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Oppdragsdokument 2012
Oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2012 stiller flere krav til
arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Her finner du Helse MidtNorge RHFs
oppdragsdokument.
Pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet.
Publisert: 23.12.2011 12:14
Tor Harald Haukås
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Nurse Partner Norge avsluttar avtale med helseføretaka
I dialog med dei regionale helseføretaka og HINAS (Helseforetakenes
Innkjøpssevice AS) har Nurse Partner Norge AS vald førebels å avslutte utleie av
vikartenester til spesialisthelsetenesta.
Dei regionale helseføretaka saman med HINAS følgjer leverandørane av vikartenester i
spesialisthelsetenesta tett med omsyn til kontroll og oppfølging av fleire tilhøve. Av dialogen
som har vore ser Nurse Partner Noreg AS no at dei vil arbeide for vidare forbetringar på sitt
område, utan avtalen med sjukehusa.
 Vi tar til etterretning at Nurse Partner Noreg AS vil avslutte rammeavtala med oss og ser
positivt på at leverandøren ser inn på å ta opp att eit mogleg samarbeid for framtida. Vi veit
at vikarane som har kome frå Nurse Partner Norge AS er fagleg dyktige, dei har si erfaring
frå andre skandinaviske universitetssjukehus, seier og leiar for styringsgruppa i Hinas og
personal og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Oppdrag som allereie er inngått fram til og med 29. februar 2012 skal sluttførast for å ta
omsyn til dei einskilde vikarane og våre kollegaer i helseføretaka Vidare vil det no bli sett i
verk tiltak for å sikre ein stabil og nødvendig tilgang på vikarar også framover, med god
kvalitet på tenestene, slik at pasientbehandlinga blir godt ivareteke.
I 2009 gjennomførte dei regionale helseføretaka ei felles nasjonal anskaffing for bruk av
helsepersonellvikarar. Dei regionale helseføretaka i Noreg har avtale med 15 leverandørar av
vikartenester. Rammeavtalene skal sikre den nødvendige tilgangen på vikarar, med god
kvalitet på tenestene. Avtalene dei regionale helseføretaka har i dag gjeld ut september
2012, kravspesifikasjonar for nye avtalar blir utarbeidd vinteren 2012.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Kontaktpersonar:
Hilde Christiansen, leiar for styringsgruppa i HINAS
og personal og organisasjonsdirektør i Helse Vest , tlf.: 415 33 80
Kontaktperson Nurse Partner Norge AS:
Nadin Haugerud,Daglig leder, tlf 900 499 50
Publisert: 22.12.2011 09:35
Tor Harald Haukås
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En felles nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene er i
støpeskjeen.
En felles nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene er i støpeskjeen. Helseog
omsorgsdepartementet har tatt initiativ til etablering av en ny og oppdatert
nasjonal lederplattform i helseforetakene. En prosjektgruppe og en arbeidsgruppe
hvor representanter fra samtlige regionale helseforetak er representert er etablert.
I løpet av 2011 er det gjennomført dialogmøter med ledere på ulike nivåer både i
de fire regionale foretakene og i flere foretak i hver region.
Mye aktivitet. I Helse MidtNorge har interessen for prosjektet vært stor. Prosjektet har
vært presentert og diskutert i regional ledersamling. Her deltar alle administrerende
direktører i regionen. Plattformen har også vært tatt opp i ledermøtene i hvert enkelt
foretak.
Vi har i tillegg arrangert en workshop med ledere på ulike nivåer. Her var også tillitsvalgte
og verneombud med, sier rådgiver HR, Marthe Lyng i Helse MidtNorge. Hun forteller at det
er nedsatt en regional arbeidsgruppe som tar prosjektet videre.
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Det er skapt noen forventninger så vi må jobbe aktivt med å ta dette videre, sier Lyng.
Administrativ støtte. Utfordringsbildet for ledere i regionen er det samme som i de andre
helseregionene. Det handler om å finne balansen mellom fag og ledelse, og det handler om
tid til å prioritere ledelse. Dessuten opplever mange ledere det som en utfordring at
kontrollspennet er stort.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Det jeg også har merket meg gjennom disse prosessene er at ledere på lavere nivå ikke
har et godt nok administrativt apparat rundt seg. Behovet for lederstøtte er også noe vi må
se nærmere på, sier Lyng.

Forventninger og helhet. Det er en virkelighet Anita Schumacher kjenner igjen. Hun er
prosjektleder for Nasjonal lederplattform og har i høst vært mye rundt i foretakene.
Det å kombinere fag og ledelse og å skulle ivareta helheten trekkes frem av mange som
utfordrende, sier Schumacher. Til daglig er hun fagdirektør ved Sykehuset Vestfold.
Hun legger til at også samhandlingsreformen, god kommunikasjon internt og eksternt når
det gjelder samfunnsoppdraget, oppgaver, forventninger og ressurser er forhold som trekkes
frem som klare utfordringer for ledere på ulike nivåer.
Mange peker på at det er store og mange prosesser og at det er for lite tid til å planlegge
prosessene godt nok. Jeg opplever stort engasjement for prosjektet, sier Schumacher.
Prosjektet fortsetter med nye møtepunkter i 2012 og det blir en nasjonal konferanse for
utvalgte ledere 27. februar 2012. Det gjennomføres i disse dager en spørreundersøkelse
blant ledere på ulike nivåer i en rekke foretak. Slik skal flest mulig stemmer få sagt sitt før
prosjektet sluttfører arbeidet 1. mai neste år.

Fakta
Nasjonal lederplattform
l

l

Nasjonal ledelsesutvikling har ansvaret for fastsetting og forankring av en egen
plattform for ledelse i helseforetakene.
Lederplattformen skal beskrive utfordringsbildet og konkretisere verdier, prinsipper,
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retningslinjer og krav til lederadferd i helseforetakene.
Målet er å videreutvikle og konkretisere allerede etablerte nasjonale verdier og krav til
ledere. En nasjonal lederplattform skal komme i tillegg til og supplere det gode
arbeidet som allerede er utført i helseforetakene og regionene.
Prosjektledelsen består av prosjektleder, fagkonsulent, en kommunikasjonsansvarlig,
samt administrative og faglige ressurser fra sekretariatet for Nasjonal ledelsesutvikling.
Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som består av prosjektledelsen, regionale
koordinatorer og utvalgte ressurspersoner fra helseforetakene. Arbeidsgruppen har
overordnet ansvar for koordinering og framdrift i prosjektet.
Forslag til nasjonal lederplattform vil bli styrebehandlet av RHFstyrene.
Publisert: 20.12.2011 13:28
Jostein Listou
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Slik gjør vi det hos oss – veikart for
underlivskreftbehandling
Informasjon om kreftsykdommen og om hvordan den behandles er nå tilgjengelig
på internett for alle. Kartet gjelder for alle sykehusene i MidtNorge.
Forløpsbeskrivelsen, altså selve kartet som beskriver pasientens vei gjennom de ulike
delene av behandlingen, står på tre ”bein”: Logistikk, prosedyrer basert på beste praksis og
pasientinformasjon. Her skal pasienter, pårørende, fastleger og sykehusansatte finne alt de
trenger for å orientere seg før, under og etter behandling. Kartet ligger her.

 Vi har samarbeidet tett
om behandling av
underlivskreft i hele
regionen i flere år allerede,
men nå har vi fått tegnet
opp kartet slik at alle kan
se hvordan vi jobber. Vi
fant en del flaskehalser
mens vi tegnet kartet, og
har fjernet en ganske
mange av dem allerede,
sier overlege Trine
Stokstad ved St. Olavs
Hospital.
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Stokstad og Helsefaglig
rådgiver Ellen Annette
Hegstad forteller om et
godt samarbeid i hele regionen, også utenfor helseforetakene.

 Da vi skulle tegne prosesskartet for gynekologisk kreft var det naturlig å ta med
representanter for kommunehelsetjenesten, og fra det regionale brukerutvalget. Da fikk vi
ned på papiret hvordan vi faktisk jobber sammen med pasientene.

Kartet, eller det ”standardiserte pasientforløpet” som det kalles, viser hvordan en pasient
kommer inn i kreftbehandlingen, hvordan gangen er fra utredning, via operasjon,
strålebehandling og eventuell cellegift og til oppfølging og kontroll etter behandlingen. Når
en tegner en slik prosess første gang skal en først beskrive arbeidet slik det gjøres, og
deretter prøve å finne forbedringsmuligheter. Dette har blant annet gitt raskere MR
undersøkelser.
 Det vi kan tjene mest på er nok det vi kaller forløpstider, sier Stokstad, men samtidig
mangler vi gode verktøy til å måle hvor lang tid det tar for pasienten å komme gjennom de
forskjellige delene av behandlingen. Underlivskreft har dessuten ofte veldig uklare
symptomer, og det gjør at mange pasienter kommer til oss etter å ha startet opp i andreIRUO¡SI¡UVW
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Se opptak av konferansen "Samhandlingsreformen og
Strategi 2020"
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Onsdag 14. desember arrangerte Regionutvalg MidtNorge i Den norske legeforening
sammen med Helse MidtNorge RHF seminar om "Samhandlignsreformen og Strategi
2020". Seminaret ble overført direkte på internett i vår webTV.
Følg oss på sosiale medier

Seminaret ble innledet med innlegg fra Bent Høie (leder av Stortingets
helse og omsorgskomite), adm. dir. Gunnar Bovim (Helse MidtNorge
RHF) og president Hege Gjessing (Den norske legeforening).

Helse MidtNorge på

Seminaret var delt inn i tre hovedbolker:
1. Forventninger og føringer  er vi enige?
2. Utfordringer og implementering  er det mulig?
3. Samhandling  mer enn samhandlingsreformen?
Her er lenker til de forskjellige foredragene:
l
l
l
l

l
l

l
l

Bent Høye, leder av Helse og omsorgskommiteen på Stortinget
Gunnar Bovim, dministrerende direktør i Helse MidtNorge RHF
Hege Gjessing, President i Den norske legeforening
Gunnar Krokstad, Førsteamanuensis dr. med. HUNT
forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin
Per Kristian Vareide, fagsjef ledelse, KS
Nils Hermann Eriksson, direktør for helsefag, forskning og utdanning
Helse MidtNorge RHF
Ottar Grimestad, Den norske legeforening
Jon Helle, Leder av Overlegeforeningen
Publisert: 15.12.2011 13:10
Jostein Listou
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Masterprogram i helseinformatikk  forlenget søknadsfrist og
lavere pris
NTNU forlenger søknadsfristen på masterprogrammet til 9. januar og senker prisen
35%
IT blir en stadig viktigere, og mer krevende, del av helsevesenet. Det fordrer mer
kompetanse i alle ledd. IT bransjen må vite mer om helsesektoren, og helsepersonell må
vite mer om mulighetene og begrensningene ITsystemer gir. Medisinsk og teknologisk
utvikling medfører også store endringsprossesser (ref. Samhandlingsreformen, endret
sykehusstruktur, etc.)
NTNU tilbyr erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk tilpasset deg som er i arbeid 
om du har ITbakgrunn eller om du har en helsebakgrunn.
Les om masterprogrammet her
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Jostein Listou
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Følg direktesendt webTV onsdag 14. desember (oppdatert
med lenke til sending)
Onsdag 14. desember arrangerer Regionutvalg MidtNorge i Den norske
legeforening sammen med Helse MidtNorge RHF seminar om
"Samhandlignsreformen og Strategi 2020". Seminaret overføres direkte på
internett i vår webTV. Sendingen starter kl. 10.00.
Seminaret innledes med innlegg fra Bent Høie (leder av Stortingets helse og
omsorgskomite), adm. dir. Gunnar Bovim (Helse MidtNorge RHF) og president Hege
Gjessing (Den norske legeforening).
Seminaret er delt inn i tre hovedbolker:
1. Forventninger og føringer  er vi enige? (kl.10001200)
2. Utfordringer og implementering  er det mulig? (kl. 12451400)
3. Samhandling  mer enn samhandlingsreformen? (kl. 14251530)
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Seminaret kan følges direkte, men blir også tilgjengelig på web i ettertid.
Klikk her for å se sendingen
Publisert: 13.12.2011 15:56
Tor Harald Haukås

Oppdatert: 14.12.2011 10:00
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Første nasjonale kartlegging av pasientskader
 Registrering og kartlegging av pasientskader er viktig for å kunne gjøre
helsetjenesten bedre. Gjennom den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen gir
våre helseforetak verktøy for å komme i gang med et systematisk arbeid der vi ikke
skal henge ut de som gjør feil, men gjøre det mulig å lære av de feil som begås. Vi
er opptatt av at det skal være full åpenhet om dette, sier adm.dir. Gunnar Bovim i
Helse MidtNorge RHF.
Han mener at det er naturlig at sykehusene i Norge som del av et offentlig helsevesen, går
foran og offentliggjør tall for pasientskader. Bovim sier at åpenhet er en forutsetning for å
bygge tillit og trygge og gode helsetjenester.
Tallene som legges fram viser at rundt 17 prosent av pasientoppholdene ved midtnorske
sykehus var forbudet med skade i 2010. Dette omfatter i overkant av 20.000 pasienter. Over
halvparten av disse fikk derfor et lenger sykehusopphold enn planlagt og ytterligere rundt
8000 fikk en forbigående skade som krevde behandling. Nærmere 1000 pasienter fikk en
skade som gav varig men og like mange måtte ha livreddende behandling som følge av
skaden.
I 0,7 prosent av pasientoppholdene døde pasienten som følge av skade. Nasjonalt tilsvarer
dette rundt 4700 dødsfall. Dette bekrefter at pasientskader er en betydelig årsak til sykdom
og død i Norge. Resultatet er innenfor det som er forventet ut fra internasjonal forskning.
Samtidig finnes det ikke tilsvarende større undersøkelser fra Norge eller andre land å
sammenlikne med.
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Undersøkelsen gir i dag ikke grunnlag for å sammenlikne resultater mellom helseforetak.
Tallene er likevel viktig for at enkelte helseforetak skal kunne sette seg konkrete mål for
forbedringsarbeidet. Alle helseforetak i MidtNorge deltar i pasientsikkerhetskampanjen og
offentliggjør sine resultater.
Resultatene for helseforetakene i MidtNorge finner du her.
Mer detaljert informasjon om Pasientsikkerhetskampanjen finner du her
Her er pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet
Publisert: 13.12.2011 08:30
Tor Harald Haukås
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Leie av lokaler til ambulansedrift
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt at ambulansetjenesten i MidtNorge
skal drives i egenregi f.o.m. 1.1.2013.

