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Magasinet HELSE som du nå leser enten på papir eller i digitalt format, er ett bidrag til å dele informasjon om tunge satsninger vi gjør
i Midt-Norge. For innbyggerne i Romsdal og på Nordmøre er vi i ferd
med å sluttføre arbeidet med konseptfase for et flunkende nytt og
moderne fellessykehus plassert på Hjelset i Molde, samt et distrikts
medisinsk senter i Kristiansund. Samtidig har vi etablert et nært og
godt samarbeid med Trondheim og resten av kommunene i vår region
for å anskaffe et nytt journalsystem. Helseplattformen skal gi oss bedre
samhandling i helsetjenesten og gi deg som innbygger eierskap til egne
helseopplysninger. Investeringene i IKT vil være en kraftig impuls til
å organisere helsetilbudet bedre og sette pasientens behov i sentrum.
Endelig beslutning om å investere i nytt sykehus og felles IKT-system
ligger foran oss. Prosjektene vil ikke være realisert før om noen år,
men det betyr ikke at verden står stille i påvente av dette. Tvert om.
Arbeidet med pakkeforløp og gode rutiner for å ivareta den enkelte pasient
vil stå høyt på vår arbeidsliste. Jeg er veldig klar over at den viktigste
ressursen i helsetjenesten er alle de pliktoppfyllende og dyktige med
arbeiderne våre. Det er møtet med den enkelte pasient som er avgjørende
for om vi lykkes i våre bestrebelser.
Helsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet.
Det betyr at det hviler et stort ansvar på oss for å forvalte disse på en god
måte. Derfor kommer vi ikke utenom å prioritere og følge nøye med på
drift og kostnader. Det er likevel ikke nok. Som tjeneste skal vi også være
til stede for enkeltmennesket når livet er som mest sårbart. Dette er
utfordrende, men også særdeles meningsfullt.
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Derfor føler jeg meg privilegert som får anledning til å være med
og bidra til å utvikle framtidas helsetjeneste i vår region. Det blir
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Befolkningsvekst 2016-2030
Strategi 2030
Sykepleier
Kirurg
Fastlege

Vi innfrir pasientenes helsetjeneste
Vi tar i bruk kunnskap og teknologi
for en bedre helse

Pasient
Vi rekrutterer, utvikler og beholder
høyt kompetent personell
Vi er gode lagspillere

20%
flere innbyggere
enn i dag.

50%
flere mennesker
over 70år.
Kilde: SSB

Illustrasjon Lova Bergh   

TEKNOLOGI

4
4

Denne høsten vedtas Helse Midt-Norges strategi for årene
frem til 2030. Samtidig skjer en rekke teknologiske innovasjoner
i hele helsetjenesten. Helseplattformen er en av dem.
En annen er den nye 7-Tesla MR-maskinen som vil gi et langt
mer presist bilde av hjernen, som igjen vil gi hjerneforsknings
miljøet ved St. Olav og NTNU ny kunnskap om alvorlige nevro
logiske sykdommer. Dette er noen få av mange innovasjoner
der ny teknologi møter forskning. Til fordel for helsa vår.
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Helse Midt-Norge
har forskning
i verdensklasse

Helse Midt-Norge

Hjernen
Det nye hjerneforskningsmiljøet
ved NTNU og St. Olavs gleder
seg til 2019 fordi da kommer
den nye 7-Tesla MR maskinen.
Maskinen vil kunne ta mye mer
detaljerte bilder av hjernen,
og kanskje gi flere svar rundt
nevrologiske sykdommer som
demens, MS og Parkinson.

Midtnorske forskningsmiljøer ligger i front når ny kunnskap
og teknologiske framskritt gir oss løsningen som du og jeg vil
ha nytte av om noen år. Medisinsk forskning og innovasjon
står høyt på agendaen i teknologihovedstaden Trondheim.
Illustrasjon Lova Bergh

Forskningsprosjektene i Helse Midt-Norge dekker alt fra datasimulering av kreftceller til Botox i behandling av fedme. Felles
for mange av forskningsprosjektene er at de tar i bruk innovativ
teknologi for å gi deg og meg bedre helse.
Botox mot barnefedme
Barnefedme er et stort problem for folkehelsa i store deler av
verden. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at en av seks
åtteåringer er overvektige her til lands. I USA sliter hvert tredje
barn eller tenåring med overvekt.
NTNUs institutt for laboratoriemedisin forsker i samarbeider
med institutt for barne- og kvinnesykdommer om Botox kan
kurere barnefedme. Metoden går ut på å føre en slange ned i magen der Botox injiseres på i innsiden av magesekken. Injeksjonen
blokkerer effekten av nervus vagus, og fører til økt metthets
følelse. Effekten varer i 4-6 måneder. Ved jevnlig tilføring av
Botox i en periode på to år, vil pasienten få et lettere kosthold.
Metoden er testet på voksne. Neste steg er å teste metoden på
den aktuelle aldersgruppen og se hvordan barn kan dra nytte
av botoxbehandling mot fedme. Behandlingen har etiske utfordringer fordi det gjelder barn.
Bobler og ultralyd kurerer kreft
Acoustic Cluster Therapy, forkortet ACT, er en behandling som testes
ved institutt for fysikk ved NTNTU i Trondheim. Teamet til professor
Catharina Davies har testet ACT på mus med prostatakreft. Seks av
ni mus ble helt kreftfrie og hos de andre sluttet svulsten å vokse.
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Behandlingen gjennomføres ved at en negativt ladet gassboble
føres sammen med en positivt ladet oljedråpe som injiseres
sammen med vanlig cellegift. Deretter utsettes svulsten for
vanlig ultralyd i to omganger, som gjør at blodårene tar opp mer
cellegift som behandler kreftcellene.
Davies håper at de kan tilby behandlingen på mennesker om
to til tre år. Først må behandlingen testes ferdig og bli godkjent.
Enklere diagnose av hjertesykdommer
Forskere ved det medisinske fakultet ved NTNU utvikler nå en
diagnostiseringsmetode som kombinerer CT, 3D-ultralyd og
matematiske simuleringer. Hjerteinfarkt er en av de vanligste
dødsårsakene og kommer av åreforkalkning i arterieveggene.
Hjerteinfarkt diagnostiseres i dag ved å sette et kateter i konorararterien for å måle redusert blodtrykk. Dette er en risikabel og
dyr prosedyre som kun kan gjennomføres på universitetssykehusene. Hvis forskerne lykkes med den nye diagnosemetoden
vil man ikke lenger behøve å sette kateter i konorararterien.
Dette fører til at diagnose kan stilles på lokalsykehuset, og både
kostnader og risiko reduseres.
Helse Midt-Norge med Norges fremste MR-maskin
Hjerneforskerne ved NTNU og St. Olavs er et skritt nærmere
hemmeligheten bak nevrologiske sykdommer. I 2019 skal den nye
7-Tesla MR-maskinen etter planen stå ferdig utviklet. Dette blir den
første MR-maskinen i sitt slag i Norge og hjerneforskningsmiljøet
har grunn til å glede seg over mulighetene maskinen gir. Målet er
å bedre forstå og behandle nevrologiske sykdommer som

Mage
Ved å injisere botox i slimveggen i mage
sekken lammes en nerve og man oppnår
en metthetsfølelse. Effekten varer i flere
måneder før behandlingen gjentas
i en to års periode. Forskere ved NTNUs
institutt for barne- og kvinnesykdommer
ønsker nå å prøve dette på overvektige
barn.

