober forbindelse med statsbudsjettet for 2007, utfordrer
fagmiljøer og tjenestenivåer til samhandling. Det er bl.a. opprettet en egen arbeidsgruppe som skal
se nærmere på hvordan lokalsykehusenes oppgaver knyttet til akuttfunksjoner kan tydeliggjøres.
– Med Nasjonal helseplan (2007-2010)
ønsker regjeringen å gi et samlet bilde
av hvordan de ulike deler av helsetjenesten henger sammen og er avhengig av
hverandre for at pasienten skal få et godt
tilbud. Målet er å styrke og samordne innsatsen for likere og mer rettferdig fordeling av god helse, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.
Planen angir retning for å få tjenestene
til å henge bedre sammen og for å øke
kvaliteten i tjenestene. – God samhandling
er en entydig bestilling og forventning til
sektoren, fortsetter Brustad.

Inntektsrammene for 2007 fordelt
Styret for Helse Midt-Norge RHF har med
utgangspunkt i forslag til Statsbudsjett
for 2007 vedtatt inntektsfordeling mellom
helseforetakene i regionen. Basisrammen er
åtte prosent høyere enn for 2006 og beløper
seg til 7,8 milliarder kroner. I tillegg kommer
2,1 milliarder kroner knyttet til innsatsstyrt
finansiering og refusjoner.

Lokalsykehus og samhandling
sentrale tema

i beregning av oppgjør for gjestepasienter
internt i regionen, fører til at St. Olavs
Hospital HF får tilført 17,7 millioner kroner
mer enn i 2006.
Styret vedtok 100 millioner kroner til
forskning. Dette er en økning på 15 millioner
kroner, som skal dekkes av styrets disposisjonskonto på 50 millioner kroner.
Styret ber administrasjonen utrede
virkningen av at differensiert arbeidsgiver
avgift gjeninnføres, slik at styret i neste møte
kan ta stilling til om dette har uønskede
effekter for helseforetakene i regionen.

Fordelingen av ramme og aktivitetsbaserte inntekter for 2007 blir slik:
Helse Sunnmøre HF ................................................ 1,60 mrd kroner
Helse Nordmøre og Romsdal HF ............................. 1,42 mrd kroner
Helse Nord-Trøndelag HF ........................................ 1,53 mrd kroner
St. Olavs Hospital HF .............................................. 4,50 mrd kroner
Rusbehandling Midt-Norge HF ................................ 0,19 mrd kroner
Helse Midt-Norge RHF . ........................................... 0,74 mrd kroner

Norske helsetjenester er blant de beste i
verden, men fremdeles ligger det utfordringer knyttet til uakseptable ventetider,
feilbehandling, dårlig kommunikasjon
mellom sjukehus og pasient eller pårørende og dårlig samhandling mellom tjenestenivåene.
Lokalsykehusenes plass i behandlingskjeden
Arbeidsgruppen som skal se nærmere
på hvordan lokalsykehusenes oppgaver
knyttet til akuttfunksjoner kan tydeliggjøres, har deltaker fra alle helseregioner og
ledes av Bjørn Erikstein, administrerende
direktør i Helse Sør RHF.
I forslaget til Nasjonal helseplan (20072010) beskrives oppgaver som trygger
lokalsykehusene som reelle sykehus.
Regjeringens Soria Moria-erklæring sier
at ingen lokalsykehus skal legges ned.
Samtidig skal arbeidsdelingen mellom
sykehusene vruderes for å sikre god
medisinsk kvalitet.

– Lokalsykehusene spiller en viktig rolle
i lokalmiljøet både som tilbud til pasientene men også som en virksomhet som
har mye å si for tryggheten lokalt, sier
Brustad.

etter forslaget til Nasjonal helseplan (20072010) skal tilligge lokalsykehusene.

For å sikre framdrift i helseforetakenes
strategiprosesser skal arbeidsgruppens
anbefalinger foreligge medio mars 2007.
– Dette arbeidet skal ikke virke blokkerende for beslutninger som allerede
er tatt eller gjennomført. Når det gjelder
pågående omstillingsprosesser knyttet til
kvalitet og oppgavefordeling er det viktig
at disse videreføres. Spørsmål om rammebetingelser i helsesektoren vil til ulike
tider være til utredning og det er uheldig
dersom det i slike perioder skal være
blokkert for utviklingsarbeid. Men jeg har
en entydig forventning om gode og inkluderende prosesser hvor også ansatte og
lokalsamfunnene medvirker og at beslutninger som kommer ut av prosessen skal
bli fulgt opp, fortsetter Brustad.