OBS! Tilbudsfrist er 20. januar 2012 kl. 12:00
Dette innebærer at Helse MidtNorge ønsker tilbud på egnede leiearealer for
ambulansetjenesten i følgende områder:
l

l

l

Nord Trøndelag:
Verran, Flatanger, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Leka
SørTrøndelag:
Røros, Oppdal, Selbu, Trondheim, Hemne, Hitra, Ørland, Åfjord
Møre og Romsdal:
Rauma, Aukra, Midsund, Rindal, Sandøy, Gjemnes, Averøy, Sunndal, Aure, Smøla,
Sula, Giske, Vanylven, Herøy, Sande, Hareid/Ulstein, Haram, Ørskog, Norddal,
Stranda, Sykkylven, Geiranger
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For påmelding og tilgang til konkurransegrunnlaget kontakt Helse MidtNorge RHF v/ Lillian
Slåtsve lsl@helsebyggmidt.no
Se også vår samleside om overtakelse av ambulansedrift
Publisert: 16.11.2011 12:00

Oppdatert: 08.12.2011 12:02
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Jostein Listou
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Ambulanse MidtNorge HF stiftet
Styret for Helse MidtNorge RHF har stiftet et nytt helseforetak som skal ivareta
prosessen med overtakelse ambulanser og drive ambulansene i regionen i
perioden 20132014. Helseforetaket får Stjørdal som hovedkontor og får ansvar for
65 ambulansestasjoner og nærmere 700 ansatte fra 2013 av. Styreleder blir
Torbjørg Vanvik. Hun er direktør for eierstyring i Helse MidtNorge RHF.
Det nye helseforetaket skal etter planen avvikles ved utgangen av 2014 da
ambulansetjenesten overføres til de lokale helseforetakene i MidtNorge.
Det er opprettet egen temaside for ambulanseprosjektet i Helse MidtNorge. Gå dit ved å
kke her.
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Helse MidtNorge RHF kjøper seg inn i NTNU Technology
Transfer AS
Helse MidtNorge RHF har kjøpt 15% av aksjene i kommersialiseringsselskapet
NTNU Technology Transfer AS. Det nye eierskapet skal gjøre begge parter bedre
rustet til å løfte fram flere innovasjonsprosjekter i helseregionen.
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På onsdagens ekstraordinære generalforsamling i NTNU Technology Transfer AS (TTO) ble
kapitalutvidelsen på rundt 11 millioner kroner vedtatt. I tillegg til innskutt kapital vil Helse
MidtNorge RHF bidra med en økonomisk innsats på omtrent fem millioner årlig over en
femårsperiode.
 Helse MidtNorge forventer at eierskapet i NTNU Technology Transfer vil bidra slik at vi kan
få mer ut av innovasjonspotensialet ved helseforetakene i regionen. Helsetjenesten har stort
behov for nyskaping og nytenking slik at vi kan løse de utfordringer vi vil møte i årene
framover. Behovet for helsetjenester vil øke fordi vi blir flere eldre og vi lever lengre, men
helsesektoren kan ikke løse dette gjennom vekst alene. Vi trenger å jobbe smartere og
satsing på innovasjon er derfor helt nødvendig, sier adm. dir. i Helse MidtNorge Gunnar
Bovim.
Skal forløse innovasjonspotensialet
Det felles eierskapet fører til at NTNU Technology Transfer AS får en viktig rolle i utvikling
og kommersialisering av innovasjonsprosjekter for Helse MidtNorge. Målet er at det nye
samarbeidet skal forløse innovasjonspotensialet ved regionenes helseforetak.
NTNU etablerte i 2004 NTNU Technology Transfer AS for å bistå universitetet med
patentsikring og kommersialisering av ideer og oppfinnelser fra NTNUs forskningsmiljøer.
Senere har NTNU Technology Transfer AS også blitt kommersialiseringsaktør for St.Olavs
Hospital gjennom egen avtale.
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NTNU Technology Transfer AS har en sentral rolle i NTNUs økosystem for nyskaping, og
har som mål å maksimere antall kommersialiseringer i form av selskapsetableringer,
teknologisalg og teknologilisenser. Selskapet er i dag et av de største og mest anerkjente
kommersialiseringsaktører i landet. Fra 2004 har selskapet etablert hele 32 nye bedrifter og
inngått 33 lisensavtaler.
Langsiktig samarbeidsavtale
Med utgangspunkt i det nye felles eierskapet i NTNU Technology Transfer planlegges det
en langsiktig samarbeidsavtale på fem år. En slik avtale vil inkludere en rammeavtale om
tjenestekjøp med en anslått ramme på 5 millioner kroner årlig.
Midlene skal blant annet styrke kapasiteten til NTNU Technology Transfer AS slik at de
kan levere tjenester i henhold til forventningene mellom partene, samt bidra til utvikling av
valgte innovasjonsprosjekt.
Planlagte aktiviteter innebærer kartlegging og vurdering av kommersialiseringspotensial og
patenteringsmuligheter til innovasjonsprosjekter ved helseforetakene, og tilpassede
stimuleringstiltak til hvert enkelt helseforetak for å øke innovasjonsevnen. Kanskje den
viktigste oppgaven er utvikling av helt konkrete innovasjonsprosjekter, med typiske
aktiviteter som identifisering av markedsmuligheter, utvikling av prototyper, og mulige
industrisamarbeid.
For mer informasjon, ta kontakt med:
Eivind Andersen
Prosjektleder, NTNU Technology Transfer AS
900 30 570 / eivind.andersen@ntnu.no
Tor Harald Haukås
Kommunikasjonsdirektør, Helse MidtNorge RHF.
748 39 924 / tor.h.haukaas@helsemidt.no
Publisert: 30.11.2011 15:35
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Blinker ut faglige utviklingsprosjekter for 2012
Helse MidtNorge RHF iverksetter nå konkrete prosjekter som skal bidra til bedre
organisering, samarbeid på tvers og faglig utvikling innen spesialisthelsetjenesten.
For 2012 er det satt av en pott på nærmere 20 millioner kroner som skal bidra til
kvalitetsforbedring, ivareta pasientsikkerhet og støtte opp under en bærekraftig og
robust helsetjeneste for framtida.
Dette er områdene løftes fram og som det vil bli organisert prosjekter rundt:
l

l

Jobbgliding
Når medisinsk utvikling fører til forenkling i behandlingen bidrar det til å heve
kompetanse og at oppgaver flyttes fra en yrkesgruppe til en annen. Ett eksempel er
ultralydundersøkelse av gravide som lå til legene fra start av, men som i dag utføres av
spesialutdannede jordmødre. Nye områder for slik jobbgliding kan bli endoskopiske
undersøkelser av mage og tarm, ultralyd av mage og prostata samt ultralyd av hjerte i
en hjertemedisinsk poliklinikk.
Vaktsamarbeid
Akutt syke skal ha hjelp uten unødig opphold, men de som kan vente skal også tilbys
hjelp uten unødig lang ventetid. Gjennom samarbeid på tvers innad i sykehus og
mellom sykehus om vakt og beredskap, skal helseforetakene sikre tilstrekkelige
ressurser for akutt hjelp og samtidig frigjøre ressurser til økt bemanning på dagtid.

l

Desentralisert poliklinikk
Øyesykdommer og hudsykdommer er eksempler på såkalte medisinske ”småfag”,
men der det er mange pasienter og mange kontroller. Ikke minst fordi det her er
mange eldre som følges opp poliklinisk, er det ønskelig å gi kortreiste tilbud til flere.
Det kan skje gjennom desentraliserte poliklinikker og mer strategisk bruk av
avtalespesialister utenfor sykehusene.

l

Færre kontroller
Undersøkelser viser at mange polikliniske kontroller som gjøres kan være
unødvendige. Et eget prosjekt ved St. Olavs Hospital skal se nærmere på dette. Når
fastlegen i større grad ivaretar kontroll og oppfølging vil sykehuset raskere kunne gi
hjelp til nyhenviste, redusere ventetid og unngå fristbrudd. Overføring av kompetanse til
primærhelsetjeneste og samarbeid med fastlegene er en viktig del av dette.

l

Færre henvisninger
Gjennom styrket samarbeid og kompetanseutveksling mellom fastlege og sykehus,
kan pasienter få stilt tidligere diagnose, tettere oppfølging og unngå henvisning til
sykehus. Positive erfaringer med slikt samarbeid for pasienter med diabetes og
sykelig overvekt skal utvikles videre og breddes til alle helseforetakene i MidtNorge.
Tilsvarende konsept kan senere brukes også for andre pasientgrupper.

l

”Helse MidtNorgemodellen”
Ved å opprette en halv stilling for en fastlege i tverrfaglige poliklinikker i alle
helseforetak i regionen, skal det bygges nøvendig kompetanse i løpet av en seks
måneders periode. I første omgang er det tenkt på tverrfaglig diabetes og fedme
poliklinikk og iverksettes i løpet av mars 2012. Både helseforetak og kommuner skal
bidra med finansiering. Helse MidtNorge ønsker også å prøve ut flere prosjekter og
tiltak som kan bidra til aktiviteter i Frisklivssentraler.
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l

Ressursplanlegging
Med rett kompetanse på rett sted til rett tid får pasientene det beste tilbudet. God
ressursstyring fører til mindre ventetid og dødtid for personalet som dermed får gjort
jobben sin på en bedre måte. Mulige prosjektområder her er pasientflyt og bemanning
i poliklinikk, dagpost eller operasjonsstue.

 Jeg har stor tro på at disse innstasområdene både fordi de er faglig stimulerende og fordi
dette er viktige bidrag i vår Strategi 2020. Helseforetakene våre driver et betydelig
forbedringsarbeid og omstiller egen virksomhet, men gjennom dette regionale initiativet
ønsker vi å legge til rette for løsninger som kan skje på tvers av foretak. Det skal bidra til
økt samhandling i helsetjenesten og det vil pasientene ha stor nytte av og, sier direktør for
helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Nils H. Eriksson.
Her kan du laste ned notat som er sendt helseforetakene i regionen vedr.
utviklingsprosjektene. I dette dokumentet finnes frister for søknader og tildeling, samt mer
bakgrunn om tiltakene.
Kontaktpersoner for media:
Fagdirektør Nils H. Eriksson – mobil 951 45 747
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås – mobil 934 98 136
Publisert: 29.11.2011 09:06
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Lokal og regional gjennomgang av tilsynsrapport etter
drukningsulykke
Både Helse MidtNoreg RHF og Helse Møre og Romsdal HF skal gå gjennom
Helsetilsynets rapport om drukningsulykka utanfor Karihola ved Kristiansund.
Kritikken frå tilsynet blir tatt alvorleg.
Slik blir rapporten følgd opp både lokalt i føretaket og regionalt i helseregionen.
 Kritikken som er komen frå Helsetilsynet er så alvorleg, at vi meiner det er grunnlag for å
sjå nærare på organiseringa av beredskapen i heile regionen. Vi har oppretta ei regional
arbeidsgruppe, som no er i gang med ein brei gjennomgang av både kompetanse,
organisering og kommunikasjonsmessige sider ved saka, seier fagdirektør Nils H. Eriksson
i Helse MidtNoreg RHF.
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 Vi har no sett ned ei gruppe av fagfolk frå det lokale helseføretaket, som skal sikre at vi får
gått gjennom og forbetra våre rutinar. Vi ser svært alvorleg på tilsynsrapporten der det er
konkludert med at helseføretaket har brote spesialisthelsetenestelova. Tilsynsrapporten er
først og fremst ein alvorleg systemkritikk; at vi ikkje hadde gode nok rutinar for varsling,
kommunikasjon og koordinering av ein slik drukningshending., seier fagdirektør Odd
Veddeng i helse Møre og Romsdal HF.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
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Helsetilsynet leverte sin rapport 16. november til Helse Møre og Romsdal HF, som skal
svare ut rapporten innan fire veker frå den ble mottatt. Helse MidtNorge RHF har eit sørgje
foransvar i samsvar med lov om spesialisthelsetenester.
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For meir informasjon – kontakt:
l

Helse MidtNoreg RHF
¡ Fagdirektør Nils H. Eriksson – mobil 951 45 747
¡ Kommunikasjonsdirektør Tor H. Haukås – 934 98 136

l

Helse Møre og Romsdal HF
¡ Fagdirektør Odd J. Veddeng – mobil 482 37 885
¡ Kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund – 900 88 300
Publisert: 28.11.2011 13:25
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Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 1.
desember
Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 1.
desember er nå tilgjengelig på vår styreadministrasjon på web. (Sakspapirene
legges ut fortløpende)
Publisert: 24.11.2011 12:58
Tor Harald Haukås
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Inntektsramme på 15,4 mrd fordelt
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt inntektsfordeling og aktivitetsbestilling
for helseforetakene i regionen for 2012. Inntektsrammen er på 15,4 milliarder
kroner. Det er lagt opp til økt pasientbehandling i alle helseforetak.
I 2012 skal det ikke forekomme fristbrudd og den totale gjennomsnittlige ventetida skal ikke
være høyere enn 65 dager. For å sikre at disse målene blir nådd, har styret besluttet å
holde tilbake en ramme slik at man kan kjøpe tjenester for aktuelle pasienter hos private
tilbydere eller andre helseforetak. Hvis målet om fristbrudd og ventetid innfris, blir midlene
overført til heleseforetakene.
 Budsjettet for 2012 forutsetter at omstillingsarbeidet i Helse MidtNorge videreføres. Jeg vil
ikke underslå at dette oppleves krevende for både ansatte og ledere, men resultatet vil
pasientene ha glede av. Vår helseregion har gjort et solid arbeid gjennom å bringe driften i
balanse og vi arbeider nå målrettet for å skape et nødvendig økonomisk handlingsrom for å
kunne gjøre nye investeringer i nybygg, utstyr og kompetanse. Langtidsbudsjettet som
bygger på vår Strategi 2020, er en veiviser for å utvikle en robust spesialisthelsetjeneste av
høy kvalitet som skal bli en forutsigbar partner for kommunene når samhandlingsreformen
skal på plass, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
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Stifter nytt helseforetak 1. desember
Styret for Helse MidtNorge RHF har satt stiftelsesdato til 1. desember 2011 for det
nye midlertidige helseforetaket som skal ivareta drift av ambulansetjenesten i de
tre midtnorske fylkene fra 2013 av.
Det er lagt opp til at styret i det nye helseforetaket blir satt sammen av blant annet
medlemmer fra dagens styrer for helseforetakene i MidtNorge. Inntil det nye helseforetaket
får egne ansatte, vil arbeidsutvalget for regionalt tillitsvalgte i Helse MidtNorge ivareta
oppgaven som ansattes representanter i styret.
Styret for det nye helseforetaket vil som sin første oppgave få i oppdrag å ansatte en
administrerende direktør for foretaket. Selskapet blir etter planen operativt fra 01.01.2012.
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Utlysning: Midler til helsefremmende arbeid
Helse MidtNorge utlyser hvert år tilskudd til helsefremmende tiltak. Tilskuddene er
rettet mot brukerorganisasjoner med tilhørighet i MidtNorge.
Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse MidtNorge RHF ønsker å
støtte.
Tilskuddene utlyses 1. oktober hvert år og har fast søknadsfrist 30. november. Kun
brukerorganisasjoner med tilhørighet i MidtNorge kan søke.
Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling i samarbeid med det regionale brukerutvalget for
Helse MidtNorge RHF.
Retningslinjer finner du her

Mottatte midler
Har du mottatt midler for inneværende år og ikke skal søke tilskudd for neste år, skal det
rapporteres hvordan pengene er blitt brukt. Rapporteringsskjema finner du her.
For 2015 ble det fordelt om lag 7,7 millioner kroner.
Oversikt over organisasjoner som har fått midler for 2015 finner du her

Publisert: 15.11.2011 09:00
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Økt pasientbehandling i 2012
Det vil bli behandlet flere pasienter i alle helseforetak i MidtNorge i 2012 enn i år.
I forslag til inntektsfordeling for neste år er det lagt inn økt aktivitet med særlig
vekst i antallet polikliniske konsultasjoner. Psykisk helsevern og rusbehandling er
prioriterte områder og innen somatikk er det viet særlig oppmerksomhet mot
kreftsykdom og hjerneslag.
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 Etter en totalvurdering av forholdet mellom drift og investeringer i helsetjenesten, mener
jeg det er grunn for omlegging fra store ressurser brukt på drift til å holde mer av til
investeringer. Denne retningen følges opp i forslag til budsjett for 2012. Min anbefaling
overfor styret er likevel å redusere kravet til omstilling neste år noe i forhold til det vedtatte
langtidsbudsjettet. Det betyr at vi skyver noe av utfordringen over til 2013, sier adm.dir.
Gunnar Bovim.
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Inntektsrammene for helseforetakene gir et godt grunnlag for å videreutvikle
behandlingstilbudet. Samlet er det lagt opp til et driftsoverskudd på 166,5 millioner kroner
som skal brukes til investeringer som kommer pasientene til gode, påpeker Bovim.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Styret for Helse MidtNorge behandler forslag til inntektsfordeling og aktivitet for 2012 på
møte mandag 14. november. Administrasjonen foreslår at Helse Møre og Romsdal HF får
20 millioner kroner i fusjonsstøtte neste år. Bakgrunnen er forventede omkostninger knyttet
til fusjoneringen av to til ett helseforetak i Møre og Romsdal. 2012 blir også første år med
ny modell for inntektsfordeling bygget på Magnussenutvalgets prinsipper. Modellen skal
innføres gradvis over 4 år.
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I forslaget fordeler inntektene seg slik mellom helseforetakene:
Helse Møre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Rusbehandling MidtNorge HF