Prostata
Acoustic Cluster Therapy er en metode
utviklet av NTNUs institutt for Fysikk,
og består av bobler og ultralyd. M
 etoden
fører til at blodåren blir mer lekk, det
lokale opptaket av medisin øker, og der
med blir det enklere for cellegiften å nå
kreftcellene i vevet u
 tenfor. Testingen har
vist gode resultater for mus med prostata
kreft. Kan kanskje brukes ved andre
krefttyper.

Alzheimers, Parkinson, MS, hjerneslag, demens og epilepsi.
Dagens MR-maskiner gir bilder av hjernecelleaktiviteten med en
oppløsning ned til én millimeter. Den nye maskinen vil gi bilder
med oppløsning ned til 0,2 – 0,3 millimeter. Dette gir unike
muligheter til å studere menneskehjernen.

Hjerte
Medisinsk fakultet ved NTNU holder på
med en Diagnostiseringsmetode som
kombinerer CT, 3D-ultralyd og matem
atiske simuleringer for å måle redusert
blodtrykk. Dette er en viktig indikator
for hjertesykdommer som forårsakes
av åreforkalkninger og infarkt. I dag
måler man dette ved en komplisert
og risikabel prosedyre ved å sette et
kateter i hjertet.

I tillegg til hjerneforskning skal maskinen også brukes til annen
forskning og pasientbehandling. Og nei, maskinen har ingenting
med bilmerket Tesla å gjøre. Tesla er nemlig målenheten som
angir styrken på et magnetfelt.
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Per-Olav Østbyhaug spesialiserer seg på knær og hofter. Det er
ikke det eneste han gjør. Halvparten av tiden jobber han som
representant fra Regionalt senter for helsetjenesteutvikling
(RSHU) i Helseplattformen.
Sømløs helsetjeneste
Elektroniske pasientjournaler er blant de viktigste redskapene
fagfolk i Helse-Midt Norge har, ifølge Østbyhaug. Snart må
dagens journalløsning erstattes med en ny. Den kan ikke lenger
oppgraderes. Denne gangen skal fastleger, kommunehelsetjenesten og sykehus være i samme system, slik at viktig informasjon
er tilgjengelig for alle. Pasientene blir spart for å måtte gå gjennom de samme prosedyrene flere ganger. Blir du som pasient
henvist videre, skal overgangen være sømløs. Det samme gjelder
den som blir utskrevet fra sykehuset og skal ta imot kommunal
omsorg. De som skal ta hånd om deg, skal ha tilgang til den
samme journalen. Slik er det ikke i dag.

Ny journal forener
kommune, fastlege
og sykehus.
Foto Håvard Zeiner

En ny løsning for pasientjournal der fastleger, kommuner og
sykehus bruker samme plattform er målet for Helseplattformen. Programmet som skal kjøpe inn den nye løsningen for
Helse Midt-Norge og 85 kommuner, har nå også fått nasjonal status som utprøvingsprogram for målbildet «én innbygger – én journal». - Utrolig viktig, mener ortoped og representant i Helseplattformen Per-Olav Østbyhaug.

- Vi kartla en psykiatrisk pasient som ble innlagt med tvang.
Det måtte fylles ut 41 skjemaer, og antagelig ble pasienten spurt
om de samme tingene om og om igjen. Med det nye systemet får
du et helsevesen som i mye større grad kan gi et sømløst tilbud
som gjør det enklere for pasienten, konstanterer Østbyhaug.
Østbyhaug er på ingen måte den eneste fra brukersiden.
Nærmere 400 helsemedarbeidere fra kommunehelsetjenesten,
fastleger og spesialisthelsetjenesten har deltatt i workshops og
kommet med innspill til hvordan det nye systemet bør være.
Nasjonalt prøveprosjekt
Rett før sommeren ga helse- og omsorgsministeren Helseplattformen i oppdrag å være et regionalt utprøvingsprogram for det
anbefalte nasjonale målbildet i «Én innbygger – én journal»,
og et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal
helse- og omsorgstjeneste. De siste to årene har helse- og
omsorgssektoren i fellesskap utredet hvordan visjonen
kan realiseres.

Dette gir kommunene en opsjon til å bestille og ta i bruk den
løsningen Helseplattformen velger.
- Det var veldig viktig å få med kommunene i dette pasientjournalsystemet. Det største potensialet for forbedring ligger
i informasjonsflyten mellom primær- og spesialisthelsetjenester,
sier Østbyhaug.
I følge Østbyhaug er det en kjent sak at informasjonsflyten
har vært dårlig mellom disse tjenestene, fordi systemene ikke
snakker sammen – verken ved planlagte eller akutte hendelser.
Hvis Helseplattformen lykkes, betyr det økt kvalitet og sikkerhet
i pasientbehandlingen, og bedre og mer brukervennlige arbeidsverktøy for helsepersonell. Østbyhaug er forberedt på at bytte av
system vil kunne føre til kritikk og negativitet, og mener det er
helt avgjørende at man greier å sikre god involvering av fagfolk
og brukerrepresentanter i valget av nytt system.
- Men hvis vi får implementert det nye systemet på en smidig
nok måte for fagfolk og pasienter, blir jeg stolt!
Dette er Helseplattformen
Helseplattformen er navnet på programmet som gjennomfører anskaffelse av ny pasientjournal i Midt-Norge.
Helse Midt-Norge RHF og samarbeidende
kommuner i Midt-Norge ønsker å realisere
en felles journalløsning for pasientene.
Programmet skal stå for regional utprøving
i tråd med det nasjonale målbildet
«én innbygger - én journal».
Medarbeidere fra alle helseforetak i Midt-Norge
og ansatte fra 20 kommuner jobber i
Helseplattformen i Trondheim.
Alle fagområder innen helsetjenesten har bidratt
med innspill og beskrivelse av den nye løsningen.

Det var viktig å få med kommunene
- Helseplattformen har jobbet hardt for en nasjonal forankring,
sier Østbyhaug og understreker samtidig at den kommunale
forankringen er minst like viktig.
I høst ble det klart at alle 85 kommuner i regionen har signert
samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge.
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Programmet vil etter hvert også bestå av
prosjekt for innføring.
Konkurransen om å levere løsningen er nå kunngjort,
og verdien på oppdraget er anslått til mellom
1,4 og 2,7 milliarder kroner
Anskaffelseprogrammet er komplekst og er anslått å vare til 2021.
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Fire tema for framtida
Foto Pure Content

Hva kan to menn på Steinvikholmen gjøre med
Helse Midt-Norges forslag til hvordan helsetjenester
skal se ut i 2030? Ganske mye, viser det seg.

Brukerutvalgene er rådgivende organ for ledelse og administrasjon i Helse Midt -Norge. Det finnes ett regionalt brukerutvalg

T.v; Snorre Ness har i snart sju år vært representant i regionalt brukerutvalg, og han har vært leder i fem år. T.h; Stig Slørdahl

i Midt-Norge og fire brukerutvalg som er knyttet opp til hvert sitt helseforetak (HF). Brukerutvalgene er viktige bidragsytere

har jobbet med helse i hele yrkeskarrieren sin. Først som lege og kardiolog, deretter som dekan ved det medisinske fakultet

når Helse Midt-Norge skal utforme strategi 2030.

ved NTNU. Siden 2015 har han vært administrerende direktør for Helse Midt-Norges regionale helseforetak.