• Nasjonal enhet for pasientsikkerhet.
Å melde om feil som skjer i helsetjenesten, slik at en selv og andre kan
lære av dette for å forhindre at lignende feil skjer igjen, er viktig for å
styrke sikkerheten for pasientene.

Gjennom Nasjonal helseplan (2007-2010)
legges rammer for lokalsykehusene ved at
de skal særlig ha ansvar for behovene i de
store sykdomsgruppene, for pasienter som
trenger tett oppfølging, og der behandlingen krever en generell tilnærming.
Dette vil blant annet gjelde pasienter med
kroniske sykdomstilstander og syke eldre
med sammensatte lidelser. Arbeidsgruppa
som nå oppnevnes skal tydeliggjøre
hvilke akuttfunksjoner som skal være tilknyttet lokalsykehusene. Det forutsettes
at vurderingene ser på den samlede akuttmedisinske behandlingskjede, tilgjengelige
spesialister og de samlede oppgaver som

Noen tiltak som kommer med
Nasjonal helseplan

• Nytt nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering, hvor ansvarlige aktører
skal arbeide sammen for å ivareta
helheten og samordningen i kvalitetsog prioriteringsarbeidet.
• Årlig Nasjonal helseplankonferanse for
i fellesskap å drøfte status, utfordringer
og videre strategier.
• Økt bruk av avtaler for å forplikte
ansvarlige aktører for å oppnå god
samhandling
• Hovedoppgaven til lokalsykehus skal
være knyttet til de store sykdoms
grupper, eldre og kronisk syke der
også samhandling med pasientens
bostedskommuner er særlig viktig
• Det skal arbeides videre med å tydeliggjøre lokalsykehusenes oppgaver
knyttet til akuttfunksjoner og som del
av den samlede behandlingskjede.
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Fritt sykehusvalg

Astrid Brudeseth

også innenfor rus og avhengighet
Fritt sykehusvalg på nasjonalt nivå har vært en lovfestet rettighet siden 2001, og i 2003 kunne pasienter
få fullt innsyn om ventetider for ulike behandlinger, kvalitetssikret informasjon om pasientrettigheter og
annen informasjon som er relevant for valg av sykehus. I 2004 sørget rusreformene for at de regionale
helseforetakene tok over ansvaret for rusbehandlingen, og dermed fikk også denne pasientgruppen velge
behandlingsplass fritt.
Større rettigheter
Rusmiddelavhengige har nå de samme
rettighetene som andre brukere av
spesialisthelsetjenesten. De kan velge
blant behandlingssteder i hele landet,
og rettighetene gjelder for alle trinn i
behandlingen. Både avrusning, utredning/kartlegging og behandling. Det er
imidlertid ikke adgang til å velge nivå på
behand lingen. Det vil si at om en pasient
er vurdert til å ha behov for poliklinisk
behandling, så kan ikke vedkommende
velge å bli innlagt ved en døgninstitusjon.
Ventetidene rapporteres
Fra slutten av oktober må også vente
tidene fra behandlingsinstitusjonene
Behandlingene innenfor Rus og
Avhengighet som nå rapporteres inn
på sykehusvalg.no er:
• Alkohol avhengighet
• Medikament avhengighet
• Narkotika avhengighet
• Spilleavhengighet
• Legemiddelassistert rehabilitering
• Dobbeltproblematikk
(rusavhengighet og alvorlig 		
psykisk lidelse)
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for rus rapporteres inn til informasjons
tjenesten Fritt Sykehusvalg Norge. Det
betyr at også rusmiddelavhengige vil
kunne følge med ventetidene på aktuelle
behandlingsinstitusjoner, og at de får en
bedre kunnskapsbase å tufte sine valg på.
Det er Sosial- og helsedirektoratet som
har ansvar for tjenesten som består av
en gratis telefontjeneste, som betjenes av
pasientrådgivere knyttet til de regionale
helseforetakene. I tillegg består tjenesten
av nettstedet www.sykehusvalg.no
Somatiske pasienter fornøyd
– I fjor var det nesten 25.000 telefon
henvendelser til oss, sier Pasientrådgiver
Astrid Brudeseth, som bemanner informasjonstjenesten for Helse Midt-Norge.
– Andelen pasienter bosatt i Midt Norge
var i underkant av 3400. Antall telefonhenvendelser i 2006 ser ut til å være
noe lavere. Samtidig ser det ut til at nettbruken øker. En undersøkelse som ble
gjort i 2005 av Norges Handelshøyskole,
Samfunns- og næringslivsforskning viser
at pasienter som bruker fritt sykehusvalg
i gjennomsnitt korter ned ventetiden med
ca. 2 måneder, fortsetter hun. Når vente
tidene på rusbehandling nå offentliggjøres
vil dette styrke den rusmiddelavhengiges
mulighet til å benytte seg av fritt sykehus
valg.