4,47 mrd. kroner
6,80 mrd. kroner
2,21 mrd. kroner
0,39 mrd. kroner

Total inntektsramme for hele Helse MidtNorge er 15,37 mrd kroner i 2012.
Saksframlegg til styremøtet 14. november gjøres tilgjengelig på vår styreadministrasjon på
web i løpet av ettermiddagen (tirsdag 8. november).
Publisert: 08.11.2011 15:47
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Mer av det beste inn i kommunene!
"Vi må videreføre det gode arbeidet som er gjort i helseforetakene inn i
kommunene!" Dette var gjennomgangstonen da Regional Brukerutvalgskonferanse
gikk av stabelen 8. november. Brukerutvalgene fra alle helseforetakene var samlet
for å diskutere brukermedvirkning i samhandlingreformen.
Ca 50 deltakere var samlet på Hell for å høre
om status på forberedelsene til innføringen av
reformen, og for å gi råd til Helse MidtNorge
om hvordan RHFet skal støtte kommunene i
gjennomføringen.
Konferansen ble åpnet av Elin Kragset Gullvåg
som er leder i Regionalt brukerutvalg og
Gunnar Bovim, adm. direktør i Helse Midt
Norge RHF. Samhandlingsdirektør Daniel
Haga orienterte om status for innføringen av
reformen, mens Inge Falstad, som er
prosjektleder i Værnesregionen orienterte om
arbeidet som gjøres i de fire kommunene som
inngår i regionen.
Overlege ved St. Olavs Hospital Bård Kulseng fortalte om samhandling med fokus på
diabetes og overvekt/sykelig fedme.
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Mye av dagen var satt av til gruppediskusjoner på tvers av organisasjonene, med fokus på
hvilke råd Helse MidtNorge bør gi til kommunene om brukermedvirkning. Helseforetakene
har kommet lenger på dette feltet enn kommunene, og deltakerne var klare på at det gode
arbeidet som har vært gjort i helseforetakene må videreføres til kommunene. Det er også
viktig at både brukerorganisasjonene og kommunene er gjensidig proaktive, slik at brukerne
blir involvert før tilbud etableres, og ikke i etterkant, slik at de ikke kan påvirke utformingen
av tilbudet. Brukerrepresentantene etterlyste også kvalitetskriterier for samhandling,
hvordan en kan måle eventuell suksess av samhandlingen.
Her kan du laste ned foredragene fra konferansen
Her kan du se alle bildene fra konferansen
Helse MidtNorges regionale brukerutvalg har sitt eget arbeidsområde som er åpent for alle
Publisert: 08.11.2011 14:14
Jostein Listou
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Oppretter midlertidig helseforetak for ambulansene
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt å opprette et nytt helseforetak for å
forberede overtakelse og ivareta drift av ambulansetjenesten i 2012 og 2014.
 Helse MidtNorge skal i samarbeid med kommunene sikre nærhet, videreutvikle og
koordinere ambulansetjenesten og tilbudet om øyeblikkelig hjelp. Befolkningen skal ha
trygghet for liv og helse når vi nå gjør endringer og fra 2013 driver ambulansene i offentlig
regi, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styret har gitt administrerende direktør fullmakt til å inngå leiekontrakter for
ambulansestasjoner basert på den vedtatte prehospitale planen for perioden 20132018.
Samhandlingsreformen gir kommunene i oppgave å etablere øyeblikkelighjelpstilbud og det
kan da være hensiktsmessig å samarbeide med kommunene om eventuelle endringer som
kan gi bedre pasientforløp og enklere kompetanseoverføring.
Se også kronikk om dette på Facebook.
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Kronikker fra Helse MidtNorge
Helse MidtNorge RHF bidrar regelmessig med kronikker og innlegg i regionens
aviser. De fleste av disse gjøres også tilgjengelig på web. Her finner du ferske
kronikker som ligger åpent tilgjengelig på Facebook:
En god tjeneste skal bli bedre (om ambulansetjenesten)
Av direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik og adm.dir. Gunnar Bovim
Omfordeling av vekst  ikke kutt i behandlingstilbud
Av adm.dir. Gunnar Bovim
Hva er det egentlig Helse MidtNorge driver med?
Av adm.dir. Gunnar Bovim
Omfordeling av helsemidler etter befolkningens behov
Av styreleder Kolbjørn Almlid
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Innkalling og sakspapirer for styremøte 3. november
Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 3.
november er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.
Dokumentene kan du laste ned fra vår styreadministrasjonsløsning
Publisert: 27.10.2011 21:28
Tor Harald Haukås
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Helse MidtNorge utvikler nettsidene
Helse MidtNorge har i dag oppdatert startsiden på nettstedet www.helsemidt.no
med ny og mer oversiktlig layout. Dette er et ledd i en pågående utvikling av både
utseende og innhold på nettsidene.
Den oppdaterte startsiden vil forhåpentligvis gi brukerne lettere tilgang til det stoffet de
ønsker å lese.
Nettstedet skal tilpasses den nye versjonen av Nasjonalt rammeverk for webløsninger i
helsesektoren.
I den nye layouten ligger det også funksjoner som baserer seg på universell utforming,
som bl.a. større kontrast mellom tekst og bakgrunn, det er enklere å forstørre teksten og
det er gjort andre forbedringer for synssvake.
Publisert: 26.10.2011 12:04
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Nye offisielle tall for ventetid og fristbrudd
Også i august økte ventetiden og fristbruddene i helseforetakene i MidtNorge.
Helse MidtNorge har lagt ut nye offisielle tall for utvikling innen ventetid og
fristbrudd per utgangen av august 2011.
 Vi har tett samarbeid med helseforetakene når det gjelder venetid og fristbrudd. Den
løpende foreløpige rapporteringen viser at det er høy aktivitet og en bedring på gang. Vi har
likevel et stykke igjen til målet om en ventetid på 65 dager i snitt og i løpet av sommeren
har også antallet fristbrudd økt. Vurderingen vår er at det er fullt mulig å fjerne alle fristbrudd
og lage rutiner slik at det ikke oppstår nye. Dette vil vi at helseforetakene i regionen har løst
innen utgangen av 2011, sier fagdirektør Nils H. Eriksson i Helse MidtNorge RHF.
Helse MidtNorge har hatt økende ventetid og flere pasienter har opplevd fristbrudd i løpet av
sommeren. Her finner du mer detaljert informasjon om utviklingen.
Publisert: 26.10.2011 10:11
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Gjennomgang av medisinsk kodepraksis
Sykehusenes kodepraksis kan forbedres ved å sikre bedre opplæring, bedre
organisering og kontroll. Det viser en nasjonal gjennomgang og revisjon av praksis
ved en rekke av landets helseforetak. I MidtNorge har internrevisjonen hatt en slik
gjennomgang ved St. Olavs Hospital HF og Helse NordTrøndelag HF. Riktig koding
er viktig for å sikre inntekter og gi god oversikt over aktiviteten i helseforetakene.
 Rapportene viser at det er mye å hente ved god opplæring og forenkling av systemet for
koding. Rapportene fra internrevisjonen gir det enkelte helseforetak et konkret utgangspunkt
for å forbedre praksis og vi forventer at man tar fatt i dette, sier fagdirektør Nils H. Eriksson i
Helse MidtNorge RHF.
For Helse NordTrøndelag og St. Olavs Hospital viser rapportene:
l

l

l

l

l

l

l

Rolle og ansvarsfordeling og organisering av arbeidet med medisinsk koding er
etablert på en hensiktsmessig måte.
Revisjonen har vist at ansatte og ledelsen er opptatt av å kode medisinsk korrekt. Det
er i liten grad kultur for bevisst feilkoding eller valg av annen behandling for å øke
refusjonsbeløpet.
Kun et fåtall av de spurte i spørreundersøkelsen opplyser at de har kjennskap til
bevisst bruk av feil medisinsk kode eller valg av annen behandling for å øke
refusjonsbeløpet
Spørreundersøkelsen og intervjuene viser at en høy andel av personellet som selv
setter koder, gir uttrykk for at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i medisinsk
kodebruk. De fleste av administrativt personell som arbeider med kontroll av medisinsk
koding oppgir at de har fått tilstrekkelig opplæring i medisinsk koding.
Et klart flertall av personellet som setter koder opplyser at de ikke har tilstrekkelig tid
til dette arbeidet.
Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner eller retningslinjer for kodearbeidet på
foretaksnivå. Det foreligger en del skriftlige rutiner på klinikk og avdelingsnivå.
Enhetlige og skriftlige rutiner på området kan gi større sikkerhet for at kodearbeidet
gjennomføres i tråd med krav i regelverket.
Revisjonen har vist at kontroll og oppfølging av kodearbeidet kan forbedres.
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I det store og hele samsvarer funnene i våre to foretak med de funn som er gjort på
landsbasis og som fremkommer av hovedrapporten.
Her finner du den nasjonale hovedrapporten (pdf)
Her er rapporten for Helse NordTrøndlag HF (pdf)
Her er rapporten for St. Olavs Hospital HF (pdf)
Publisert: 26.10.2011 09:38
Tor Harald Haukås
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Samarbeidsavtale mellom KS og Helse MidtNorge
KS i de tre midtnorske fylkene og Helse MidtNorge RHF har inngått
samarbeidsavtale om gjennomføring av Samhandlingsreformen som trer i kraft i
2012. Avtalen forplikter partene til å støtte de tiltak og prosesser som iverksettes for
å realisere kortsiktige og langsiktige mål for samhandling innen helsetjenesten.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Bildet:
Thomas Iver Hallem, Halgeir Grøntvedt, Maritta Ohrstrand, styreledere i
henholdsvis KS NordTrøndelag, SørTrøndelag og Møre og Romsdal,
samt Gunnar Bovim, adm.dir i Helse MidtNorge

 Vi er opptatt av å ta et felles ansvar for at innbyggerne i regionen skal oppleve
helsetjenestene som helhetlige og sammenhengende, med god kvalitet og gitt innenfor en
bærekraftig ramme, heter det i innledning til avtaleteksten.
Her finner du hele avtaleteksten (pdf)
Ny lovgivning og samhandlingsreformen legger opp til at ledere og ansatte i helsetjenesten
har et felles samfunnsansvar. I MidtNorge er det lagt til rette for en samordnet prosess slik
at avtalene mellom kommuner og helseforetak blir mest mulig like.
Publisert: 12.10.2011 14:41
Tor Harald Haukås
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2012: Økt pasientbehandling og forbedringsarbeid
 Forslaget til Statsbudsjett for 2012 gir et godt grunnlag for videreføring av vårt
forbedrings og omstillingsarbeid. Det er lagt til rette for at vi kan behandle flere
pasienter og retningen er mer bruk av poliklinikk. Dette er i tråd med våre planer.
Det samme gjelder gjennomføring av Samhandlingsreformen, sier en fornøyd
styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Almlid legger vekt på at fortsatt vekst skal gi seg utslag i bedre kvalitet og at pasientene
skal ha nytte av forbedringsarbeidet. Langtidsbudsjettet for Helse MidtNorge forutsetter at
det skjer betydelig omlegging og effektivisering i årene framover. For 2012 arbeides det med
tiltak innenfor en ramme på 365 millioner kroner. Forslaget til Statsbudsjett endrer ikke
dette, men kan bidra til å gi helseforetakene noe bedret tid.
Statsbudsjettet legger opp til en vekst på 1,4 milliarder kroner for spesialisthelsetjenesten.
Veksten vil være sterkest innen poliklinisk virksomhet, rus behandling og psykisk
helsevern. Det er lagt inn spesielle føringer knyttet til behandling av kreftsykdom  og
hjerneslag er et annet område som trekkes fram på grunn av til dels store forskjeller i
behandlingstilbud i ulike deler av landet.
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Her finner du mer informasjon:
Prioriterer pasientene
Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med ytterligere 1,4 milliarder kroner for å få lavere
ventetider og bedre behandling. –Dette viser at Regjeringen prioriterer pasientene sier helse
og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen. Kraftigst er økningen innenfor psykisk
helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi hvor det blir en vekst på hele 6,5 prosent.
Midlene skal også benyttes til å følge opp nye kvalitetskrav, blant annet innen kreftområdet.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Mer til samhandling, IKT i helsevesenet og fastlegene
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 740 millioner kroner til oppfølging av
samhandlingsreformen i 2012, en økning på 150 millioner kroner i forhold til saldert budsjett
2011.  Kommunene skal motiveres til å behandle sykdom så tidlig som mulig, sier helse
og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Styrker pasientbehandlingen
Regjeringen foreslår å øke driftsmidlene ved sykehusene med ytterligere 1,4 milliarder
kroner. – Innenfor poliklinisk psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi,
legger vi opp til en vekst på hele 6,5 prosent. Økningen gir også rom for å følge opp kravene
til bedre helse og raskere behandling, blant annet på kreftområdet. Det er et klart utrykk for
regjeringen satser på pasientbehandling, sier helse og omsorgsminister Anne Grete
Strøm Erichsen.
Flere får medisin mot beinskjørhet
Regjeringen foreslår å bruke 18 millioner på å sørge for at de som er rammet av
beinskjørhet får lettere tilgang til medisinen alendronat.
19 millioner til kampanje mot røyking
Regjeringen foreslår 19 millioner kroner til massemediekampanjer mot røyking.  Det har
aldri tidligere vært brukt så mye penger i Norge på en tobakkskampanje, men det er helt
nødvendig og det er utrolig viktig for folkehelsen sier helse og omsorgsminister AnneGrete
StrømErichsen.
24 nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
På bakgrunn av en omfattende faglig gjennomgang og kriterier i ny forskrift, foreslår
regjeringen å opprette i alt 24 nye nasjonale tjenester i 2012. – Det foreslås opprettet 12
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/2012-Okt-pasientbehandling-og-forbedringsarbeid/115773/
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nye nasjonale behandlingstjenester, to flerregionale behandlingstjenester og 10 nasjonale
kompetansetjenester, sier helse og omsorgsminister Anne Grete Strøm Erichsen.
Byggelån til Tromsø
Regjeringen foreslår at to nye prosjekter tas inn i låneordningen for regionale helseforetak i
2012. Av en samlet bevilgning på 350 millioner kroner får Universitetssykehuset NordNorge
HF, Tromsø, låne 50 millioner kroner til ny Afløy.
Byggelån til Oslo
Regjeringen foreslår at to nye prosjekter tas inn i låneordningen for regionale helseforetak i
2012. Av en samlet bevilgning på 350 millioner kroner får Oslo universitetssykehus låne 300
millioner kroner.
Byggelån til Østfold, Bergen, Trondheim, Bodø og Vesterålen
Til de fem investeringsprosjektene som allerede er inne i låneordningen foreslås det bevilget
1,7 milliarder kroner i investeringslån til nødvendig framdrift i 2012.
Dokumenter:
l
l

Prop 1 S (20112012)  Helse og omsorgsdepartementets fagproposisjon
Regjeringens budsjettforslag: Prop 1 S (20112012)