Det er en varm og fin dag ved fjorden.
To menn rusler sakte utover trebroen
som knytter Steinvikholmen til fastlandet.
Administrerende direktør i Helse Midt-Norge
RHF Stig Slørdahl, og leder for regionalt
brukerutvalg Snorre Ness, møtes for å diskutere framtidas helsetjeneste.
Og dette skjer altså på Steinvikholmen
i Stjørdal kommune. Steinvikholmen
er et sted der et historisk drama fra
midten av 1500-tallet sitter godt i de
tykke murveggene. Midt på 1500-tallet
lå maktsenteret i Norge her. Den siste
erkebiskopen i Norge hadde ikke mye tid
til å reflektere da han flyktet fra Steinvik
holmen i 1537. I dag er det bedre tid til refleksjoner. Slørdahl og Ness setter seg til.
Kameraene går.
Det samme gjør diskusjonen.
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Hvordan prioritere
hvem som får behandling?
Både Slørdahl og Ness synes prioritering
er et veldig viktig og samtidig vanskelig
tema. Ved å si ja til en behandlingsform,
sier man samtidig nei til noe annet.
Det vil alltid være områder som må
prioriteres bort.
- Prioritering i helsetjenesten blir
fort en realitet rundt enkeltindividet.
Konsekvensene angår folk direkte,
og det kan handle om liv og død. Som
leder føler du ansvaret når du er med
på å bestemme hva slags behandling
vi skal og ikke skal tilby, sier Slørdahl.
De mener begge at Norge har en åpen,
demokratisk og kunnskapsbasert helsetjeneste som er veldig god. Samtidig
er det alltid rom for forbedringer.
- Fram til nå har vi lyktes med å gi lik

hjelp uavhengig av inntekt og sosial
status, men folk som har råd til å betale
for private helsetjenester kan forskyve
denne balansen. Hvordan skal vi
håndtere det? spør Slørdahl seg.

Derfor filmes også dagens samtaler på
Steinvikholmen, og kortversjoner legges
ut på sosiale medier. Håpet er at dette kan
lede frem til engasjement rundt strategien Helse Midt-Norge utvikler for 2030.

Snorre nikker.

Om å vinne sisteplassen
Sisteplassen er ikke et gunstig sted å være
når prioriteringene gjøres. Det er de
begge svært oppmerksomme på. Ness har
også et eget utrykk for akkurat dette;
«å vinne sisteplassen».

- Helsetjenesten skal være lik for alle.
Jeg er opptatt av menneskeverdet, og ikke
penger. Alle må få tilgang til like god hjelp
når helsa krever det. Helsetjenesten må
fornye og forbedre seg, og det er valgt fire
hovedtema som gjenspeiler diskusjonen.
De fire er viktige for utviklingen av
helsetjenestene som regionen skal tilby
i framtida. Eller Strategi 2030 som det
også heter.
Helse Midt-Norge ønsker å nå fram til
alle som bor i helseregionen, og de som
bruker helsetjenestene.

- Vi må være ekstra oppmerksomme på
grupper som ikke roper så høyt. Det er en
rekke sterke pasientgrupper som får mye
oppmerksomhet, og dermed også hjelp.
Jeg kaller det kampen om sisteplassen.
Noen av disse er også kognitivt syke,
og trenger talspersoner. Da blir det enda
vanskeligere, sier Ness. Slørdahl forteller
at mange enkeltmennesker eller pasi-

entgrupper ikke får drahjelp fra media
for å sette søkelyset på situasjonen sin.
Dette gjelder kanskje spesielt rusavhengige og psykisk syke. Derfor synes han det
er bra at Norge har en helseminister som
så tydelig har vist et engasjement for
«usynlige» grupper som disse.
De tre tv-kameraene samler opp hvert
ord, og sola skinner varmere etter hvert
som samtalen skrider fram. Prioritering
er ett av flere temaer de snakker om i dag.
De andre handler om hvordan vi skal
unngå feilbehandling, om folkeskikk kan
forbedre helsetjenesten og hva som skjer
innen teknologi.
Slørdahl og Ness ser de samme utfordringene. Fra Slørdahls side er det viktig å løfte
fram viktige temaer med brukerne fordi
synspunktene deres veier tungt for hvordan
vi former helsetilbudet framover.

Her kan du se og høre hva Stig og Snorre
mener om alle temaene.

Hvordan kan vi unngå
feilbehandling?
Kan folkeskikk forbedre
helsetjenesten?
Hva skjer innen teknologi
i helsetjenesten?
Hvordan prioritere hvem
som får behandling?
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Illustrasjon ordic Office of Architecture i Oslo og AART arkitekter i Aarhus i Danmark

Framtida
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NYTT SYKEHUS
Det planlegges for milliardinvestering i spesialisthelsetjenesten for Nordmøre og Romsdal. Bildet viser hvordan
akuttsykehuset på Hjelset blir. I tillegg etableres et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Å slå sammen to sykehus
er en stor endring.
Historien om det nye sykehuset i Østfold handler om
en krevende prosess, men resultatet er bedre helsehjelp
til pasienten.
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Framtidas
sykehustilbud
for Nordmøre
og Romsdal
Pasienter ved det nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
(SNR) vil få bedre tjenester og raskere behandling enn i dag.
Sykehusene i Molde og i Kristiansund skal bli til ett felles
sykehus hvor pasientens behov får legge føringer for alt
fra behandlingstilbudet til bygningsmessige løsninger.
Foto Carina Giske, Helse Møre og Romsdal

Konseptfasen for sykehusprosjektet avsluttes med styrebehandling i november og desember 2016.

Det distriktsmedisinske tilbudet i Kristiansund blir utredet

F.v Adm. Dir Espen Remme og pasientrepresentant Ingrid Løset.

i to byggløsninger. Bruk av dagens Kristiansund sjukehus
(øverst) og nybygg på Storhaugen i Kristiansund.
Illustrasjoner: Nordic Office of Architecture (Oslo)
og AART arkitekter (Aarhus, Danmark).

Ingrid Løset har siden januar i år hatt den
viktige rollen som pasientenes talerør.
Som leder i brukerutvalget i Helse Møre
og Romsdal er det hennes oppgave å sikre
at pasientene blir hørt, noe som er et stort
ansvar i disse dager mens sykehusplanene
er i støpeskjeen. Den tidligere bonden,
Senterparti-ordføreren i Stordal og helsearbeideren er krystallklar på hvor hennes
og brukerutvalget sine prioriteringer ligger.
- Vi har planlagt til det beste for innbyggerne. Pasientene vil få en god og helhetlig behandling der de med sammensatte
behov får møte et team sammensatt av
fagpersoner fra flere fagmiljøer. På den
måten slipper pasientene unna med
færrest mulig besøk, sier Løset.
Det er snart halvannet år siden administrerende direktør Espen Remme overtok
ledelsen i foretaket.
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I likhet med Løset er også Remme fra
Stordal kommune. Av erfaring vet han at
Løset har mye å bidra med.
- For å lykkes med prosjektet har det vært
en forutsetning for oss å ha med brukere,
ansatte og tillitsvalgte i planleggingen.
Jeg vil takke Ingrid, brukerutvalget og
alle de 150 ansatte for innsatsen og
engasjementet deres i prosjektet så langt.
Deres kompetanse og erfaringer gjør oss
i stand til å nå målene om bedre pasientbehandling, økte åpningstider og kortere
ventetider, sier Remme.
Drift på to lokasjoner
SNR vil bestå av et nytt akuttsykehus på
Hjelset på ca. 54.000 kvadratmeter og et
moderne distriktsmedisinsk senter i
Kristiansund på mellom 3700-5400
kvadratmeter. Enheten i Kristiansund
vil enten være i dagens Kristiansund

sykehus, eller etableres som et nytt bygg
på Storhaugen.
Det skal utredes to ulike virksomhetsalternativer i Kristiansund. Alternativene
skal inneholde et godt poliklinisk tilbud
med en rekke fagtilbud. Ett av alternativene
inneholder i tillegg dagkirurgi innen
ortopedi og gynekologi, hvor to av totalt
seks dagkirurgistuer kan bli i Kristiansund.
Enerom øker pasientsikkerheten
Ved akuttsykehuset på Hjelset er det
planlagt at alle pasienter få enerom med
eget bad. Slik kan pårørende som er en
viktig ressurs og støtte for pasienten få
være naturlig tilstede når som helst
på døgnet.
- Enerom vil bedre pasientsikkerheten.
Det blir enklere for pasienter og behandlere
å snakke sammen.