Følgende institusjoner i Helse
Midt-Norge skal rapportere
ventetider
• Vestmo Behandlingssenter,
Ålesund

”– Jeg er utrolig fornøyd med tilbudet
her i Molde. De gir meg noe jeg ikke følte
jeg fikk i Stavanger.”

• Veksthuset Molde
• Lade Behandlingssenter,
Trondheim
• Nidarosklinikken, Trondheim
• N.K.S Kvamsgrindkollektivet, 		
Trondheim
• Senter for legemiddelassistert
rehabilitering, Trondheim
(Lar Midt)
I tillegg er det psykiatriske poliklinikker
ved helseforetakene som skal rapportere ventetider til poliklinisk vurdering
for rusproblematikk.

”Sverre” er beboer på Veksthuset i Molde.
Her får han behandling for sitt rusmisbruk. 24-åringen er fra Stavanger, men
via fritt sykehusvalg valgte han å motta
behandlingen i Molde i stedet. Han har et
opphold i Stavanger bak seg, men følte
ikke at han fikk det han trengte der. Via
psykiatrisk ungdomsteam søkte de om en
rehabiliteringsplass, og brukte nettet for å
finne fram til alternative institusjoner. – En
kompis av meg tipset meg om at Vekstsenteret hadde et bra opplegg. Derfor
satset jeg på å komme inn der, sier han.

Starter på nytt i ny by
”Sverre” fikk plassen, og etter sju måneder
kunne han starte på behandlingen. Ventetiden er ikke stort annerledes enn hva
han kunne forventet i Stavanger, men det
å velge et tilbud han hadde tro på spilte
større rolle for han enn ventetiden. Han
ser både fordeler og ulemper med å motta
behandlingen så langt hjemmefra. – På
en måte ser jeg på det som å starte helt
på nytt, men jeg merker jo at jeg savner
miljøet jeg kommer fra, sier han.

– Ingen dans på roser
I løpet av oppholdet får han seks treningsreiser, der han får komme hjem til
Stavanger. Han synes det er litt lite, og
kunne gjerne tenkt seg flere reiser hjem.
– Jeg er spent på hvordan det blir å komme tilbake etter behandlingen, og gruer
meg litt, men det å bli kvitt rusavhengigheten er uansett ingen dans på roser,
sier Sverre. Her får han ordnet opp i de
tingene han strever med, og mottar hjelp
i et bredt spekter. Alt fra økonomiske
problemer til terapi. – Jeg får et tilbud
som dekker de behovene jeg har, og det
følte jeg ikke jeg fikk i Stavanger. Det er
måten fritt sykehusvalg har hjulpet meg
på, avslutter ”Sverre”.
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Foto: Solveig Moe Frøland

Pasienttransport på Sunnmøre
Pasienttransport på Sunnmøre
byr på store utfordringer.
Distriktet er stort og geografien
krevende. Du finner 34 ferge
plasser her, og kollektivtrafikken
dekker på langt nær alle kriker og
kroker på det sunnmørske kartet.
I verste fall kan en transport være
på rundt 80 mil tur/retur, gå over
to fergestrekk og koste helsefore
taket 20.000 kroner.