Publisert: 06.10.2011 12:42
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Forskningsmidler innen senskader etter kreftbehandling
Kreftforeningen utlyser strategiske forskningsmidler til forskning på senskader etter
kreftbehandling. Søknadsfrist 14. oktober 2011.
Mange kreftpasienter opplever å få senskader av sin behandling. Skadene kan gi
symptomer først mange år etter at pasienten er friskmeldt og være av både fysisk og
psykisk art. Kreftforeningen merker et økende fokus på denne problemstillingen og er
opptatt av å stimulere til økt forskningsinnsats for å frembringe kunnskap som kan sette
oss i stand til å forebygge og redusere bivirkninger og senskader etter kreftbehandling.
Kreftforeningen ønsker å gi støtte til et miljø som har fokus på denne problemstillingen. Ved
tildeling av støtte ønsker vi å gi særlig kvalifiserte forskningsmiljø en periode med
forutsigbar finansiering for å sikre framdrift i gode forskningsprosjekt. Vi ønsker også å
stimulere til økt nettverksbygging og samhandling innen dette forskningsfeltet i Norge og
øke mulighet for snarlig integrering av resultater i klinikken til beste for pasienten. Miljøer
med dokumentert samarbeid mellom ulike disipliner vil derfor bli vurdert positivt.
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Kreftforeningen ønsker med dette å utlyse midler til forskning på senskader etter
kreftbehandling. Den totale rammen for utlysningen er på 15 millioner kroner.
Klikk her for å laste ned komplett utlysningstekst med krav og tildelingskriterier for
søknaden, og klik her for å laste ned Kreftforeningens retningslinjer for strategiske satsinger
Kreftforeningen aksepterer kun søknader som sendes inn gjennom deres elektroniske
søknadsportal.
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Sakspapirer for styremøte 6. oktober
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 6. oktober er nå
tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet starter kl. 11.00 og
avholdes i Stjørdal.
Publisert: 29.09.2011 19:05
Tor Harald Haukås
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Positivt for omstillingsprosessen i Osloområdet
 Det er viktig for HelseNorge at omstillingsprosessen i hovedstadsområdet lykkes.
Jeg vurderer det som positivt at Helse SørØst RHF nå tilføres lånemidler slik at
nødvendige investeringer kan gjennomføres og at første del av dette kommer på
plass i Statsbudsjettet for 2012, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
 I MidtNorge har vi også planer for nye investeringer, men før disse kan gjennomføres må
vi skape det nødvendige økonomiske grunnlaget slik at vi kan bidra med egenkapital og
være i stand til å forsvare nye låneopptak. I dag er vi ikke i posisjon til dette. Men gjennom
arbeidet med budsjett for 2012 samt retningen som er angitt i vår langtidsplan og budsjett
for de neste årene, er vi på vei, sier Bovim.
I forbindelse med møte med Helse SørØst RHF om omstillingene i hovedstadsområdet
fredag 23. september, kom det fram at det i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012
kommer tilsagn om 300 millioner kroner i økte lånerammer. Det betyr at første fase i
finansieringen investeringer knyttet til gjennomføring av samlokaliseringstiltak til 1,5 mrd
kroner i Helse SørØst er på plass. Staten vil bidra med til sammen 750 mill. kroner i lån til
disse tiltakene. Lånerammen på 300 mill. kroner i 2012 er første del av planen. Dette er
maksimalt av hva staten normalt bidrar med av investeringslån (50%) og gis med gunstig
rente.
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Få nyheter fra Helse MidtNorge  der du er
Abonnementsfunksjonen i publiseringsløsningen vår har vært nede pga. tekniske
vansker i noen måneder. Nå er den tilbake, og vi vil gjerne fortelle litt om hvordan
den fungerer. Men  abonnement er ikke den eneste måten du kan få raske nyheter
fra Helse MidtNorge på.
Abonnementsfunksjonen sender ut en epost hver gang vi legger ut en nyhet på
hjemmesiden. Dersom du ikke er abonnent fra før, kan du gå til denne siden og registrere
deg. Legg inn epostadressen din, bestem hvor ofte du ønsker å motta varsler, kryss av for
"Nyheter" og klikk på "Send". Om du ønsker å avslutte abonnementet går du til den samme
siden, fjerner krysset og klikker "Send" en gang til.
Om du ønsker å endre eller slette abonnementet er det viktig at du bruker samme e
postadressen som da du registrerte deg, siden det er den eneste informasjonen vi lagrer i
systemet.
Vi i Helse MidtNorge bruker også sosiale media for å holde kontakten med omverdenen.
Du kan bli tilhenger av oss på Facebook ved å klikke her. Er du
tilhenger kan du delta i diskusjonen rundt spesialisthelsetjenesten i
MidtNorge. Vi forutsetter at alle følger normal folkeskikk. Om noen
skriver noe som vi synes bryter mot dette vil vi slette innlegget.
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Administrerende direktør Gunnar Bovim og kommunikasjonsdirektør
Tor Harald Haukås bruker også Twitter. Oppdateringene deres finner
du her (Gunnar Bovim) og her (Tor Harald Haukås).
Trenger du bilder av virksomheten vår eller av direktørene våre? Vi har vår
egen konto på bildedelingstjenesten Flicr. Bildene er lisensiert under
Creative Commons, slik at du kan bruke dem fritt, så lenge du ikke bruker
dem til markedsføring eller i annen kommersiell virksomhet, og at du oppgir at bildene
kommer fra Helse MidtNorge. Bildene våre finner du ved å klikke her
Ønsker du å få nyheter som en RSSmating? I høyrekolonnen finner du nyhetsmating fra
alle helseforetakene i MidtNorge.
Publisert: 28.09.2011 09:21
Jostein Listou
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Juli ga økt ventetid og flere fristbrudd
Både ventetid og antall fristbrudd i Helse MidtNorge har økt i løpet av sommeren.
Offisielle tall per utgangen av juli er nå publisert på våre nettsider.
Det er ikke unormalt at ventetiden øker gjennom sommeren på grunn av ferieavvikling, men
helseforetakene i MidtNorge er nå på betydelig etterskudd i forhold til kravet om en
gjennomsnittlig ventetid på 65 dager. Ved utgangen av juli var den 101 dager for alle
pasienter på venteliste. For pasienter med rett til nødvendig helsehjelp var den 68 dager.

Helse MidtNorge har redusert antallet fristbrudd blant pasienter på venteliste fra over 5000 i
fjor til 600 i juni, men i løpet av juli er fristbruddene mer enn fordoblet og kommet opp i
1344. Kravet til helseforetakene er at det ikke skal forekomme fristbrudd.

 Det må nå gjøres en jobb innad i helseforetakene for å ta ned ventetid og fjerne fristbrudd.
Hovedtyngden av pasienter med fristbrudd venter på poliklinisk konsultasjon. Dette er også
hovedårsaken til økt ventetid. Hvis det er slik at helseforetaket ikke er i stand til å gi
pasienten behandling innen den tid han eller hun har krav på, må man se om dette kan
løses ved andre enheter i regionen eller ved kjøp at plass hos private som vi har avtale med.
Det regionale helseforetaket kommer til å være en pådriver for at dette skjer, sier fagdirektør
Nils H. Eriksson i Helse MidtNorge RHF.
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Her finner du presentasjoner som viser utviklingen i ventetid og fristbrudd samt andre
kvalitetsindikatorer for helseforetakene i MidtNorge.
Publisert: 22.09.2011 11:47
Tor Harald Haukås
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Nødvendig med langsiktighet i eiendomsforvaltningen
Riksrevisjonen la torsdag 15. september 2011 fram en undersøkelse av
eiendomsforvaltningen i landets helseforetak. I en pressemelding heter det at kun
halvparten av helseforetakene har langsiktige planer for bygningsmassen. Dette
innebærer en risiko for at bygningsmassen ikke blir tilstrekkelig tilpasset nye krav
og endrede forutsetninger i behandlingstilbudet, heter det.
 Utvikling av en bærekraftig spesialisthelsetjeneste handler også om å ta vare på de
investeringer som gjøres. Gjennom vårt arbeid med Strategi 2020 og langtidsbudsjett for
foretaksgruppen, har vi pekt på behovet for å sikre tilstrekkelige midler for vedlikehold.
Etterslepet er imidlertid betydelig og det vil derfor ta flere år før vi er på et tilfredsstillende
nivå. Vi har store ambisjoner for fornying og utvikling av tilbudet av spesialiserte
heletjenester for befolkningen, men vi kan ikke gjøre alt samtidig. Derfor trenger vi
langsiktige planer og vilje til omprioritering i årene som kommer, sier adm.dir. Gunnar
Bovim i Helse MidtNorge RHF.
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Helseforetakene i Norge har i fellesskap inngått avtaler om kvalitetssikring av store
byggeprosjekter på konseptnivå. Dette skal bidra til bedre planlegging av nye prosjekter og
oppfølging av veilederen for nye store sykehusutbygginger.
Bovim viser også til at styret for Helse MidtNorge RHF seinest i møte i august i år fikk seg
forelagt en ekstern vurdering av eiendomsforvaltningen i foretaksgruppen. Et av forslagene
her er å synliggjøre kostnader for bygg og vedlikehold gjennom innføring av husleie. Det vil
kunne stimulere til redusert arealbruk og bedre vedlikehold. Administrasjonen skal komme
tilbake til styret med forslag til framtidig organisering av eiendomsforvaltningen i MidtNorge.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

 Eiendomsforvaltning er et viktig grunnlag for å kunne gi oss en bærekraftig helsetjeneste
som er i stand til å ta i bruk ny kunnskap innen medisin og pasientbehandling. Det er store
verdier som bindes opp i de investeringene som gjøres, og de må vi sikre er riktig innrettet
og gjort ut fra et langsiktig perspektiv, sier Bovim.
Her finner du Riksrevisjonens undersøkelse
Her finner du rapporten som Ernst & Young utarbeidet for Helse MidtNorge RHF
Her finner du sak 74/2011 for styret i Helse MidtNorge RHF
Publisert: 15.09.2011 16:18
Tor Harald Haukås
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Omstilling og fagleg utvikling i Helse Møre og Romsdal
Publisert: 14.09.2011 14:17
Tor Harald Haukås
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Pressekonferanse  Helse Møre og Romsdal HF
Publisert: 13.09.2011 15:25
Tor Harald Haukås
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Kvalitetsindikator for behandling av hjerneslag publisert
Sykehusene i Norge publiserer nå for første gang hvor mange pasienter som får
trombolysebehandling etter et hjerneslag. Overlege og professor Bernt Indredavik
ved St. Olavs Hospital HF mener at selv om tallene for MidtNorge ligger godt an,
så bør andelen som får trombolyse ligge noe høyere. Informasjonskampanjen
FAST som ble iverksatt i MidtNorge i juni kan bidra til at flere kommer raskt til
behandling og dermed ha nytte av trombolyse.
Omlag 15.000 personer rammes av hjerneslag i Norge hvert år. De fleste av disse er over 70
år, men også yngre kan bli rammet. Hjerneslag oppstår vanligvis akutt. Å få stilt diagnosen
raskt og komme under behandling, kan redusere noen av de alvorligste konsekvensene av
et hjerneinfarkt.
Det kan være flere årsaker til hjerneinfarkt. I 85 prosent av tilfellene er hjerneinfarkt
forårsaket av en blodpropp. Trombolyse er en behandling som løser opp en blodpropp, men
ikke alle pasientene skal ut fra medisinske kriterier ha denne behandlingen. Trombolyse
kan gi økt risiko for blødninger og det er derfor viktig å ha klare kriterier for når tormbolyse
bør gis og når risikoen for blødninger er så stor at denne behandlingen ikke bør tilbys.
(Foreløpig er det bl.a. ikke avklart hvor nyttig behandlingen er for pasienter over 80 år og det
finnes også endel andre pasienter hvor trombolyse ikke er egnet.)
Trombolyse er en meget effektiv behandling for de pasienter som er egnet for denne
behandlingen. Den må starte i løpet av de første 4,5 timene etter symtomer registreres og
effekten er størst hvis den starter tidlig.
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Indikatoren som forteller hvor mange pasienter som får trombolyse, er utviklet av
helsemyndighetene sammen med fagmiljøene i Norge. Tallene som nå offentliggjøres viser
at det er betydelig variasjon nårr det gjelder trombolysebehandling rundt om i landet.
 Trombolysetallene for MidtNorge representerer en god start og er sannsynligvis et uttrykk
for at trombolysevirksomheten er av god kvalitet i vår region, sier Indredavik. i Helse Midt
Norge får 9,8 prosent av pasientene med hjerneslag trombolysebehandling (1. tertial 2011),
mens landsgjennomsnittet er knapt 6 prosent.. Hvis vi sammenligner med Sverige, som på
landsnivå ligger høyest i Europa i bruk av trombolyse (910 prosent), ligger Helse Midt
Norge nær dette nivået. Indredavik tror likevel vi bør ligge noe høyere.
 Det er noen tekniske problemer med registreringen og analysene som har ført til at ikke
alle pasienter som har fått den behandlingen, er blitt tatt med denne gangen. Det blir rettet
før neste publisering. I tillegg forventer vi å se effekten av den informasjonskampanjen om
hjerneslag som startet 15. juni og som fortsatt pågår i MidtNorge. Som region vil vi derfor
trolig kunne ha mulighet til å komme opp mot 15 prosent. Det vil i så fall være meget god
kvalitet på trombolysevirksomheten, mener Indredavik.
Han påpeker at deet ikke er sikkert at høyere tall enn 15 prosent vil være et uttrykk for
bedre kvalitet. Indredavik som leder det nasjonale kvalitetsregisteret for hjerneslag, sier at
fagmiljøene etter hvert vil få mer informasjon fra Hjerneslagregisteret med mer detaljerte
opplysninger om hvordan det går med slagpasientene  både de som får trombolyse og de
som får annen behandling. Dette vil hjelpe fagmiljøene og myndighetene til å vurdere hva
som er det riktige nivået for trombolysebehandlingen i Norge. Før det bør vi være forsiktige
med å definere klare måltall.
Her finner du tallene for Helse MidtNorge
Her finner du temasider om hjerneslag og FASTkampanjen
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Kvalitetsindikator-for-behandling-av-hjerneslag-publisert/115378/
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– Den personlige oppfølgingen etter Utøya har enorm verdi
Publisert: 02.09.2011 14:47
Helse MidtNorge RHF
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Vedtak om gradvis innføring av ny finansieringsmodell
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt å innføre av ny modell for finansiering
av helseforetakene i MidtNorge. Det skal skje gradvis over de fire neste årene.
 Vi får nå en modell som fordeler økonomi til helseforetakene ut fra behovet for
spesialisthelsetjenester i befolkningen. Tidligere har vi lagt til grunn det historiske forbruket.
Det vil føre til omfordeling mellom helseforetakene i regionen, men effekten fordeles over en
periode på fire år. Hva dette konkret vil bety for budsjettet for 2012 er for tidlig å konkludere
med, siden vi ikke kjenner Statsbudsjettet for neste år og fordi det bl.a. må vurderes
økonomisk kompensasjon til Helse Møre og Romsdal på grunn av sammenslåingen til ett
helseforetak for fylket, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Modellen som nå er vedtatt bygger på de samme prinsipper som Magnussenutvalget la til
grunn da skjevheter mellom helseregionene i Norge ble rettet opp. Helse Vest RHF har
innført en tilsvarende modell for fordeling mellom helseforetakene på Vestlandet. Med dette
som utgangspunkt er modellen raffinert og tilpasset midtnorske forhold.
Magnussenutvalget la til grunn at befolkningen skulle ha et likeverdig tilbud, men at det
kan være geografiske forskjeller og ulemper som må kompenseres i økonomisk forstand for
at det skal være mulig. Dette førte til en omfordeling av inntekter mellom helseregionene, og
for Helse MidtNorge ga dette økte rammer.
En analyse av bruken av sykehus og spesialisthelsetjenester i de tre midtnorske fylkene,
viser at regionen ikke har et likeverdig tilbud av helsetjenester til befolkningen i MidtNorge.
Gjennom å fordele inntektene ut fra behovsnøkler og ikke forbruk, skal helseforetakene
settes i stand til å gi et mer likeverdig tilbud. Men fordi dette betyr omfordeling av kroner og
øre mellom helseforetakene i MidtNorge, foreslås innføringen gjennomført gradvis over fire
år.
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 Ved å innføre endringen gradvis, får helseforetakene tid på seg til å gjøre endringer i tilbud
og organisering av virksomheten. Det skal bidra til å skape forutsigbarhet både blant
ansatte og for befolkningen. Vi må sikre gode prosesser for omstilling og kvalitet i
helsetjenestene, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Omfordelingseffekten begrenses til 20 prosent det første året. De økonomiske rammene for
Helse MidtNorge RHF settes i forslag til Statsbudsjett for 2012 som legges fram i oktober
og neste år får også innføring av Samhandlingsreformen betydning for helseforetakenes
økonomi. De økonomiske rammene for helseforetakene i MidtNorge klarlegges når forslag
til budsjett for 2012 legges fram i november.
Publisert: 01.09.2011 12:19
Tor Harald Haukås
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Nye offisielle ventetidstall
Nye offisielle tall for utvikling innen ventetid og for antall fristbrudd per utgang juni
er nå publisert. Styret for Helse MidtNorge RHF er ikke tilfreds med at både
ventetid og fristbrudd ser ut til å ha økt i løpet av sommeren.
I løpet av første månedene av 2011 er både ventetid og antall fristbrudd redusert ved
helseforetakene i MidtNorge. Tall for mai og juni viser at denne utviklingen har bremset og
foreløpige tall for juli viser en økning.
 Styret for Helse MidtNorge RHF er utålmodig og forventer at det nå iverksettes
nødvendige tiltak for å sikre at vi når målet for redusert ventetid og at det ikke skal
forekomme fristbrudd, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Du finner oppdaterte presentasjoner med tall og grafer for utvikling av bl.a. ventetid fristbrudd
på Helse MidtNorges temasider for kvalitet.
Publisert: 01.09.2011 11:30
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Ny konkurranse om bildediagnostikk
Helse MidtNorge RHF vil lyse ut ny konkurranse om kjøp av bildediagnostikk. Det
er konklusjonen etter gjennomgang og juridisk vurdering av innkomne klager på
innstilling til nye avtaler med private.
 Helse MidtNorge RHF velger å avlyse konkurransen med bakgrunn i noen forhold som er
påpekt i klagene. Det kom bl.a. inn et uoppfordret tilbud fra en tilbyder. Dette tilbudet ble
tatt hensyn til i prosessen, men skulle etter regelverket trolig ha vært avvist. Vi starter
derfor arbeid nå med å forberede en ny konkurranse. Vi vil fortsatt ha behov for private
tjenesteleverandører som et supplement til den bildediagnostikk våre helseforetak utfører,
men det er av flere årsaker nødvendig å se på omfanget og bruken av slike undersøkelser,
sier fagdirektør Nils H. Eriksson i Helse MidtNorge RHF.
Fagdirektøren varsler at Helse MidtNorge vil utforme en handlingsplan for utvikling av
bildediagnostikk i regionen. I dette arbeidet vil effektiv bruk av utstyr og kompetanse ved
sykehusene stå sentralt samt henvisningspraksis og retningslinjer for bruk av
bildediagnostikk. Eriksson sier at Helse MidtNorge skal sikre god tilgjengelighet og at det
skal være kort ventetid for å få stillet sikker diagnose der røntgen, MR, CT eller ultralyd er
et nødvendig hjelpemiddel.
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Ut fra strålehygieniske hensyn er det likevel viktig at helsetjenesten ikke overforbruker visse
typer diagnostikk på store befolkningsgrupper. For å sikre god og lik praksis for
diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter, er det de siste årene utarbeidet flere
prioriteringsveiledere for spesifikke sykdommer eller diagnoser. Eriksson understreker at
dette er viktige verktøy både for spesialist og fastlege.