Erfaringer med enerom viser at antall
infeksjoner går ned og det blir mindre
støy og uro, sier Remme.
Løset nikker bekreftende. Hun ønsker
samtidig å trekke fram tilbudet som er
planlagt for psykisk syke. Som styremedlem
i Mental Helse i Møre og Romsdal er
Løset glad for at SNR blir et av de første
sykehusene i Norge som samler psykisk
helsevern og somatikk (fysisk helse)
under samme tak.
- Psykisk helsevern har forandret seg mye
de siste årene. Vi er glade for at SNR gjør
som Sykehuset i Østfold og samler flere
spesialiteter. Med helhetlige utredninger
og behandling får pasientene et tilbud som
ivaretar både kropp og sjel, sier Løset.
Bedre tjenester med ny teknologi
SNR-prosjektet er valgt ut som pilot

i Helseplattformen, hvor målet er å utvikle
en moderne pasientjournal som i større
grad skal være bygd rundt pasienten enn
i dag. Nye teknologiske løsninger vil bidra
til en ny hverdag for ansatte og innlagte
pasienter ved sykehuset. Penn og papir
erstattes med mobiler og nettbrett.
Pasientinformasjonen blir lettere tilgjengelig, behandlerne får mer tid med
hver enkelt pasient, og kvaliteten på
behandlingen øker. SNR innfører også
et system for å redusere risikoen for feil
medisinering.
- Omlegging av driften og tilpassing
til moderne teknologi, driftsformer
og behandlingsmetoder, gjør at vi kan
overvåke og følge med på pasientene
på nye måter, sier Remme.
Avgjørende fase for prosjektet
Konseptfasen for sykehusprosjektet

Nordmøre og Romsdal avsluttes med
styrebehandling av konseptrapporten
i styrene i Helse Møre og Romsdal og
Helse Midt-Norge i november og desember
i år. Etter planen vil et forprosjekt starte
opp i 2017.
- Gjennom stødig prosjektledelse av
Sykehusbygg har vi jobbet fram et grunnlag som vil gi pasientene våre et helhetlig,
bærekraftig og framtidsretta spesialisthelsetjenestetilbud. Planene legger
også opp til utvikling av en attraktiv
arbeidsplass som sikrer god rekruttering
fra dagens sjukehusmiljø i Molde og
Kristiansund. Jeg har stor tro på at vi skal
klare å videreføre en konstruktiv og
positiv prosess slik at det nye tilbudet
står klart for pasientene våren 2022,
avslutter Remme.

15

– Finnes ikke en
mer betydningsfull
samfunnsoppgave
enn å prosjektere
sykehus
Det mener arkitektene som prosjekterer det nye fellesjukehuset
i Nordmøre og Romsdal. Den største utfordringen er å kombinere
arkitektur og funksjon. Og det skal i hvertfall ikke bli for dyrt.
Foto Thomas Bjørnflaten

Arkitektene bak sykehusprosjekteringen: (fra v.) Nanna Flintholm (AART arkitetekter), Johannes Eggen, Ingvild J. Hanevold
og Hanne Hemsen (Nordic Office of Architects)

Johannes, Nanna, Ingvild og Hanne er fire
arkitekter fra Nordic Office of Architecture
(Oslo) og AART arkitekter (Aarhus, Danmark). Under ledelse av Sykehusbygg HF
har de fire siden våren 2015 levd, pustet og
tenkt på det nye fellessjukehuset i Nordmøre og Romsdal - SNR.
Johannes Eggen er partner i Nordic Office
of Architects, og jobber mye med SNR.
– Det er vanskelig å tenke seg en mer
betydningsfull samfunnsoppgave enn
å planlegge sykehus. Vi får lov til å være
med å fysisk forme et behandlingstilbud.
Det er meningsfullt, sier Eggen.
De fine øyeblikkene
Det skal ingenting til før de fire smetter
over i en diskusjon om plassering av en
heter, om flyten i akuttmottaket er god
nok eller andre viktige detaljer i konseptfasen. De lener seg ikke bare tungt på sin
16

egen erfaring når det gjelder tegning av
sykehus.
Det pågår nemlig en aktiv medvirkningsprosess med bred deltakelse fra sykehusene som bidrar med viktig innsikt.
Rundt 150 personer fra sykehusene,
personal- og pasientrepresentanter har
deltatt på en rekke møter hvor de har
diskutert
framtidig driftskonsept, romprogram
og bygningsmessig løsninger.
– Det er mange utfordringer som skal
løses. Men innimellom dukker de fine
øyeblikkene opp, forteller partner Hanne
Hemsen i Nordic Office of Architects,
og smiler. – Det er en god belønning
å komme hjem fra et møte med både
brukere og ansatte, og føle at her traff vi.
Men øyeblikkene der det motsatte er
tilfelle oppstår også.

– Da kommer du ut av møtet og tenker at
flyten i akuttmottaket var ikke bra nok likevel. Da er det bare å gyve på inntil det sitter.
– Det er unikt å komme inn midt i et hus
Det nye akuttsykehuset skal ligge på
Hjelset i Molde kommune. Det distriktsmedisinske senteret skal ligge i Kristiansund.
Nanna Flintholm er dansk og assosiert
partner i AART arkitekter.
– Når man arbeider med sykehus er
det mange funksjonelle utfordringer.
Det er kombinasjonen av arkitektur og
funksjon som er den største, slår Nanna fast.
SNR omfatter et akuttsykehus på Hjelset
og et distriktmedisinsk senter med et godt
poliklinisk tilbud i Kristiansund.
I Kristiansund ser en på to ulike lokasjoner
for tilbudet, bruk av eksisterende sykehus

og et nybygg på en tomt ved siden av Storhaugen helsehus. Tilbudet i Kristiansund
skal inneholde poliklinikker, dagbehandling
og bildediagnostikk og i to av alternativene
vil det også være et dagkirurgisk tilbud.
Den solrike og åpne tomten på Hjelset
er terrassert med tre dominerende platåer,
og vender mot en fantastisk utsikt mot
sjøen i sørøst. Sykehuset på Hjelset består
av en base som inneholder de tunge
behandlings- og forsyningsfunksjonene
og 3 lettere overbygg med poliklinikker,
kontorer og sengerom plassert på basen.
Vestibylen vil få store, åpne fasader
i glass, som gir mest mulig gjennomlys og utsikt i alle retninger. Rommet
er åpent og lyst med god sikt og enkle
orienteringsmuligheter
- Det er ganske unikt å komme inn midt i et
hus. Man kommer inn i vestibylen som på
mange måter er hjertet i bygget, sier Ingvild