Dagfinn Tynes

Dyr og komplisert transport
– Vi bruker mye penger på pasienttransport på Sunnmøre, og mye av kostnadene er forbundet nettopp til geografien,
sier Dagfinn Tynes, leder av kjørekontoret
til Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre
og Romsdal. – Bruker vi drosjer, går taksa
meteret hele tiden, uansett om pasienten
forflytter seg, eller sitter på et fergeleie
og venter på båten. Hver enkelt transport
blir dermed dyrere enn ved for eksempel
St. Olavs. En gjennomsnittlig transport på
Sunnmøre beløper seg på rundt 600 kroner,
mens for eksempel St. Olavs ligger på
rundt 400 kroner, sier Tynes.
Helsebiler ble løsningen
Ved forrige anbudsrunde ble et knippe
turvogner valgt ut i et forsøk på å gjøre
noe av pasienttransporten mer effektivt.
Dette medførte en del murring i drosjeeierens rekker, som smittet over til
pasientene. – Mange tror at Helsebilene,
som turvognene kalles, er et dårligere
alternativ. De har fått et inntrykk av at det
er store busser som kjører lange omveier,
men det er ikke riktig, sier Tynes. – De
fleste bilene er turvogner med opptil 10
seter, og er like egnet for pasienttransport
som en normal drosje. Kanskje bedre
til og med. I likhet med drosjene kjører
også Helsebilene dør til dør transport.
Sitteplassen er god, og det er store dører
som gir en mye enklere inn og utstigning
enn hva pasienten ville fått i en normal
personbil, fortsetter Tynes. I snitt er det
2,8 passasjerer pr. turvogn, og Tynes forsikrer om at frakten ikke medfører noen
medisinske ulemper.
Besparingene kommer pasientene til gode
Hvert år brukes rundt 300 millioner
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Helse Sunnmøres splitter nye helsebil besøkte kjørekontoret før den ble satt ut i tjenesten langs Sunnmøres veier.

kroner på pasienttransport i Helse MidtNorge. Av disse går rundt 65 millioner til
Helse Sunnmøre. – Pengene går til hvert
helseforetak, så hver krone vi sparer inn
på transport, er en ekstra krone vi heller
kan bruke på behandling av pasienter.
Helsebilene, som vi kaller turvognene, er
rundt 25 % billigere enn drosjene. Hittil i
år har vi brukt samme beløp på pasienttransport, men fraktet 2000 flere pasienter,
sier Tynes.

Brukerne er fornøyde
– I løpet av det siste året har vi hatt 127
000 pasienttransporter, og dette har før til
16 skriftlige klager. Klagene bærer ingen
preg av systematikk, men er enkeltsaker
vi oppklarer der og da, forteller Tynes.
Det største problemet slik han ser det er
at 80 % av rekvisisjonene for pasienttransport kommer fra fastleger. Siden fastlegeordningen har kommet har pasient/legeforholdet blitt mer og mer et kundeforhold. Da blir det vanskelig for legene og
si nei til en rekvisisjon tross i at pasienten

kunne kjørt selv eller tatt bussen. – Det
eneste kriteriet for ekstra skyss er et
medisinsk behov for det, men her tror jeg
det syndes kraftig, sier Tynes.
Kontoret for pasientreiser har
gode erfaringer
– Vi kjører nå med 250 drosjer og 15-16
Helsebiler, og vi er veldig godt fornøyd
med Helsebilene. Punktligheten er god,
og servicen er upåklagelig, og de fyller
alle de kravene vi setter for våre transporter, sier Tynes. Det har vært spørsmål om

bilparken er god nok, både for turvogn
og drosje. og til dette svarer Tynes at de
vil påvirke transportørene til å ha en så
godt bilpark som mulig. Utfordringen for
Kontoret for pasientreiser er å samordne
reisene slik at de blir mest mulig effektiv
og trygg for pasientene.
I 2007 kommer en ny anbudsrunde for
pasienttransporten og da håper Tynes
at flere turvognoperatører kommer på
banen.
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Styrker brukerinnflytelsen i Eierstrategi-prosjektene
Helse Midt-Norge styrker brukerinnflytelsen i Eierstrategi-prosjektene som nå gjennomføres.
Det regionale brukerutvalget blir en referansegruppe som skal følge prosjektene. Initiativet
kommer fra brukerutvalgene i regionen. Det regionale utvalget vil trekke lederne fra de lokale
brukerutvalgene inn i arbeidet. Styringsgruppa for Eierstrategi-prosjektene legger i tillegg opp
til drøfting av prosjektene både internt i helseforetakene og i høringsmøter med kommunene.

To nye prosjekter startet opp i november.
Fra før er fem prosjektgrupper er i arbeid.
Disse fem legger fram sitt arbeid i desember. De nye prosjektene som nå etableres
skal være avsluttet innen utgangen av
februar og omhandler eiendomsforvaltning og laboratoriemedisin.

Utredning av eiendomsforvaltning i Helse
Midt-Norge
Hvordan skal Helse Midt-Norge forvalte
sine bygg og eiendommer på en mest
mulig kostnadseffektiv måte og sikre at
dette støtter opp under kjernevirksom
heten i foretaksgruppen?