Helse MidtNorge på

 I tillegg til at vi mener at forbruket av bildediagnostikk ligger noe høyt, så er det mulig å
utnytte utstyr og kompetanse bedre ved sykehusene våre. Vi har kapasitet til å gjøre mer
av dette i egen regi hvis helseforetakene gjennomfører de tiltak som må til for å øke sin
kapasitet. Det kan for eksempel skje gjennom utvidet åpningstid. I sum vil vi dermed ha
mindre behov for kjøp av bildediagnostikk fra private. Dette vil bidra til riktig prioritering,
bedre bruk av helsekronene og et likeverdig tilbud av høy kvalitet til befolkningen, sier
Eriksson.
I påvente av arbeidet med en ny anbudsrunde, vil Helse MidtNorge invitere til en dialog med
dagens tjenesteleverandører om forlengelse. Forhold knyttet til helseforetakenes tilbud
innen bildediagnostikk vil bli omtalt i styringsdokumentet for 2012.

Kontaktperson for media:
Direktør for helsefag, forskning og utdanning, Nils H. Eriksson
Mobil: 951 45 747
Kommunikasjonsdirektør, Tor Harald Haukås
Mobil: 934 98 136
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Ny-konkurranse-om-bildediagnostikk/115311/
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Helseregionene legger nye IKTplaner for logistikk og
økonomi
Forprosjektet til et felles system for logistikk og økonomi for landets helseforetak,
har avdekket at realiseringen av prosjektet blir mer krevende og dyrere enn
forutsatt. Helseregionene har derfor konkludert med at man vil avbestille
leveransen hos IBM.
 Det er beklagelig at prosjektet må avbestilles, men vi erkjenner at det ikke er
gjennomførbart innenfor de økonomiske rammene som er lagt til grunn. Samarbeidet med
IBM har tilført prosjektet betydelig kompetanse og legger et godt grunnlag for felles
nasjonale standarder innen logistikk og økonomi i helseforetakene. Det vil HelseNorge ha
nytte av i årene som kommer, sier adm.dir Morten Thorkildsen i IBM og adm.dir Gunnar
Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Bovim legger til at helseforetakene er glade for at et tungt globalt selskap som IBM ser for
seg HelseNorge som et satsingsområde framover.
IBM vant i fjor en fireårig rammeavtale for logistikk og økonomisystem som omfattet alle
helseforetak i Norge. Helse MidtNorge RHF og Helse SørØst RHF har hatt planer for
utrulling av løsningen de nærmeste årene. Disse planene vil bli omarbeidet og man forventer
å finne alternative løsninger uten at dette vil bli fordyrende. Helse MidtNorge som har ledet
forprosjektet, var den regionen som etter planen skulle gå foran og rulle ut systemet.
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Avtalen som er inngått med IBM beskriver hvordan en avbestilling skal gjennomføres på en
ryddig og ordentlig måte. Dette legges nå til grunn for arbeidet fra alle parter.
Kontaktpersoner for media:
Helse MidtNorge RHF:
Direktør for stab og prosjektstyring, Bård Helge Hofstad
Mobil: 901 32 833
Kommunikasjonsdirektør, Tor Harald Haukås
Mobil: 934 98 136
IBM:
Kommunikasjonsdirektør, Ingvild Grimstad
Mobil: 970 13 617
Publisert: 30.08.2011 16:00
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Helseregionene-legger-nye-IKT-planer-for-logistikk-og-okonomi/115310/
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Gradvis innføring av ny finansieringsmodell
Innføring av ny modell for finansiering av helseforetakene i MidtNorge bør skje
gradvis over de fire neste årene. Det foreslår administrerende direktør Gunnar
Bovim overforstyret i Helse MidtNorge RHF. Saken behandles i et todagers
styremøte 31. august – 1. september.
Styret har tidligere bedt administrasjonen utarbeide en finansieringsmodell som bygger på
de samme prinsipper som Magnussenutvalget la til grunn da skjevheter mellom
helseregionene i Norge ble rettet opp. Helse Vest RHF har innført en tilsvarende modell for
fordeling mellom helseforetakene på Vestlandet. Med dette som utgangspunkt er modellen
raffinert og tilpasset midtnorske forhold.
Magnussenutvalget la til grunn at befolkningen skulle ha et likeverdig tilbud, men at det
kan være geografiske forskjeller og ulemper som må kompenseres i økonomisk forstand for
at det skal være mulig. Dette førte til en omfordeling av inntekter mellom helseregionene, og
for Helse MidtNorge ga dette økte rammer.
En analyse av bruken av sykehus og spesialisthelsetjenester i de tre midtnorske fylkene,
viser at regionen ikke har et likeverdig tilbud av helsetjenester til befolkningen i MidtNorge.
Gjennom å fordele inntektene ut fra behovsnøkler og ikke forbruk, skal helseforetakene
settes i stand til å gi et mer likeverdig tilbud. Men fordi dette betyr omfordeling av kroner og
øre mellom helseforetakene i MidtNorge, foreslås innføringen gjennomført gradvis over fire
år.
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 Ved å innføre endringen gradvis, får helseforetakene tid på seg til å gjøre endringer i tilbud
og organisering av virksomheten. Det skal bidra til å skape forutsigbarhet både blant
ansatte og for befolkningen. Vi må sikre gode prosesser for omstilling og kvalitet i
helsetjenestene, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Forslaget er at den nye modellen legges til grunn for inntektsfordelingen for budsjettåret
2012, men at omfordelingseffekten begrenses til 20 prosent det første året. De økonomiske
rammene for Helse MidtNorge RHF settes i forslag til Statsbudsjett for 2012 som legges
fram i oktober og neste år får også innføring av Samhandlingsreformen betydning for
helseforetakenes økonomi. De økonomiske rammene for helseforetakene i MidtNorge
klarlegges når forslag til budsjett for 2012 legges fram i november.

Her finner du sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse MidtNorge RHF
Publisert: 26.08.2011 14:38
Tor Harald Haukås
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Folkehelsekonferansen 2011
Folkehelsekonferansen 2011 arrangeres på Stiklestad nasjonale kultursenter i
Verdal 2. september 2011.
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Temaet er "Velstand på godt og vondt  Hvordan sikre god helse for den
oppvoksende slekt"
Her finner du program og informasjon om påmelding.
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Fagdag om kvinner og tobakk
Norsk nettverk for helsefremmende arbeid avholder fagdag om kvinner og tobakk
mandag 5. september. Stedet er Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer.

Her finner du program og mer informasjon.
Publisert: 02.08.2011 10:29
Tor Harald Haukås
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Psykososialt arbeid etter terrorangrepet
Det er viktig å sørge for at de mange pårørende og skadde som har opplevd
traumatiske hendelser og lidd tap får den støtte og hjelp de trenger. Det gjøres nå
en stor innsats i kommunene og i helsetjenesten, spesielt knyttet til psykososial
oppfølging. De berørte vil reagere ulikt på katastrofen. Mange vil takle sorgen og
traumene godt ved hjelp av familie og nettverk. Andre vil trenge helsehjelp.
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Mer informasjon finner du hos Helsedirektoratet
og på den offentlige helseportalen helsenorge.no.
(Klikk på lenkene for å gå dit)
Publisert: 01.08.2011 09:17
Tor Harald Haukås
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Hvordan snakke med barn om medieinntrykk
Selv om media (fjernsyn, radio, aviser og internett) kan bidra til å informere og
opplyse deg og dine barn om tragedien som har skjedd og det pågående
hjelpearbeidet, har mediedekning dessverre også en evne til å oppskake og
forvirre. Som forelder kan du beskytte dine barn ved å hjelpe dem til å forstå
mediedekningen, samtidig som du begrenser deres eksponering for sterke bilder.

Her får du gode råd
(klikk på lenke til www.helsenorge.no)
Publisert: 26.07.2011 10:33
Tor Harald Haukås
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Kvalitetssikring av store investeringer i
spesialisthelsetjenesten i Norge
De regionale helseforetakene, Helse Nord RHF, Helse MidtNorge RHF, Helse Vest
RHF og Helse SørØst RHF med underliggende helseforetak har inngått
Rammeavtale om kjøp av tjenester for Kvalitetssikring av store investeringer i
spesialisthelsetjenesten i Norge med fire leverandørgrupper. Rammeavtalen har en
tidsramme til utløpet av 2014.
De leverandørene det inngås avtale med er:
l

l

l

l

Deloitte Norge med Norconsult AS, Econ Pöyry og Narud Stokke Wiig Arkitekter og
Planleggere AS som medleverandører
Holte Consulting med Erstad & Lekven AS, Ark. CF Møller AS, A2 AS og Rokade AS
som medleverandører
PriceWaterhouseCoopers med Bygganalyse As, Teleplan Consulting (m/Kasper
Nordmelan AS og Oeconomica) som medleverandører
Terramar med Oslo Economics, PROMIS og Hospitalitet AS som medleverandører

I Statsbudsjettet for 2011 ble det foreslått at de regionale helseforetakene fra 2011 skulle
underlegges en 4årig prøveordning med ekstern kvalitetssikring av konseptfaseutredninger
for store investeringer (over 500 mill kroner) tilsvarende den statlige KS1ordningen. De
regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest RHF ble bedt om å gjennomføre
dette arbeidet.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale
helseforetakene som fikk i oppgave å gjennomføre anskaffelsesprosessen. Helse og
omsorgsdepartementet har vært observatør i arbeidet.
Kvalitetssikringsordningen omfatter kvalitetssikring av konseptvalg, det vil si hvilken løsning
som skal velges for et sykehusprosjekt – som er de aktuelle investeringene som vil bli
berørt av ordningen, sier eigardirektør i Helse Vest, Ivar Eriksen, som har ledet arbeidet.
Slike store byggeprosjekt vil både omfatte nybygg og ombygginger, legger han til.
Kontaktpersoner:
Eigardirektør i Helse Vest RHF, Ivar Eriksen, mobiltlf 415 33 814
Prosjektsjef Bygg og Eiendom i Helse SørØst RHF, Birger Stamsø, mobiltlf 934 55 657
Seniorrådgiver i Helse MidtNorge RHF, Nils Arne Bjordal, mobiltlf 911 36 651
Direktør for forretningsutvikling i Helse Nord RHF, TorArne Haug 908 47 910
Publisert: 20.07.2011 21:13
Tor Harald Haukås
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Innstiller på valg av private tjenesteleverandører innen
bildediagnostikk
Helse MidtNorge RHF har innstilt på tildeling av kontrakter til private
tjenesteleverandører innen bildediagnostikk i Trøndelagsfylkene og Møre og
Romsdal. Omfanget av tildelingen reflekterer Helse MidtNorges langsiktige ønske
om å styrke det bildediagnostiske tilbudet ved sykehusene i regionen.
 Helse MidtNorge ønsker at det private tilbudet skal være et supplement til tilbudet i våre
sykehus. En større del av tilbudet innenfor bildediagnostikk bør i framtiden gis i
sykehusene, og vi vil arbeide for at ventetiden for uprioriterte pasienter ved sykehusene skal
bli kortere enn i dag, sier Reidar Tessem, fungerende fagdirektør i Helse MidtNorge RHF.
Han påpeker at alle sykehusene i regionen har en moderne utstyrspark som bør utnyttes
fullt ut.
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Riktig ressursbruk
 Vi må vurdere ressursbruken innenfor bildediagnostikk slik vi gjør det innenfor andre
områder som Helse MidtNorge har ansvar for. Det er en erkjent problemstilling at det er et
overforbruk av tjenester innenfor dette området, og det ønsker helseregionen å ta hensyn til,
sier Tessem. På den bakgrunn har Helse MidtNorge derfor etterspurt et mindre volum fra
private tilbydere, sett i forhold til gjeldende avtaler.
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 Samlet verdi av kontraktene beløper seg til ca 25 mill. kroner pr. år. I tillegg kommer
reisekostnader som dekkes av Helse MidtNorge, sier Tessem.

Kvalitet og kostnad ligger til grunn
Anbudskonkurransen ble kunngjort 5. april i år og gjaldt fire områder innen bildediagnostikk:
MR  undersøkelser, CT  undersøkelser, konvensjonell røntgen og ultralydundersøkelser.
De private leverandørene kunne tilby en eller flere av disse typer tjenester, og gi tilbud i
både Møre og Romsdal og i Trøndelagsfylkene, eller bare et av de to områdene.

Tilbudene som ble levert innen fristen 25. mai er vurdert ut fra ulike kvalitetskriterier og ut fra
kostnad. Følgende leverandører er innstilt til å få tildelt kontrakt:

l

l

I Trøndelagsfylkene: Curato Røntgen for alle typer undersøkelser (modaliteter), det
vil si MR, CT, konvensjonell røntgen og ultralyd.
I Møre og Romsdal: Medi3 i Ålesund for CT, konvensjonell røntgen og ultralyd.
Curato Røntgen, som vil gi sitt tilbud fra lokaler i Molde, for MR og CT.