J. Hanevold, fra Nordic Office of Architects,
og de andre rundt bordet nikker enig.
Arkitektene er opptatt av at det skal være
lett å finne frem og man skal orientere
seg enkelt ut i bygget fra vestibylen.
Gjennom hovedinngangen vil det være
en relativt stor strøm av både pasienter,
besøkende og personale.
– Trenger ikke være dyrt for å bli bra
Eggen skjønner at det er mange som
er redde for ubehagelige overraskelser
i form av budsjettoverskridelser.
Selv er han krystallklar:
– Det skal gjennomføres innenfor en
økonomisk ramme. Det er vesentlig
å få frem at konseptet i seg selv er veldig
byggeeffektivt. Vår ambisjon er å finne en
måte å lage god arkitektur på en bærekraftig måte. Dette konseptet trenger
ikke være dyrt for å bli bra.
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Ett sykehus
på to steder
På Kalnes ligger den splitter nye delen av Sykehuset Østfold
som åpnet høsten 2015. Det er foreløpig et av Norges mest
moderne og høyteknologiske sykehus. Den andre delen ligger
i Moss, som tilbyr dagkirurgi, dagbehandling og poliklinikker.
Foto Thomas Bjørnflaten og Sykehuset Østfold
Nytekning rundt psykisk helsevern
- Jeg ville aldri ha byttet til slik det var før, sier seksjonsleder
for psykiatrisk akuttmottak for voksne Åmund Fidjeland.
- Sykehuset er det første med integrert psykisk og somatisk
helsehjelp. Før lå psykiatrien i et gammelt hus i skogen.
Nå har vi en egen fløy av sykehuset. Dette bygger ned skille
linjen mellom psykiatri og somatikk, og sikrer god helse
oppfølging til psykisk syke. Gjengangerne har ofte dårlig
helsetilstand. Det føles mye mer rett å jobbe på et sykehus,
avslutter Fidjeland.

Sykehuset Østfold er i hovedsak basert
på en to-strukturmodell med sykehusdrift på Kalnes og i Moss. Totalt jobber
5 100 mennesker på Sykehuset Østfold.
Høsten 2015 åpnet dørene til det nye
delen på Kalnes. Budsjett var 6 mrd
2012 kroner, og det ble holdt.

Gjennomtenkt plassering enheter
På Kalnes ligger alle poliklinikker samlet
i første etasje på grunn av mange besøkende. Gjennomtenkt plassering av
enhetene gir korte veier mellom de mest
brukte enhetene, som for eksempel
føden, operasjon og nyfødtintensiven.

Det mest positive for pasientene på Kalnes
er enerom med bad, og lave vinduer som
slipper lys og inntrykk. Sykehuset har
snudd seg etter brukerne og ikke etter
dem som jobber der, sier Hanne Smehaug
som var blant dem som ledet opprettelsen
av sykehuset. - Vi har selvsagt møtt på
utfordringer og problemer på alle nivåer.
Det skal vi ikke stikke under en stol.
Men vi løser dem en etter en, sier hun.

Effektivt i Moss
I Moss tilbys det dagkirurgi, dagbehandling og poliklinikker. Øyeavdelingen
ligger her. Dessuten blir det utført 15 000
planlagte operative inngrep årlig innen
eksempelvis ortopedi, hjerte – og gastro
medisin. I Moss har innføring av nye
abeidsrutiner bidratt til at gastrokirurgisk
avdeling gjennomfører dobbelt så mange
operasjoner som tidligere.
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Til sammen har Sykehuset Østfold
20 operasjonssaler. I tillegg kommer
operasjonstuer for øye, kirurgisk poli
klinikk og tannbehandling.

Høyteknologiske laboratorier

Bedre pasientlogistikk

Prøvedrift på to operasjonssaler

Overlegeteam på akutten

- Vi har fått lokaler tilpasset moderne

- Før hadde vi en «billig og dårlig» bil

i forveien.

Da akutten på Kalnes åpnet ble teamet

lab-drift, smiler seksjonsleder Kari H.

– nå har vi en Lamborghini, spissformul

Fra sykehuset på Kalnes åpnet til første

utvidet med overleger i akuttkirurgi og

Østenby på senter for laboratorie

erer Shqipe Alui som er seksjonsleder

akuttpasient lå på operasjonsbordet

nevrologi. Det er også mye nytt høytekno

tjenester. - Det er morsomt å jobbe på

på generell indremedisin. Hun viser

gikk det 18 minutter, forteller avdelings

logisk utstyr på akutten på Kalnes.

et flunkende nytt sykehus. Rørpost gir

frem det nye systemet Imatis. Nå har vi

sjef Ole Tangen. - Da må alt bare funke.

De testet ut systemene i forkant, og lærte

stor gevinst. Prøveanalysene tar kortere

lydløst pasientsignal og desentraliserte

– Det er klart det var krevende å forlate

ny teknologi i god tid. – De aller fleste

tid. Det gir raskere diagnostikk og

stillerom. Sykefraværet har gått drastisk

30 år gamle rutiner og lage nye. Vi had

innser at dette er fremtiden. Men det er en

raskere behandling for våre besøkende.

ned takket være mye mindre støy, og vi

de prøvedrift på to operasjonssaler

krevende vei å gå, forteller akuttsykepleier

Bedre helsehjelp, rett og slett.

scorer skyhøyt på trivselsfaktor, konklu

i forveien. Det var tøft for alle, men gull

Camilla Amundsen, akkuttsykepleier og

derer Alui.

verdt, slår Tangen fast.

seksjonsleder i medisin Nezar Raout.
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PAKKEFORLØP

Foto Marius Beck Dahle

Når fiskeren Svein Aage Valderhaug er hjemme, er han mest
mulig sammen med sin seks år gamle sønn Stian. For bare
noen måneder siden ble den 56 år gamle Valderhaug operert
for prostatakreft, etter at en slumrende prostatakreft hadde
våknet til liv. Fiskeren er en av mange som har vært gjennom
pakkeforløp for kreft, der nasjonale krav definerer hvor raskt
– og hva slags undersøkelser og behandling pasienten skal
gjennom.
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På de neste sidene får du bli med Svein Aages pakkereise
i norsk helsevesen.
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SVEIN AAGES
REISE
Foto Marius Beck Dahle og Øyvind Nordahl Næss

Svein Aage Valderhaug er 56 år og bor på Valderøy utenfor Ålesund.
Han bor i sitt barndomshjem sammen med kona og sønnen Stian.
Stian er seks år gammel og begynte på skole i høst. Svein Aage jobber
som fabrikksjef på en fiskebåt, og har tidligere vært ute på sjøen i mange
uker av gangen. Når han er hjemme er det familien som er hans sentrum.
Ved årsskiftet ble det klart at han måtte gjøre noe med prostatakreften
som har ligget i ro i noen år. Dette er starten på Svein Aages ferd gjennom
pakkeforløp for prostatakreft, en reise flere hundre menn i helseregionen
har gjort det siste året.
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Svein Aages fastlege har i noen år fulgt med på
PSA-verdiene hans. Da de begynner å stige går
henvisningen raskt til spesialisthelsetjenesten.
Det er første del av pakkeforløpet.

Bare to dager etter at Svein Aage våkner opp etter
operasjonen får han reise hjem igjen. Han behøver
verken stråling eller cellegift. Han er sykemeldt ut juni.
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Svein Aage blir innkalt til Sjukehuset i Ålesund i januar. Den kommende urologen
Michel Gulati er en av flere som gjennomfører slike forberedende samtaler med
pasienter som har prostatakreft. Etter sendt henvisning er det anbefalt at det ikke går
mer enn 10 dager før pasienten er kalt inn til en slik samtale, ifølge retningslinjene for
pakkeforløp prostatakreft.