Utredning av laboratorietjenester
i Helse Midt-Norge
Prosjektet skal se på mulighetene for
økt bruk av regional vaktordning innen
klinisk-kjemisk laboratorievirksomhet, mikrobiologi og patologi. En egen
utredning for røntgentjenestene er
allerede igangsatt.

Dette er spørsmålet som stilles når det nå
etableres et eget prosjekt for å beskrive
ulike modeller for organisering av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling og
tilpasning av bygg til endringer i virksom
heten. Prosjektet skal også beskrive bygg
herrerollen i regionen og Helsebyggs
kompetanse skal vurderes i denne
sammenheng.

Utredningen skal vurdere muligheten for
regional oppgavedeling, hvilke under
søkelser/analyser som egner seg og
hvordan oppgavene i tilfelle kan fordeles.
Laboratoriefunksjonen skal forsatt være en
integrert del av lokalsykehusfunksjonen.
Vaktsamarbeid” i tradisjonell betydning
synes lite relevant for laboratoriemedisinen. Men mange klinikere etterlyser
tilgang på fagpersoner for å utdype
prøvesvar eller for å diskutere alternative
analyser med bakgrunn i kliniske problemstillinger. Er det mulig med et regionalt
kompetansenettverk som gjøres tilgjen
gelig for det kliniske fagmiljøet?
Man skal også se på omfanget av tjenester
utenfor regionen og om dette er rasjonelt
i forhold til alternativt å løse oppgavene
innad i regionen. Foretakenes og primærlegenes bruk av private laboratorier blir
også en del av vurderingsgrunnlaget.
Prosjektgruppa skal vurdere sammen
hengen mellom volum/kvalitet innen
laboratorievirksomheten og om dette har
betydning for problemstillingene som blir
utredet. Tilsvarende skal konsekvenser for
det kliniske arbeidet på lokalsykehuset
ved evt. forslag til endret praksis blir
belyst.

Framdrift
Styret for Helse Midt-Norge RHF vil få de
første forslagene knyttet til eierstrategien
på bordet tidlig i 2007. I tillegg til de sju
prosjektene som er lansert, arbeides det
med å identifisere flere. Styringsgruppa
for Eierstrategi 2010 vil kunne ta beslutning om oppstart for disse i 2007. Noen
av prosjektene vil være knyttet til felles
strategier og pågående samarbeid mellom
helseregionene i Norge blant annet når
det gjelder drifts- og støttefunksjoner.
Rusreformen opp til evaluering
I løpet av vinteren legges det fram en
evaluering av rusreformen i Helse MidtNorge og etableringen av Rusbehandling
Midt-Norge HF. Med bakgrunn i denne
evalueringen vil det bli tatt stilling til
oppstart av et prosjekt for å se på organisering av tilbudet innen rusbehandling og
psykisk helsevern i Midt-Norge.
Statusrapporter
Underveis i prosjektarbeidet skal prosjekt
gruppene legge fram statusrapporter for
styringsgruppa. Første statusgjennomgang
viser at prosjektarbeidet er godt i gang og
det er satt fokus på å innhente situasjonsbeskrivelser og faktagrunnlag for videre
drøfting.

Prosjektene som til nå er startet er:
• Utredning av framtidig organisering
av akuttkirurgisk/-ortopedisk tilbud
i Helse Midt-Norge
• Utredning av framtidig organisering
av fødetilbud i Orkdal
• Utredning av framtidig organisering
av bildediagnostisk tilbud i Helse 		
Midt-Norge
• Utredning av framtidig organisering
av tilbud til ekstremt tidlig fødte i 		
Helse Midt-Norge
• Evaluering av PCI-tilbudet
i Helse Midt-Norge
• Utredning av laboratorietjenester
i Helse Midt-Norge (nytt)
• Utredning av eiendomsforvaltning
i Helse Midt-Norge (nytt)
De fem prosjektarbeidene som
startet i september, legger fram
sine konklusjoner og anbefalinger i
månedsskiftet november/desember.
Prosjektene ble beskrevet i forrige
nummer av Helse, og nærmere omtale
av resultatene kommer i nyhetsbrevet
HELSE-nytt fra Helse Midt-Norge
i starten av desember.

Du finner oppdatert informasjon om prosjektene i Helse Midt-Norges virksomhetsportal:
http://virksomhetsportal.helsemn.no/sites/RHF-Eierstrategi/default.aspx
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