Prosess før endelig beslutning
Tilbyderne som deltok i konkurransen ble mandag ettermiddag orientert om innstillingen fra
Helse MidtNorge. Som normalt ved offentlige anskaffelser er det anledning til å klage over
tildelingen. Dersom eventuell klage tas til følge, kan dette medføre endringer i tildelingen.
 Innstillingen har en måneds klagefrist. Den endelige beslutning om tildeling vil først bli tatt
etter at klagefristen er utløpt og eventuelle klager er behandlet av Helse MidtNorge RHF,
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Innstiller-pa-valg-av-private-tjenesteleverandorer-innen-bildediagnostikk1/114906/
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sier Reidar Tessem. Kontraktene vil tre i kraft fra den 11. oktober 2011, og har en varighet
på 46 år.

Kontaktperson for media: Reidar Tessem, mobil 90105306
Publisert: 12.07.2011 15:21
Roland Mauseth
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Stram tidsramme for krevende omstilling
Torsdag 30. juni gjennomførte Helse MidtNorge RHF foretaksmøter for alle
helseforetakene i regionen. Bakgrunnen er et krevende langtidsbudsjett og behov
for å iverksette tiltak i tråd med Strategi 2020 og få effekt av disse tidligst mulig i
2012.
 Det er nødvendig å umiddelbart starte arbeidet med tiltak som kan innebære
funksjonsfordeling innad og mellom helseforetak. Vedtakene i foretaksmøtene gir
helseforetakene et ansvar for disse prosessene, men det regionale helseforetaket skal
koordinere arbeidet. Gjennom vårt arbeid med Strategi 2020 er det lagt et grunnlag for en
bærekraftig tjeneste og et robust spesialisert helsetilbud i MidtNorge. Befolkningen har
krav på kvalitetsmessig gode helsetjenester og arbeidet som nå iverksettes, skal sikre det
både nå og for framtida, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Det nye Helse Møre og Romsdal HF som overtar ansvaret for sykehus og institusjoner i
Møre og Romsdal fra og med 1. juli, skal legge en egen tidsplan som skal ivareta budsjett
for neste år, fusjon, samordnet sykehusplan og mulig funksjonsfordeling.
Det vedtatte langtidsbudsjettet for Helse MidtNorge RHF forutsetter bl.a. at
helseforetakene gjennomfører effektiviseringstiltak på en prosent, eller rundt 170 millioner
kroner i 2012. Men dette er ikke nok. Foretaksgruppen har en restutfordring på 155
millioner kroner for 2012 for å gå i balanse. Foretaksmøtene understreket betydningen av
det nå også må gjennomføres strukturelle tiltak, og man må finne løsninger på ved at
helseforetak samarbeider på tvers av sine grenser.
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Tiltakene som nå må identifiseres og beregnes økonomisk, skal konsekvensvurderes før de
legges fram for beslutning i styrene for helseforetakene utover høsten 2011. Hvis de ikke lar
seg gjennomføre før midtveis neste år, må omfanget være 300 millioner kroner for at
budsjettkravet for 2012 innfris. Helseforetakene skal ha lagt fram sine planer innen
utgangen av oktober, og tiltakene forutsettes å ha en varig effekt. Langtidsbudsjettet viser at
Helse MidtNorge vil ha omstillingsutfordringer også i årene som kommer for å kunne foreta
nødvendige investeringer i kompetanse, IKT, medisinsk teknisk utstyr og bygg.
 Alle er innforstått med at dette blir krevende, men omstillingen er også nødvendig for å
kunne gi befolkningen gode spesialiserte helsetjenester framover. Med unntak av prosessen
som St. Olavs Hospital har for fødetilbudet i Orkdal, er det ikke snakk om å gjøre endringer
når det gjelder føde. Det skal også være et akutttilbud ved alle våre sykehus.
Samhandlingsreformen skal gjennomføres og vi skal samle det vi må, og desentralisere det
vi kan for å gi trygghet og nærhet til helsetjenesten, sier Almlid.
Her finner du foretaksprotokollene i løpet av torsdag kveld (30. juni 2011)
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, mob.tlf. 90600994
Adm.dir. Gunnar Bovim, mob.tlf. 95467446
Publisert: 30.06.2011 15:21
Tor Harald Haukås
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Vedtatt langtidsbudsjett forutsetter funksjonsfordeling
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt langtidsplan og langtidsbudsjett for
perioden 20122017. Vedtaket innebærer at foretaksgruppen skal iverksette arbeid
for funksjonsfordeling for å styrke kvalitet og sikre bærekraftig utvikling av
spesialisthelsetjenesten i MidtNorge.
 Helseforetakene blir innkalt til foretaksmøter 30. juni og vil der få tydelig bestilling. Vi skal
sikre gjennomføring av Samhandlingsreformen og omfanget av passive vakter skal
reduseres til fordel for aktiv pasientbehandling. Vi skal omfordele ressurser mellom
fagområder, vi må sørge for robust og kvalitetsmessig gode løsninger for akutt kirurgi og vi
skal desentralisere polikliniske tjenester der dette bidrar til bedre kvalitet for pasienten.
Funksjonsfordeling i foretaksgruppen skal gå begge veier og slik også bidra til utvikling av
lokalsykehusene, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Fødetilbudet i MidtNorge ligger fast. Det er kun i SørTrøndelag at det kan ligge an til
endringer. St. Olavs Hospital arbeider med planer for endring av innhold og funksjoner ved
Orkdal sykehus.

Administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF vil få en koordinerende rolle i det arbeidet
som nå iverksettes. Almlid er tydelig på at selv om det er helseforetakene som har ansvar
for omstillingsarbeidet, så vil det også være behov for å finne regionale løsninger mellom
foretakene. Det skal legges fram planer som skal ha effekt i 2012 og i resten av
langtidsbudsjettperioden. Tiltakene vil være en videreføring og klargjøring i forhold til den
vedtatte Strategi 2020.
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Her finner du saksframlegg og forslag til innstilling
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Riktigere prioritering og kortere ventetid
Pasienter med rett til behandling ved et somatisk sykehus i MidtNorge ventet i
gjennomsnitt 72 dager før de fikk behandling i første kvartal av 2011. Den
månedlige statistikken viser at ventetiden er på vei ned og at helseforetakene er
blitt flinkere å skille ut de pasientene som skal tildeles rett til nødvendig
helsehjelp.
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 Tallene for første tertial er positive, men vi har satt oss ambisiøse mål for reduksjon av
ventetid og fjerning av fristbrudd i løpet av 2011. Vi har fortsatt en betydelig vei å gå før vi er i
mål. Helse MidtNorge har sagt at ventetiden for pasienter på venteliste og for pasienter
som er behandlet, ikke skal overstige 65 dager. Helseforetakene må derfor øke sin innsats
resten av året, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Du finner detaljert informasjon om utviklingen innen ventetid, fristbrudd og andre
kvalitetsindikatorer for helseforetakene i MidtNorge på www.helsemidt.no/kvalitet.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Her finner du mer informasjon om ventetid og kvalitet for sykehus i hele landet:
www.helsenorge.no
http://www.helsedirektoratet.no/norsk_pasientregister/
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Kontaktpersoner for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 95467446
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 93498136
Publisert: 24.06.2011 08:03
Tor Harald Haukås
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Astrid Eidsvik skal leie Helse Møre og Romsdal HF
Publisert: 20.06.2011 17:11
Tor Harald Haukås
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Måler overlevelse etter sykehusbehandling
For første gang er det i dag publisert tall som viser 30 dagers overlevelse etter
behandling ved norske sykehus. Indikatorene omfatter en totalindeks for
overlevelse og spesifikke tall for hjerteinfarkt, hjerneslag og
lårhalsbrudd. Indikatorene er en del av et nasjonalt system for å dokumentere
kvalitet og informasjon om helsetilbudet.
 Tallene er ikke egnet for direkte rangering av sykehusene i forhold til kvalitet, eller for å
beregne sparte liv eller dødsfall som kunne vært unngått ved det enkelte sykehus. Det er
relativt sett små forskjeller mellom sykehusene, men vi har konstatert at det er signifikante
forskjeller for to av våre sykehus på Sunnmøre når det gjelder totalindeks for overlevelse.
Ålesund ligger høyere enn landsgjennomsnittet og Volda ligger lavere. Det er alvorlig hvis vi
har slik forskjell i kvaliteten i behandlingstilbudet og vi vil sammen med det lokale
helseforetaket gå nøye gjennom tallmaterialet for å sikre at dette gir et riktig bilde. Hvis det
stemmer, må vi se nærmere på hvilke kvalitetsforbedrende tiltak som kan iverksettes, sier
kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Henrik Sandbu.
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Her finner du mer informasjon om de nasjonale tallene
Her finner du rapporten som ligger til grunn
Helse MidtNorge har egen temaside om kvalitet  gå dit
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Konferanse: Å leve med Tourette syndrom i et
livsløpsperspektiv
Helse MidtNorge arrangerer nasjonal konferanse om Tourette syndrom 10. og
11. oktober 2011 på Rica Hell Hotel.
Målgruppe for konferansen er førstelinjetjenesten (helse/omsorg, barnehage, skole, PPT) i
MidtNorge, og spesialisthelsetjenesten i hele landet. Norsk Tourette Forening i regionen er
også invitert.
Kurset er søkt godkjent i Norsk Psykologforening og den Norske Legeforening.

Påmelding og program finner du her
Publisert: 20.06.2011 10:14
Sigrid Aas
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Utfordrende langtidsbudsjett
 Forslaget til langtidsbudsjett som behandles i styremøte 24. juni er det første som
legges innenfor rammen av vår vedtatte Strategi 2020. Vi får en særlig utfordring
første år av langtidsperioden 20122017. Det er ikke nok å effektivisere innenfor
hvert sykehus eller helseforetak hvis vi skal sikre bærekraftig drift og kunne
gjennomføre planlagte investeringer i årene som kommer. Det er behov for å ta
felles regionale grep, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
I Strategi 2020 har Helse MidtNorge bl.a. pekt på behovet for å etablere robuste
vaktordninger for akutt hjelp og å flytte ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling.
Forslaget til langtidsbudsjett tilsier at administrerende direktør kommer tilbake i høst med
forslag til nødvendige omstillinger for å holde driften innenfor tilgjengelige økonomiske
rammer i 2012 og perioden fram til 2017. Det samlede effektiviseringsbehovet for
foretaksgruppen er på fire prosent i 2012, eller 565 millioner kroner.
 Det er mulig å forskyve planlagt opptrapping av investeringer i medisinsk teknisk utstyr,
forskning, IKT, vedlikehold og opptrapping av tilbudet innen rusbehandling, men dette er
ikke nok for å komme i mål i 2012. Arbeidet med budsjettet for neste år blir krevende,
påpeker Bovim.
Styret for Helse MidtNorge har vedtatt å overta driften av ambulansene selv fra og med
2013. Dette betyr økte investeringer og gir en ekstra utfordring i 2012.
Samhandlingsreformen som trer i kraft neste år, vil gi utfordringer i forhold til drift.
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Det nye Helse Møre og Romsdal HF vil få ansvar for å utarbeide en helhetlig plan for
utvikling av sykehusene i Møre og Romsdal. I dette arbeidet inngår samarbeid mellom
sykehus og utviklingsplan for bygg og anlegg. Utredningen skal inneholde to alternativer for
Nordmøre og Romsdal: Ett felles sykehus eller to sykehus som nå der begge har et føde
og akuttilbud. For å kunne investere 1,5 milliarder kroner i en ny sykehusløsning for
Nordmøre og Romsdal i 2017, er det nødvendig for foretaksgruppen å ta grep som betyr
samordning på tvers av sykehus og helseforetak i tråd med Strategi 2020. Forslaget er at
planen legges i høst.

Her finner du saksframlegget: Forslag til Langtidsplan og budsjett 20122017

Her finner du alle saker til behandling i styremøte 24. juni (lenke)
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Protokoll fra foretaksmøte tilgjengelig
Protokollen fra siste foretaksmøte (8. juni 2011) mellom Helse og
omsorgsdepartementet og Helse MidtNorge RHF er nå lagt ut på våre nettsider.
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Lanserer ny helseportal
Onsdag lanserte helse og omsorgsministeren den nye helseportalen
helsenorge.no. – Ehelse er et viktig satsingsområde for regjeringen. Gjennom
Helsenorge.no brukes ny teknologi til å gi folk bedre hjelp og bedre helsetjenester,
sier helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Helsenorge.no vil inneholde veivisere til helse og sunnhet, helserelaterte rettigheter og
helsetjenesten og informasjon om sykdom og behandling.
– Folk venter å møte helse og
omsorgstjenestene på en moderne og effektiv
måte. De fleste er interesserte i og opptatte av
egen helse. Nå får de denne informasjonen
samlet på ett nettsted, sier helse og
omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
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Statsministeren besøker Værnesregionen DMS
Onsdag 15. juni besøker statsminister Jens Stoltenberg Værnesregionen DMS i
Stjørdal. Besøket finner sted dagen etter at Stortinget har behandlet
Nasjonal helse og omsorgsplan samt en rekke lovendringer knyttet til
Samhandlingsreformen som trer i kraft fra 2012.
Det distriktsmedisinske senteret i Stjørdal (DMS) ble etablert som et spleiselag mellom
kommuner, Helse NordTrøndelag og Helse MidtNorge RHF, og har vært et utstillingsvindu
for utvikling av samhandling der pasienten skal oppleve en sømløs og
helhetlig helsetjeneste. Stoltenberg besøkte senteret for fire år siden da arbeidet med
Samhandlingsreformen startet. Siden den tid er samarbeidet utviklet videre og
Værnesregionen etablert. (Værnesregionen omfatter kommunene Frosta, Malvik, Meråker,
Selbu, Stjørdal og Tydal.)
Publisert: 14.06.2011 09:20
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Helse MidtNorge 2010: 1,238 milliarder i overskudd
Helse MidtNorges årsregnskap og årsberetning er nå tilgjengelig på nett.
Årsregnskapet viser et overskudd på 1,238 milliarder kroner i overskudd.
Overskuddet vil bl.a. bli brukt til å dekke tidligere års udekket tap. Total
egenkapital etter 2010 er på 4,57 milliarder.

Årsregnskapene til foretakene i Helse Midtnorge viser
følgende resultater for 2010:
Helseforetak
(beløp i hele 1.000)
St. Olavs Hospital HF
462 395
Helse Sunnmøre HF
171 194
Helse Nordmøre og Romsdal HF
186 554
Helse NordTrøndelag HF
198 156
Rusbehandling MidtNorge HF
12 630
Sykehusapotekene i MidtNorge HF
9 334
Trøndelag Ortopediske Verksted AS
2 229
Helse MidtNorge RHF
1 225 662
Foretaksgruppens resultat
1 237 922
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Årsrapporten er tilgjengelig her
Publisert: 09.06.2011 14:25
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Skal sikre nærhet til akutt og føde i Møre og Romsdal
Helse og omsorgsministeren har i dag avholdt foretaksmøte i Helse MidtNorge
RHF, der en slo fast at befolkningen i Nordmøre og Romsdal skal sikres nærhet til
føde og akuttberedskap løst enten ved slik beredskap på to sykehus, eller på et
felles sykehus.
I foretaksmøtet i dag sa helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen at
regjeringen er klar til å stille opp med statlige lån på vanlige vilkår når det foreligger et faglig
og økonomisk bæredyktig sykehusprosjekt i Helse Møre og Romsdal HF.
Det er opp til Helse MidtNorge RHF å vurdere om folk i Nordmøre og Romsdal er best tjent
med to sykehus med akutt og føde eller ett felles sykehus med tilstrekkelig nærhet til
begge byer.
Helse og omsorgsdepartementet legger til grunn at det utarbeides en helhetlig plan for
utvikling av sykehusene i det nye helseforetaket Helse Møre og Romsdal. Planen må ta
hensyn til disse forutsetningene:
l
l
l

Folk skal ha nærhet til føde og akuttilbud
Sykehusene i det nye helseforetaket skal samarbeide
Nybygg må planlegges innenfor regionens helhetlige faglige og økonomiske rammer.
Det tas sikte på at en slik plan bør foreligge i løpet av et år.