Sykepleier Magnhild Hjelmeland forbereder biopsi som i februar
tas på Ålesund sjukehus. Det skal helst ikke gå mer enn 24 dager
etter samtalen før spesialisthelsetjenesten har gjennomført under
søkelser for å finne ut om du har kreft eller ikke. For Svein Aage viser
biopsien at han trenger behandling, og han må til St. Olavs for operasjon.

Helse Midt-Norge

I mars gjør overlege i urologi, Helena Bertilsson,
seg klar for å operere Valderhaug. Det skal helst
ikke gå mer enn 32 dager fra undersøkelsene til den
anbefalte behandlingen starter. Bertilsson utfører
det kirurgiske inngrepet ved hjelp av robotkirurgi.

Det er blitt oktober når vi møter Svein Aage igjen. Etter at 56-åringen fikk barn, vil han helst ikke være
på sjøen så lenge av gangen. Noen uker holder. Når han er hjemme følger og henter han førsteklassingen
sin hver eneste dag. Svein Aage liker å hente Stian litt tidlig. Og noen ganger blir det også litt Pokemonjakt på vei hjem.
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Fagdirektør Kjell Åsmund Salvesen i Helse Midt-Norge er blitt en
sann troende og mener at standardiserte pasientforløp, også kalt
pakkeforløp, er og blir den beste metoden for å sikre likeverdig
behandling i regionen. I Norge er det 28 definerte pakkeforløp
innen kreftbehandling. Bryst-, prostata-, og endetarmskreft er de
største. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for
pasientene gjennom bedre pasientforløp ved mistanke om kreft.
Helseforetakene blir målt på om de får pasientene gjennom
ett behandlingsopplegg innen den anbefalte fristen som er satt
i samråd med fagmiljøene. Målet er å gjennomføre 70 prosent av
pakkeforløpene innen anbefalt tid, samt at 70 prosent nye pasienter inkluderes i pakkeforløp for kreft. Salvesen forklarer at det
har skjedd dramatiske forbedringer i ventetiden sammenlignet
med tidligere år. Før var det opp til hver enkelt avdeling som
hadde det som sin stolthet å ha kort ventetid.

– Vi burde prøve
pakkeforløp på det
aller vanskeligste
Foto Håvard Zeiner

Standardiserte pasientforløp innen kreft og psykisk helse
er en suksess i regionen. Den sikrer likeverdig behandling
og i 2017 skal tilbudet utvides, forteller fagdirektør
Kjell Åsmund Salvesen.

Helse Midt-Norge

- Alle deler av medisinen har nytte av å jobbe med den metodikken vi bruker for pakkeforløp. På den måten sikrer vi den beste
mulige behandlingen gjennom kunnskapsbasert medisin, sier
Salvesen.
Selv om fagdirektøren er tydelig på at man må velge pakkeforløp
der man vet det vil fungere, så har han kun velvalgt ros å gi
metodikken. Det å garantere at alle pasienter skal få den samme
behandlingen innen gitte tidsfrister, gir ham lyst til å finne ut
hvor langt man kan gå.
- Vi burde prøve pakkeforløp på det aller vanskeligste, nemlig
depresjon, mener Salvesen.
Men først blir det fokus på pakkeforløp innen spiseforstyrrelser,
ADHD, og kne- og skulderbehandling i 2017.

- Nå vet vi at det er likeverdig behandling. Gjennom standardiserte pasientforløp får vi et styringsverktøy som viser oss hvordan det står til, sier Salvesen.
Selv om det alltid er rom for forbedringer, mener Salvesen at
bruk av pakkeforløp fører til raskere og bedre behandling for
de aller fleste pasientene.
- Det å jobbe med pasientforløpet er mer enn bare å jobbe med
tidsfrister. - Det er en forbedring av hele prosessen som går på
pasientsikkerhet, informasjon, og logistikk. Alt som fører til
raskere og mer lik behandling, samtidig som den også er tilpasset den enkeltes sykdomsbilde, bidrar til at vi kan tilby bedre
helsetjenester, slår Salvesen fast.
Ikke bare kreft, men også psykisk helse og akutt rus
Salvesen konstaterer at pakkeforløp innen kreft er en suksess.
Helse Midt-Norge har også tatt metodikken ett skritt videre,
og tilbyr i dag også pakkeforløp innen psykisk helse som psykose
og akutt rus. Sistnevnte er ikke sluttført.

Arbeidet med å innføre pakkeforløp for psykisk helse og rus er en
prioritert oppgave nasjonalt. Helsedirektoratet har laget en plan
for 22 pakkeforløp. De sju første pakkeforløpene vil, etter planen,
bli satt i verk fra 2018. Innen 2020 skal i alt 22 pakkeforløp innen
psykisk helse og rus være implementert. Akkurat nå er det innført
28 pakkeforløp innen kreft.
Pakkeforløp skal bidra til rask utredning og behandlingsstart uten
unødig ventetid, slik at utredningsperioden blir forutsigbar og minst
mulig belastende for deg.
Sykehuset skal tilstrebe at pasienter med mistanke om kreft gjennom
går et forløp innenfor den tidsrammen som er beskrevet for den
aktuelle krefttypen.
I pakkeforløpene er det definert hvor mange dager de enkelte delene
av utredningen bør ta, hvor lang tid det bør gå fra du møter på syke
huset første gang og til mistanken om kreft er avkreftet eller bekreftet,
samt når behandlingen skal starte hvis du skal behandles.
Pakkeforløp for kreft startet 1. januar 2015. Det kommer stadig

- Jeg er veldig stolt over å ha introdusert pakkeforløp innen kreft,
og at vi har gått videre til å se på pakkeforløp innen psykisk helse
og rus. Dette besluttet Helse Midt-Norge lenge før politikerne
sa det, smiler Salvesen.

nye pakkeforløp, også innen andre diagnoser enn kreft.
Kilde: Pakkeforløp for kreft. Pasientinformasjon:
Utredning ved mistanke om kreft, Helsedirektoratet

I løpet av høsten skal Kjell Åsmund Salvesen og kollegaene
i Helse Midt-Norge vurdere muligheten for pakkeforløp innen
spiseforstyrrelser, ADHD, og kne- og skulderbehandling til
neste år.
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PRATE SMILE
VANSKELIG Å PRATE,
SMILE ELLER LØFTE
ARMENE?

Foto Helsedirektoratet

LØFTE
28

RING 113!
Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med
en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.
Hjerneslag oppstår plutselig og hvor som helst, og hvert
år rammes rundt 12 000 i Norge.
Alle kan havne i en situasjon hvor det er avgjørende
å kjenne igjen symptomene på hjerneslag. Om noen
plutselig får problemer med å prate tydelig, smile eller
løfte hendene over hodet, må du ringe 113 så fort som
mulig.
For mer info:
www.helsenorge.no/hjerneslag
www.helse-midt.no/helsefaglig/hjerneslag

FOREBYGGING
Forebygging fra første stund er filosofien bak Familieambulatoriets forebyggende innsats for barn som vokser
opp i familier der rus og psykiatri kan være et problem.
De begynner helst når barnet ligger i magen.
Forebygging er like viktig i ungdomsåra, mener
Nord-Trøndelags leder i LEVE, organisasjonen for
etterlatte etter selvmord.
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Kunsten å
forebygge fra
første stund
På gulvet sitter fire voksne rundt lille Sofie som er seks
måneder gammel. Hun vet lite om det som foregår.
Familieambulatoriet følger opp barn og foreldre i familier
som har strevd med rus eller psykiske problemer.
Enkelte familier følges helt fra svangerskapet til skolestart.
Foto Torstein Dalemark

Rundt Sofie sitter mamma Jannicke, en fysioterapeut, en psykolog
spesialist og en jordmor.
Klokken er halv ett og det er tidlig i september. Vi er på sykehuset
i Levanger på avdelingen for barne- og ungdomspsykiatri. Sofie
er på seksmåneders sjekkpunkt. Det er en ekstra kontroll for barn
som følges opp gjennom Familieambulatoriet. F
 amilieambulatoriet
opererer som en brobygger og formidler til mange hjelpere
i kommunen og sykehuset når familien har bruk for det.
Familieambulatoriet er et lavterskeltilbud som foreldre kan oppsøke
selv eller bli invitert til på initiativ fra jordmor eller helsesøster.
Prinsippet er å støtte foreldrene og følge barnets utvikling mens det
vokser opp hos foreldre som noen ganger har nok med seg selv eller
lever usunt på grunn av rus- og eller psykiatriproblematikk.
Mamma Jannicke fikk kontakt med Familieambulatoriet da Sofie lå
i magen. Den siste tiden av svangerskapet slet Jannicke med angst
og hun ble henvist til Familieambulatoriet av helsesøster.
- Jeg føler meg veldig trygg. Min kontaktperson i Familieambulatoriet er aldri mer enn en telefon eller en SMS unna. Skulle jeg trenge
litt ekstra hjelp eller noen å prate med, så får jeg det med en gang,
sier Jannicke.
Fysioterapeuten sjekker motorikken til Sofie, og liker det han ser.
Sofie søker etter ansiktet til mamma for å få bekreftelse på at alt er
trygt og godt. En psykologspesialist observerer samspillet mellom
mor og datter.
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Tidlig innsats er avgjørende
Marianne Kvernmo er jordmor og en av ildsjelene i Familieambulatoriet. Hun forklarer hva som er filosofien bak Familieambulatoriet.
- Vi ser at mor er mer mottakelig for hjelp og støtte når vi tilbyr
det under svangerskapet eller de første ukene etter fødsel.
Det handler om å komme tidlig nok inn for å støtte foreldrene
og fange opp eventuelle tegn til skjevutvikling i en tidlig fase.
Vi vet at barn som vokser opp i familier der foreldrene sliter er
mer utsatt for selv å få problemer, forklarer Kvernmo.
De som jobber i Familieambulatoriet kaller det å bygge et stillas
rundt den vordende familien, eller den eller de som akkurat har
blitt foreldre. Det gjelder å bryte en ond sirkel og skape trygge
omgivelser til barna.
Enkelt å komme i kontakt med Familieambulatoriet.
Det skal være enkelt å komme til Familieambulatoriet. Det er
ingen kompliserte skjemaer å fylle ut og det skal føles trygt og
enkelt å komme å ta en prat for de som ønsker det. De som jobber
i Familieambulatoriet er gode på å bygge relasjoner. Teamet
ringer eller sender SMS til personen det gjelder allerede samme
dag. Andre aktører som også ofte kontakter Familieambulatoriet
for å koordinere støtte er NAV, politi, fastlege, videregående
skole eller pårørende. Det er viktig med rask responstid når
Familieambulatoriet blir oppringt av kommunen, helsesøstre
eller jordmødre for å koordinere støtte til noen som trenger det.
Det er ikke få SMS ’er og telefoner som gjøres utenfor det som
de fleste definerer som vanlig arbeidstid.

Lille Sofie blir undersøkt og observert av jordmor, fysioterapeut
og spesialistpsykolog fra Familieambulatoriet.

Det kan være viktig at mor og far får se bilder av barnet som
vokser i mors mage. Det bidrar til mer tilknytning til barnet som
noen foreldre synes er vanskelig når utilstrekkelighet og angst
ofte er dominerende følelser.

- Familieambulatoriet skal bygge trygghet og tillit hos foreldrene,
samtidig som de følger utviklingen og bidrar til å fange opp
tidlig tegn til at det trengs noe ekstra. Det tverrfaglige blikket
på barnet er suksessfaktoren bak ideen.

Kvernmo forteller at mange av foreldrene som kommer hit har
hatt en utrygg oppvekst med psykisk eller fysisk vold og overgrep.
Det å selv skulle bli forelder kan for mange føles som en umulig
oppgave og det kan nesten fremstå som uoverkommelig, og de
kan oppleve det som svært vanskelig å våge å knytte seg til babyen
de bærer i magen. Å gjøre barnet synlig kan være en god hjelp til
å komme over denne terskelen.

Sofie er trøtt
Ekspertene som danner ring rundt Sofie er svært fornøyd med
observasjonene. Sofie på sin side begynner nå kjenne at nok er
nok. Jannicke legger Sofie til brystet og bysser henne.

Hvem får hjelp fra Familieambulatoriet?
Familieambulatoriet begynte som et prosjekt i 2009. Målet var
å hjelpe to prosent av gravide med rus- eller psykiske problemer.
Siden 2013 har Familieambulatoriet vært i vanlig drift hele seks
prosent av alle gravide (600 kvinner) i Nord-Trøndelag har fått
hjelp og støtte av Familieambulatoriet. Nå er lignende tilbud
i ferd med å etablere seg i hele landet. Ingunn Helmersberg er
leder av Familieseksjonen i BUP, og har vært med på å utvikle
Familieambulatoriet.

Når selene i Sofies bilsete skal på setter hun i et høyt vræl.
Hun er ikke redd for å si fra når hun er uenig. Smokk inn og Sofie
blir stille. Like etterpå kommer det søvnige glassaktige blikket
barn får rett før de sovner. Jannicke tar farvel, og bærer ut bilsetet
med Sofie oppi. På sykehuset er jordmor og kontaktperson
Marianne Kvernmo aldri mer enn en SMS unna.
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Framtida

Lederen i LEVE Nord-Trøndelag tenker nemlig på overgangen
mellom ungdomsskolen og videregående skole, og aldersgruppen 15-17 år. Det er da man forlater en relativt beskyttet
tilværelse på ungdomsskolen, og begynner på en langt mer
kompetitiv og tøff tilværelse på videregående.
Tall fra Folkehelsa viser at det er en tendens til økning i depresjonsplager blant elever fra 9. klasse på ungdomsskolen til
første klasse på videregående. Avisen VG har analysert tall fra
Reseptregisteret som viser at det blant unge jenter har vært en
økning på hele 83% som bruker anti-depressiva. Den sterkeste
økningen har funnet sted de siste årene.
- Det er en tøff tid i livet, man lever under stort press. Det er
så mange valg man tar for livet og for framtida, sier Jakobsen.
LEVE Nord-Trøndelag er et fylkeslag i Landsorganisasjonen for
etterlatte etter selvmord, og siden 2007 har Jakobsen vært leder.

– Jeg er overbevist
om at det vil berge
mange ungdommer
Foto Thomas Bjørnflaten

Når lederen i LEVE Nord-Trøndelag Einar Johan Jakobsen
blir utfordret på hvilke forebyggende tiltak innen psykisk
helse han ønsker at helseregionen skal satse på framover,
blir det først helt stille. Like etter dukker det opp et ark fylt
med innspill og ideer. Helt øverst står det ungdom i en
spesielt sårbar fase.
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En lørdag i mai 2005
I hans eget fylke synes Jakobsen at man har fått til en oppfølging
av aldersgruppen 15-17 år. Han er mindre imponert over nabofylkene Møre og Romsdal, samt Sør-Trøndelag. Dét kommer vi
tilbake til. Først skal vi innom noen mai-dager i 2005.
Jakobsen og kona er bortreist i et bryllup i Trondheim. Yngstemann av fire barn i familien er hjemme. Vetle er tjue år og er
IKT-lærling. Natt til fredag er Vetle sjåfør for alle vennene.
Fredag ber han mange venner hjem til seg på middag.
Lørdag er ikke Vetle mer. Han har tatt sitt eget liv.
- Det kom som lyn fra klar himmel. Jeg gikk rett i bakken og
opplevde at jeg holdt på å bli gærn, forteller Jakobsen.
Takket være god hjelp fra venner, familie og kolleger har han
kommet seg gjennom det. Han har siden engasjert seg for å gi
sitt bidrag til unge som sliter, og til alle etterlatte til dem som
velger å ta sitt eget liv. Forebyggende arbeid kjemper han for
uten stopp.