Med planene som foreligger i dag har Helse MidtNorge RHF selv vurdert at de ikke har
økonomi til å gjennomføre prosjektet før tidligst 20162018. Spørsmålene departementet har
stilt om dimensjonering og kostnader knyttet til nytt sykehus, vurdering av oppgave og
funksjonsendringer og muligheter for å rekruttere kompetent personale er ikke fullgodt
besvart. Dette må besvares bedre. Blant annet må det lages en helhetlig plan for utvikling
av sykehusene basert på føringer i Nasjonal helse og omsorgsplan og Helse MidtNorges
eget strategiarbeid.
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Helsedebatt i fylkestinget i Møre og Romsdal
Helse MidtNorge innleddet til ordskifte om utvikling av spesialisthelsetjenesten,
samhandling og etableringen av nytt helseforetak i Møre og Romsdal på
fylkestinget i Møre og Romsdal idag onsdag 8. juni. Her finner du manuskript og
presentasjon som ble brukt som innledning til debatten.
Presentasjon  benyttet av samhandlingsdirektør Daniel Haga, Helse MidtNorge RHF
Manuskript  tale ved styreleder John Harry Kvalshaug, Helse Møre og Romsdal HF
Publisert: 08.06.2011 10:14
Tor Harald Haukås
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Innleigde vikarar: Hinas og dei regionale helseføretaka tek
grep
Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) og dei regionale helseføretaka har
inngått nasjonale rammeavtaler med fleire vikarbyrå for bruk av helsepersonell.
Det er eit krav at alle som utfører arbeid ved sjukehusa har kontraktar som er i
samsvar med arbeidsmiljølova og alle krav som ligg i rammeavtalane. Hinas ser
derfor svært alvorleg på at fleire samarbeidspartnarar over tid har brote krav som
ligg i rammeavtalane, mellom anna arbeidsmiljølova og reglar om løns og
arbeidsvilkår.
Hinas varslar at tillitsbrota kan få konsekvensar for vikarbyråa. Reaksjonane overfor
leverandørane varierer. Enkelte leverandørar vil merka auka fokus på at rammeavtalane,
lovar og reglar blir respekterte. Nurse Partner AS får betinga varsel om avslutning av
avtaleforhold. Avtalen med Konstali Helsenor vert avslutta.
l

l

l
l
l
l

Konstali Helsenor:
Vikarbyrået har ikkje møtt kravet om bankgaranti og Hinas avsluttar samarbeidet. Sjå
vedlagte brev.
Nurse Partner Norge AS:
Vikarbyrået står for dei mest alvorlege lovbrota og Hinas varslar at avtalen kan bli heva.
Hinas vil avslutte samarbeidet dersom Nurse Partner innan 1. september ikkje har lagt
fråm tilfredsstillande dokumentasjon på konkrete forhold. Sjå vedlagte brev.
Adecco Helse AS
Vacant Helse AS
Dedicare AB
Agito Norge AS (tidl. Achima Helse AS)
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Vikarbyråa står for brot på arbeidsmiljølova og krav til rammeavtalen. Byråa har erkjent dei
faktiske forhold og dokumentert endra praksis. Selskapa har også dokumentert
etterbetaling av overtid. Byråa får skriftlege åtvaringar der det vert gjort klart at nye
overtramp vil få konsekvensar for vidare samarbeid. Sjå vedlagte brev.
l
l
l
l
l
l
l
l

Narco Polo AS
Medpro AS
VikTeam AS
Proffice Care AS
Transmedica
Xtra personell Care AS
Lenas Helsepersonell AS
Manpower AS

Vikarbyråa har ein praksis som tilfredsstiller arbeidsmiljølova og krav til rammeavtalen.
Oppsummering av granskinga, sjå vedlegg.
Det er advokatfirmaet Wikborg Rein (WR) som har kartlagt vikarbyråa på oppdrag frå Hinas
og dei fire regionale helseføretaka. Reaksjonane mot selskapa er vedtekne etter
anbefalingar frå og i samråd med WR.
 Målet med kartlegginga av vilkåra for innleigde vikarar var å avdekkje eventuelle lovbrot og
å sikre at alle som arbeider på sjukehus skal bli møtt av profesjonelle leverandørar som
tilbyr ordna løns og arbeidsvilkår og som opptrer i tråd med dei nasjonale rammeavtalene,
seier personal og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest.
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Dei regionale helseføretaka og Hinas har i denne prosessen hatt tett dialog med NHO
Service, selskapet som organiserer leverandørar innan bemanningsbransjen. Det er i den
samanheng tatt grep frå HNO Service. (http://www.nhoservice.no/article.php?
articleID=2810&categoryID=8).
Hinas og dei regionale helseføretaka finn brot på arbeidsmiljølova og rammeavtalane
uakseptable og vil følgje utviklinga i bransjen nøye fråmover. Eit uomtvisteleg krav er at alle
som er vikarar i helseføretaka skal ha ryddige løns og arbeidsforhold og at alle punkt i lova
og rammeavtalane skal etterlevast.
 Haldninga vår er at vi skal vere strenge og forvente høg profesjonalitet i alle ledd. Vi vil
bruke krava i rammeavtalane til å sikre at alle vikarar får etterbetalt det dei har krav på, seier
Christiansen.
Ho legg til at måla med dei nasjonale rammeavtalane
er å sikre at alle som arbeider på sjukehus skal ha ordna løns og arbeidsvilkår.
 Det har overraska oss gjennom vår eigen internrevisjon i 2010, og i granskinga som nå er
gjennomført, at det ennå er forhold som ikkje har vore i tråd med rammeavtalane.

 Det er viktig å presisera at vi møter svært kompetente og dyktige vikarar som bidrar til
kvalitativ og god pasientbehandling, understrekar Christiansen.
For ytterlegare informasjon, kontakt:
Personal og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen: 415 33 809
Prosjektdirektør i Hinas, Harald Johnsen: 979 68 880

Brev til leverandørar
Brev frå HINAS til Adecco Brev frå HINAS til
Brev frå HINAS til
Helse AS
Agito Norge AS
Dedicare AB og AS
Brev frå HINAS til Lenas Brev frå HINAS til
Brev frå HINAS til
Helsepersonell AS
Manpower AS
Medpro AS
Brev frå HINAS til Nurse Brev frå HINAS til
Brev frå HINAS til
Partner Norge AS
Proffice Care AS
Transmedica AS
Brev frå HINAS til
Brev frå HINAS til Xtra
VikTeam AS
Personell Care AS
Rapportar
Rapport Wikborg Rein  vikartjenester helsepersonell 03.05.11
Tilleggsrapport Wikborg Rein  vikartjenester helsepersonell 27.05.11

Brev frå HINAS til
Konstali Helsenor
AS
Brev frå HINAS til
Narco Polo AS
Brev frå HINAS til
Vacant Helse AS
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Samordner og dokumenterer kvalitet
Helse MidtNorge publiserer i dag en rekke kvalitetsindikatorer, utvikling innen
ventetid og dokumenterer betydelig reduksjon i antallet fristbrudd. Dette skjer
samtidig med at det er etablert nye felles nasjonale rutiner for publisering av
ventetid og fristbrudd.
 For første gang presenterer foretaksgruppen en samordnet dokumentasjon av kvalitetsmål
og resultater for helseforetakene i MidtNorge. Dokumentasjonen viser at det i løpet av de
siste årene er oppnådd betydelig forbedring på flere av indikatorene. Forbedringsarbeid og
dokumentasjon av kvalitet, er en sentral oppgave knyttet til vår Strategi 2020, sier kst.
direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Henrik Sandbu.
Gjennom nettstedet www.frittsykehusvalg.no rapporteres og publiseres et økende antall
opplysninger som forteller om kvaliteten ved de ulike sykehus og helseinstitusjoner i Norge.
Flere av indikatorene blir publisert hvert tertial. Helse MidtNorge har samlet og satt
sammen disse tallene og kan i dag vise utvikling for antallet korridorpasienter, utsendelse
av epikriser, strykninger for planlagt operasjon mv.
 I MidtNorge har vi i 2010 hatt særlig fokus på fire kvalitetsmål: Ventetid, antall fristbrudd,
andel korridorpasienter og utsendelse av epikriser. For alle disse indikatorene kan vi vise til
positiv utvikling. Vi har også arbeidet målrettet med å innføre felles vurderingskriterier og
bedre praksis for tildeling av rett til nødvendig helsehjelp. I sum skal dette bidra til å gi
pasientene et kvalitativt bedre behandlingstilbud, sier Sandbu.
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Helseforetakene i MidtNorge deltar også i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I
trygge hender” (lenke til nettsted), der det bl.a. er etablert et nasjonalt system for
registrering av feil og avvik. Systematisk arbeid med pasientsikkerhetsarbeid skal bidra til
læring og å forebygge at pasienter opplever feilbehandling eller blir utsatt for skade.
I den vedtatte Strategi 2020 er det signalisert at det også skal lanseres en ny
kvalitetsstrategi og det skal legges fram sak om hvordan helseforetakene skal etablere en
kvalitetskultur. En fellesnevner for arbeidet er at resultater og status skal dokumenteres og
gjøres tilgjengelig for alle – både pasienter, pårørende, helsepersonell og andre ved å legge
ut oppdatert informasjon på helseforetakenes hjemmesider og gjennom felles nasjonale
løsninger.
Her finner du temasidene
med kvalitetsindikatorer og statistikk for Helse MidtNorge
Tidligere pressemelding fra Helse MidtNorge om kvalitetsmål 14.04.11

Her finner du mer informasjon om de nasjonale indikatorene:
Pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet 31.05.11
De offisielle nasjonale tallene fra Helsedirektoratet (Norsk Pasientregister)

Kontaktperson for media:
Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF,
Henrik Sandbu mob. 95871772
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås mob. 93498136
Publisert: 31.05.2011 14:09
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Samordner-og-dokumenterer-kvalitet/112247/
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Trond Nordfjærn tildelt Helse MidtNorges forskningspris
2011

Her kan du se
prisutdelingen i vårt
NettTV

Publisert: 26.05.2011 20:59
Tor Harald Haukås
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Internasjonal kongress om lindrende behandling i
Trondheim 2012
European Association for Palliative Care (EAPC) arrangerer annethvert år en
internasjonal forskningskongress med fokus på lindrende behandling.
Fra 7. til 9. juni i 2012 blir denne arrangert i Trondheim i samarbeid med Avdeling
for palliasjon ved St. Olavs Hospital og det palliative forskningsmiljøet ved Det
medisinske fakultet, NTNU.
Kongressen samler leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, sosionomer,
prester og andre innen helsevesenet som arbeider med pasienter i palliativ fase av sin
sykdom. Til kongressen ventes 1400 deltakere fra hele verden, noe som gjør den til en av
de aller største innen helseregionen.
En stor del av det vitenskapelige programmet baseres på innsendte abstracts. Frist for
abstractinnsending er 15. oktober 2011, og de kan sendes inn allerede fra 1. september.
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Professor Stein Kaasa, klinikksjef ved Kreftklinikken i Trondheim og leder av det palliative
forskningsmiljøet ved NTNU og EAPCs forskningsnettverk, har vært pådriver for å arrangere
kongressen i Trondheim.
 Dette er en unik mulighet til å møte verdensledende forskere innenfor fagfeltet palliasjon,
og samtidig til å presentere egne resultater, sier Kaasa. Han presiserer at kongressen er
tverrfaglig.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

 Ulike profesjoner som jobber med lindrende behandling vil ha utbytte av det
samlingspunktet som kongressen er, og av utvekslingen av kunnskap på tvers av
medisinske disipliner.
Her finner du mer informasjon om kongressen
Publisert: 25.05.2011 15:33
Tor Harald Haukås
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Aktivitetsvekst ved sykehusene
Ferske tall fra Norsk pasientregister viser at aktiviteten ved sykehusene fortsetter å
øke. Det var vekst innenfor alle typer opphold fra 2009 til 2010. For Helse Midt
Norge økte antallet dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner med 4,3
prosent.
Her finner du mer informasjon og kan laste ned rapporten fra NPR.
Publisert: 25.05.2011 15:12
Tor Harald Haukås
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Informasjon om kreftforeningens støtteordning
Kreftforeningen har en økonomisk støtteordning for kreftpasienter som kommer i
en vanskelig situasjon økonomisk på grunn av sykdommen og behandlingen den
krever. Dette er en ordning foreningen ønsker at flere kreftpasienter skal få vite om
og dermed benytte seg av. Helse MidtNorge formidler nedenfor en artikkel fra
Kreftforeningen som forteller om hvordan ordningen fungerer.

– Viktig å benytte de hjelpemidlene og tilbudene som finnes
Hvis du er rammet av kreft og har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på
grunn av sykdommen har du anledning til å søke støtte hos Kreftforeningen. Inger
Margrethe Andresen (63) (bildet) har benyttet seg av denne muligheten.
I Norge får de fleste som rammes av
sykdom gratis helsebehandling, og
folketrygden dekker de fleste utgifter
ved tap av inntekt eller ekstrautgifter
som skyldes sykdommen. Ofte vil
likevel den som blir rammet oppleve
at det er dyrt å bli syk. Blir du syk
utover ett år og sykepengene tar
slutt, vil inntekten gå vesentlig ned.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Mange kreftpasienter opplever å
komme i en vanskelig økonomisk
situasjon på grunn av sykdommen
og behandlingen den krever.
Kreftforeningen har en egen
støtteordning for pasienter og
pårørende som kommer i en slik
situasjon. Foreningen forvalter flere
legater og gaver som har som formål
å yte støtte til kreftpasienter som
har fått økonomiske problemer.

Helhetlig vurdering
De som kan motta økonomisk støtte
gjennom ordningen er pasienter som
er under behandling for kreftsykdom,
under rehabilitering eller har
omfattende senvirkninger etter
sykdommen. I spesielle tilfeller kan det gis støtte til etterlatte.
– Søkeren må befinne seg i en vanskelig økonomisk situasjon, søknaden må attesteres av
lege og likningsutskrifter for hele husstanden må legges ved. Det er den helhetlige
vurderingen av pasientens økonomiske situasjon og sykdomsomstendighetene som
vurderes. Det gis ikke støtte til formål som det offentlige dekker, men det er et tillegg til
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Informasjon-om-kreftforeningens-stotteordning/110032/
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offentlige ytelser, sier Liv Eli Lundeby, seksjonssjef for levekår og rehabilitering i
Kreftforeningen. Hovedsakelig gis det kun støtte en gang.