Helse Midt-Norge

som sliter psykisk. Per i dag har flere enn 450 lærere fra
videregående og grunnskolen fullført studiet.
I tillegg er spesialister fra BUP tilstede på de videregående
skolene. Slik er det enklere for enkeltelever å oppsøke spesialister, uten å måtte gå gjennom papirmølla. Dette er et lavterskeltilbud som blir benyttet hyppig. Hele fem prosent av elevene
oppsøkte BUP gjennom forsterket skolehelsetjeneste, viser tall
fra Nord-Trøndelag fylkesadministrasjon for skoleåret 20142105. De fleste som tar kontakt er jenter, og angst og depresjon
er de største problemene. Ifølge BUP finnes det ungdom på
skolene som er mye sykere enn ungdom som allerede er innlagt,
men som ikke har foreldre som har tatt tak i situasjonen.
Prøveprosjektet er nå blitt et etablert tilbud i regi av
Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag.
I en helt fersk evaluering Trøndelag Forskning og Utvikling
har gjennomført på oppdrag av Oppvekstprogrammet opplever
lærere som har gjennomført studiet i psykisk helsevern at det
er blitt et større fokus og lavere terskel for å jobbe forebyggende
med psykisk helse. Tabuet rundt psykisk helse er langt på vei
blitt borte ved de skolene der BUP er tilstede og lærere har
gjennomført kurset, ifølge evalueringen.
Nabofylkene må også med.
Jakobsen skryter veldig av opplegget. Men det holder ikke at
det bare er Nord-Trøndelag som gjør dette. Helse Midt-Norge
må bidra aktivt til at hele helseregionen gjør det samme, mener
han. Han vil ha det samme tilbudet i både Møre og Romsdal, og
Sør-Trøndelag. Så rynker han brynene, lener seg over bordet.
Stemmen blir enda mer inntrengende.
- Jeg har sånn trua på dette. Vi må være der ungdommen er.
Han lener seg ettertenksomt tilbake. Så smeller han til:
- Det bør bli et nasjonalt opplegg. Jeg har sånn trua på å
hjelpe denne aldersgruppen. Det vil berge mange.

Et helt spesielt prosjekt i Nord-Trøndelag.
I Nord-Trøndelag opplever Jakobsen at dette går i riktig retning.
Etter ett mørkt år i Nord-Trøndelag i 2009 der flere enn vanlig
begikk selvmord, samarbeidet Nord-Trøndelag fylke og Barneog ungdomspsykiatrien (BUP) Levanger om et felles prøveprosjekt.
Det startet opp i 2011. Lærere på videregående skole får kursing
på høgskolenivå i hvordan de skal gjenkjenne og hjelpe elever
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Fra v.: Jostein Listou, Christin Nyland, Anette Løberg, Ingrid Bredesen Hangaas, Marianne Braaten Andresen og Tor Harald Haukås.

Pasientens
nettsider
Foto Digital Communication Awards.

Pasientens nettsider ble høsten
2016 nominert til internasjonal
pris.
Digital Communication Awards er en
anerkjent internasjonal pris for inter
nettsider, kampanjer og strategier i
sosiale medier og annen nettbasert

Helseforetakene i hele landet har fått nye internettsider der
pasienter kan finne alt de lurer på når de skal til behandling
i spesialisthelsetjenesten. Helse Midt-Norge var først ute,
og nå er resten av landets helseforetak på plass.

kommunikasjon.
Prisen deles ut i Berlin hver høst.
Prosjektet «Felles nettløsning for
spesialisthelsetjenesten» (FNSP) ble
nominert i kategorien «Website»
som premierer nettsteder som både
innholdsmessig og teknisk gir bruk
erne den beste løsningen i forhold til
organisasjonens kommunikasjonsmål.
FNSP var i finaleheatet og ble blant
de topp fem beste nominerte.
Nederlandske Leger Uten Grenser
vant prisen
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Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» har jobbet i flere år med
å utvikle en god løsning som skal gjøre
komplisert helseinformasjon lettere å
forstå. Det hele startet i 2014. Målet var
å gjøre det enklere å finne informasjon
for pasienter som skal til behandling
i spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet
har gitt Norge en informasjonsportal
der du finner kvalitetssikret informasjon
om behandling, sykdom og helsehjelp.
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald
Haukås har ledet styringsgruppen som
ble etablert. Alle regioner og Helsedirektoratet har vært med.
– De nye nettsidene er et paradigme-skifte.
God informasjon er en viktig del av pasientbehandlingen og nettsidene har pasienter og pårørende som primære målgruppe.
Det er mange som har bidratt i dette
arbeidet. Både medisinsk fagpersonale og
de som jobber med nett og kommunikasjon har lagt ned et stort arbeid. St. Olavs
Hospital var først ut og la på mange måter
ned grunnsteinen, sier Haukås.
– Det første vi gjorde var å reise ut og
intervjue pasienter, pårørende og helse-

personell. Vi ønsket innspill på hvilken
informasjon de ville skulle stå på sidene,
forteller prosjektleder Marianne Braaten
Andresen.
Utfordringen var å finne ut hvordan nettsidene skulle fungere som en del av behandlingen. Og gode svar lot ikke vente
på seg. Noen av svarene var også ganske
overraskende, ifølge prosjektlederen.
– Vi oppdaget nemlig at brukerne ikke skilte
mellom praktisk informasjon og medisinsk informasjon, men ville ha alt samlet
på ett og samme sted. Folk hadde spørsmål om alt fra om kona kunne bli med på
sykehuset, til parkeringsmuligheter og
hvordan behandlingen ville påvirke dem.
Andresen og kollegaene lærte raskt at
det var lurt å dele informasjonen i to
deler. Alt som handler om sykdommer
ble flyttet til den offentlige helseportalen
Helsenorge.no. Det som handler om hver
enkelt behandling beholdt de på sykehusenes nettsider.
Prosjektet er banebrytende for hvordan
pasientinformasjon blir den sentrale

delen av sykehusenes nettsider. Og løs
ningen gir mulighet for å dele og gjenbruke informasjon om behandlingsmetoder
og annen relevant informasjon på tvers
av helseforetakene. Alle landets sykehus
kan dele tekst og informasjon direkte
og slippe å bruke tid og ressurser på å lage
alt selv.
– Vi har lagt vekt på å skrive enkelt og
lettfattelig slik at folk forstår oss. Det er
fort at det kan snike seg inn medisinske
uttrykk og ord som ikke alle forstår, sier
Andresen med et smil.
Den nye løsningen gjør det enklere å søke
informasjon om hva som skjer før, under
og etter behandling ved ditt sykehus.
Nå er alle de nye internettsidene kommet
på plass. Helse Midt-Norge var først ute,
og løsningen har vært i bruk siden mars
2016. Helseforetakene i resten av landet
har gradvis fulgt etter. Nå er alle på plass
og videreutvikling av innhold og digitale
tjenester vil få stor oppmerksomhet i årene
som kommer.
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