Pasienter og pårørende kan få støtte i tilfeller hvor det trengs umiddelbar hjelp i en
overgangssituasjon, som økte utgifter og/eller inntektstap i påvente av offentlige ytelser. I
tillegg gis det støtte til visse typer ekstrautgifter som ikke dekkes av det offentlige, dette
innebefatter ikke alternativ behandling. Det gis støtte til rehabiliteringstiltak, eller i spesielle
situasjoner rekreasjon for hele familien.
Lever med sykdommen
IngerMargrethe Andresen fra Moss har benyttet seg av Kreftforeningens støtteordning.
Hun ble rammet av brystkreft i 1990. Da hadde hun kjent en kul i brystet en periode, men
fortrengt symptomene. Etter å ha mistet både far og bror til sykdommen, ville hun ikke
godta at også hun skulle bli rammet.
– Tilslutt visste jeg at jeg måtte reise til legen. Jeg ble raskt diagnostisert med brystkreft.
Kort tid etter ble brystet fjernet, og jeg gjennomgikk full etterbehandling med cellegift og
stråling, samt hormonbehandling. Etter dette var jeg symptomfri i fem år, forteller Andresen.
Etter denne femårsperioden begynte en lang og vanskelig tid for 63 åringen. I 1995 og 1998
fikk IngerMargrethe konstatert tilbakefall av sykdommen. Begge gangene måtte hun
gjennom tøff behandling. I 2002 fikk hun enda ett tilbakefall. Hennes sykdomshistorie
fortsetter med nye tilbakefall og behandling, senest i januar i år. Etter over tjue år forteller
IngerMargrethe at hun har innsett at hun aldri vil bli erklært frisk.
– Men jeg håper at vi kan holde sykdommen i sjakk i en periode, sier hun.
IngerMargrethe har under sykdomsperioden gått fra å arbeide fulltid som sosionom, til å bli
halvt sykemeldt, fullt sykemeldt, og så til å bli uføretrygdet. I fem år arbeidet hun noe ved
siden av å være trygdet, men måtte gi seg i 2005 på grunn av senskader etter
kreftbehandlingen.
– Høyrearmen min ble gradvis lammet i løpet av en treårsperiode, dette har resultert i store
smerter og tilslutt måtte jeg slutte helt å jobbe. I dag er armen lam, grunnet en stråleskade,
forteller hun. Og legger til at det verste ikke er å leve med kreftsykdom, men de vanvittige
smertene hun har i armen. – Det er det som gjør livet tøft. Det tar mye energi og
oppmerksomhet.
Søkte om støtte
Da IngerMargrethe ble syk var hun alenemor til to tenåringsdøtre, og forteller at hun alltid
har hatt dårlig råd. Hun merket det betydelig på økonomien da hun gikk fra
fulltidsarbeidende til å bli sykemeldt og så uføretrygdet.
–Min økonomiske situasjon forandret seg naturligvis på grunn av dette. Jeg klarer meg greit
med de vanlige husholdningsutgiftene og småinnkjøp, men ekstrautgifter ble og er fortsatt
vanskelig å klare. I tillegg til at inntekten ble lavere, mistet jeg også et sosialt og faglig
fellesskap som jeg satte stor pris på, forteller Andresen.
Etter den første sykdomsperioden, hadde IngerMargrethe behov for rehabilitering. Dette
oppholdet fikk hun ikke dekt av det offentlige, og hun hadde ikke råd til å betale for hele
oppholdet selv. Da ble hun anbefalt av en sykepleier til å søke støtte hos Kreftforeningen til
oppholdet.
– Jeg søkte på den økonomiske støtteordningen Kreftforeningen tilbyr kreftpasienter, og fikk
raskt tilbakemelding på at søknaden var innvilget. Jeg fikk på bakgrunn av dette mulighet til
å ta et rehabiliteringsopphold på Modum rehabiliteringssenter, forteller IngerMargrethe.
Gjort ting mulig
På grunn av hennes situasjon og langvarige sykdom, har IngerMargrethe søkt om støtte
ved flere anledninger. Hun forklarer at støtten har vært til stor hjelp i perioder hvor
økonomien har vært dårlig.
– Støtten har vært helt avgjørende i forbindelse med både rehabiliteringsopphold og da jeg
flyttet. Det sliter på alle å ikke ha økonomi til å kunne gjøre eller kjøpe nødvendige ting,
spesielt da man er syk. Støtten har betydd mye for meg, og gjort det mulig gjøre ting som
jeg ellers ikke hadde hatt anledning til i vanskelige perioder i de årene jeg har vært syk, sier
IngerMargrethe.
– Vi legger vekt på å behandle søknadene raskt og ubyråkratisk i Kreftforeningen. Det er
flott at IngerMargrethe har hatt nytte av de pengene hun har fått av oss. Dette er vår
intensjon. At hun har fått støtte flere ganger beror på at hun har hatt flere tilbakefall, forteller
Lundeby.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Informasjon-om-kreftforeningens-stotteordning/110032/
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Oppfordrer andre til å søke
Mange kan synes det å søke om økonomisk støtte kan være vanskelig. IngerMargrethe
opplevde det som helt uproblematisk.
– Jeg har aldri følt at det er nedverdigende på noen måte, og hadde ingen betenkeligheter
med å søke. Jeg har vært åpen om det hele tiden og fortalt det til mine nærmeste, forteller
hun.
Og legger til:
– Alle kan komme i en vanskelig økonomisk situasjon i løpet av livet, både i forbindelse
med sykdom, og andre hendelser. Da er det viktig å benytte de hjelpemidlene og tilbudene
som finnes. Den økonomiske støtteordningen til Kreftforeningen er en kjempefin mulighet,
og kan være til stor hjelp for mange da man er i en vanskelig periode, forteller Inger
Margrethe.
I 2010 mottok Kreftforeningen 540 søknader om økonomisk støtte, og fordelte rundt 4,5
millioner kroner til 452 søkere. Beløpene varierte fra 3 000 til 20 000 kroner, avhengig av
husstandens størrelse og søkerens situasjon. Pasienter som søkte støtte til ekstrautgifter
som ikke dekkes av det offentlige var det vanligste formålet for tildelingen. Deretter kommer
bidrag til rekreasjon og rehabiliterings og velferdstiltak. Søkere som tidligere ikke har fått
støtte, prioriteres.
For informasjon om støtteordningen, gå inn på www.kreftforeningen.no/tilbud eller ring 800
KREFT (800 57338).

Publisert: 25.05.2011 14:49
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Leverandørseminar om etisk handel
Varer levert til den norske helsesektoren kan i stor grad være produsert i lavkostland
hvor menneske og arbeidsrettigheter er av en helt annen standard enn i Norge. Helse
MidtNorge arrangerte sist fredag i samarbeid med de tre andre helseregionene,
organisasjonen Initiativ for etisk handel og Leverandører for helseNorge (LFH) et
seminar for sine leverandører.
I LFHs lokaler i Forskningsparken i Oslo, deltok 40 leverandører og andre interesserte på
seminaret fredag 20.mai. Foredragsholderne fokuserte på hvordan leverandører kan møte
helseregionenes krav, hvordan regionene vil følge opp kravene og ikke minst, hvordan man
som leverandør kan jobbe med dette vanskelige temaet i sin leverandørkjede.
Samarbeid samarbeid samarbeid
Et felles budskap fra alle foredragsholdere var viktigheten av samarbeid. Etisk handel er en
stor, global problemstilling som ikke lar seg løse over natten og som direktør for innkjøp og
logistikk i Helse SørØst, Kjetil Istad påpekte, så kan dette kun løses gjennom et godt
samarbeid mellom alle involverte.  Et viktig grep i så måte er samarbeidet mellom alle fire
helseregioner om både krav og oppfølging, påpekte Istad som samtidig understreket at det
ikke er garantier om etiske leverandørkjeder man er ute etter, men et samarbeid om å få til
forbedringer. Visegeneralsekretær Hartvig Munthe Kaas i LFH understreket at etisk handel
er et viktig tema for LFH og at man ønsker å jobbe aktivt med å utvikle kompetansen om
dette feltet i samarbeid med helseregionene.
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Eurosko sjekker fabrikker i Kina
Som et helt konkret eksempel på hvordan man kan sjekke sine underleverandører, fortalte
Tone Cecilie Lie fra Eurosko om hvordan de utfører risikovurderinger og følger opp sine
fabrikker i Østen. Selv om sko og produkter til sykehus ikke er direkte sammenlignbart, vil
prosessene med å følge opp i hele verdikjeden, være lik, understreket Lie.
Deltagerne fikk også høre rådgiver Magne Paulsrud fra Initiativ for etisk handel legge fram
hvordan dette arbeidet kan gjøres. Han presenterte en veileder for privat sektor som han
med et smil kalte en ”kokebok i etisk handel”. Paulsrud passet samtidig på å understreke
at selv om arbeidet kan skisseres enkelt, så er det mye jobb som kreves. Fra
helseregionene var det spesialrådgiver Grete Solli fra Helse SørØst som la fram krav og
forventninger til leverandører og ikke minst snakket en del om hvilke risikovurderinger som
gjøres før man setter krav til etiske leverandørkjeder i anskaffelsene.
Her finner du IEHs veileder for etisk handel i privat sektor:
http://www.etiskhandel.no/Veileder/index.html
Publisert: 25.05.2011 14:45
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Dokumenterer kvaliteten på kreftbehandling
Pasienter og pårørende har krav på informasjon om kvalitet og ventetid for
behandling. De nye kvalitetsindikatorene for kreftbehandling som nå publiseres på
www.frittsykehusvalg.no viser at det er forskjeller mellom regioner og sykehus. I
Helse MidtNorge vil dette bli tatt med i arbeidet med forslag til ny kreftplan som
kommer til høsten.
 Vi kommer til å se nærmere på de forskjellene som er rapportert. Helse MidtNorge skal
sørge for at befolkningen får et likeverdig og godt behandlingstilbud. Tidligere har vi tatt grep
for å sikre kvalitet innen kreftkirurgi. Kreftplanen som nå skal utformes, skal sikre
kunnskapsbasert og effektiv diagnostikk og behandling. Vi må sikre at ingen venter unødig
og for lenge på behandling. Åpenhet rundt kvalitet i behandlingen er viktig for å skape tillit,
og er en kraftig faglig stimulans til forbedring. Med et økende antall eldre fram mot 2020 vil
også antallet krefttilfeller øke. Det gjør kreftbehandlingen til et satsingsområde innen
spesialisthelsetjenesten, sier kst. direktør for forskning, utdanning og helsefag, Henrik A..
Sandbu i Helse MidtNorge RHF.

I løpet av sommeren kommer tall som viser fem års overlevelse for de samme kreftformene
som det nå legges fram ventetider for. Dette kompletteres med hvilke erfaringer pasientene
har med behandlingen. Helsedirektoratet reviderer nå de ni eksisterende retningslinjene for
kreftbehandling. Her vil det komme maksimale tidsfrister for de ulike leddene i
behandlingsforløpet. I løpet av 2011 er planen også å legge fram flere nye retningslinjer for
ulike former for kreftbehandling.
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Her er Helsedirektoratets informasjon om nye kvalitetsindikatorer for kreftbehandling

Her er Helse og omsorgsdepartementets pressemelding om satsingen på kreftbehandling

Dette er de nye kvalitetsindikatorene
Median ventetid er den tiden det tok fra sykehuset mottok henvisning til halvparten av
pasientene var i gang med behandling i 2010.
Tall for alle landets sykehus finner du på http://www.frittsykehusvalg.no

Median ventetid

TYKKTARMSKREFT:
St. Olavs Hospital HF
Helse Sunnmøre HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helse NordTrøndelag HF

24
16
17
19

dager
dager
dager
dager

Helse MidtNorge (samlet)

19 dager

Variasjon mellom regioner (lavest/høyest):
Helse MidtNorge
Helse Nord

19 dager
27 dager

Variasjon mellom sykehus med flere enn 20 pasienter
(lavest/høyest)
Sykehuset Telemark Skien
14 dager
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Drammen sykehus

33 dager

St. Olavs Hospital HF
Helse Sunnmøre HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helse NordTrøndelag HF

44
31
29
32

Helse MidtNorge (samlet)

38 dager

Variasjon mellom regioner (lavest/høyest):
Helse Vest
Helse MidtNorge

32 dager
38 dager

Median ventetid

LUNGEKREFT:
dager
dager
dager
dager

Variasjon mellom sykehus med flere enn 20 pasienter
(lavest/høyest)
Stavanger universitetssykehus
17 dager
Oslo universitetssykehus, Ullevål
46 dager
Median ventetid

BRYSTKREFT:
St. Olavs Hospital HF
Helse Sunnmøre HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helse NordTrøndelag HF

28
12
14
15

dager
dager
dager
dager

Helse MidtNorge (samlet)

20 dager

Variasjon mellom regioner (lavest/høyest):
Helse MidtNorge
Helse Vest

20 dager
25 dager

Variasjon mellom sykehus med flere enn 20 pasienter
(lavest/høyest)
Ålesund sjukehus
12 dager
Haukeland universitetssykehus
39 dager
Universitetssykehuset i NordNorge
39 dager

Dette er den nye kreftplanen
Helse MidtNorge har med utgangspunkt i Strategi 2020 startet arbeidet med en ny
helhetlig plan for kreftbehandling i de midtnorske helseforetakene. Prosjektgruppen som er
opprettet skal legge fram sitt forslag i oktober 2011.

Både samhandlingsreformen som behandles i Stortinget i juni i år og vedtatt ”Nasjonal
strategi for kreftområdet 20062011”, gir føringer for organisering av behandlingstilbudet. I
Helse MidtNorges arbeid med å gjennomføre Strategi 2020 er det flere delprosjekter som
har betydning for tilbudet innen kreftbehandling. Det gjelder organisering av planlagt (elektiv)
kirurgi, gynekologi, flere mindre spesialiteter og utvikling av universitetsfunksjonen knyttet til
St. Olavs Hospital.

Kreftplanen for Helse MidtNorge skal komme med forslag til organisering av
behandlingstilbudet. Det omfatter pasientforløp, grensesnittet mot 1.linje, desentraliserte
sykehusfunksjoner, lokalsykehus, universitetssykehuset og spesialiserte nasjonale
funksjoner.

Planen skal beskrive organiseringen av kunnskapsbasert og effektiv diagnostikk av
pasienter med mistanke om kreft, mistanke om forverring av kreft og pasienter som er
under løpende kontroll av en krefttilstand. Planen skal omfatte nødvendig diagnostikk
utenom regionen.
Den vil også beskrive organisering av kunnskapsbasert kurativ behandling og oppfølgende
behandling av pasienter med kreft. Alle behandlingsformer (kirurgi, medikamentell
behandling, stråleterapi og ikke medikamentelle intervensjoner) og organisering av
oppfølgende rehabilitering og lindrende behandling vil inngå i kreftplanen.
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Arbeidet med Kreftplanen for Helse MidtNorge ledes av professor og klinikksjef Stein
Kaasa ved St. Olavs Hospital.

Kontaktperson for media:
Kst. direktør for forskning, utdanning og helsefag, Henrik A.. Sandbu,
Helse MidtNorge RHF
mob.tlf. 95871772
Publisert: 20.05.2011 10:55
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Fire søkjer jobb som administrerande direktør
Det har meldt seg fire søkjarar til stillinga som administrerande direktør i Helse
Møre og Romsdal HF. Det nye helseforetaket tek over etter dagens to helseføretak i
fylket (Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal) frå 1. juli 2011.
Dette er søkjarane:
Adm.dir. Gunnar Myhr (53), Oslo
Adm.dir. Astrid Eidsvik (52), Tennfjord
Kst.adm.dir. Nils Hermann Eriksson (59), Orkanger
Klinikkleder Wenche Pedersen Dehli (50), Levanger
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Følg forskningskonferanse på web
Helse NordTrøndelag arrangerer årets regionale forskningskonferanse i Helse
MidtNorge. Konferansen går av stabelen 11. og 12. mai 2011 og årets
konferansehotell er Rica Hell Hotell på Stjørdal. Du kan følge konferansen på vårt
webTV.
Her kan du følge konferansen mens den pågår (webTV).
11.mai: http://media01.smartcom.no/Microsite/start.aspx?eventid=6121
12.mai: http://media01.smartcom.no/Microsite/start.aspx?eventid=6140
Konferansen gjøres også tilgjengelig på web i etterkant (webTV i opptak).
Her finner du programmet.
Publisert: 10.05.2011 18:40
Tor Harald Haukås
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Startskudd for femårig forskningsprogram
Det offentlige vil på banen og bidra til forskning som forsømmes av andre aktører. I
første omgang er det kunnskapshullene innenfor kreft som skal tettes. Men hvor
bør forskerne sette inn støtet? Et samlet helseNorge inviteres nå til å komme med
innspill.
Innen 1. juli skal alle problemstillinger og forslag være inne hos Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helse og omsorgstjenesten, som samarbeider med Norges forskningsråd om
dette nye, nasjonale programmet. Helse og omsorgsdepartementet skyter inn 100
millioner kroner, som over en femårsperiode skal kanaliseres ut til kliniske
forskningsmiljøer. Programmet favner hele spekteret av kreft, fra forebygging og
diagnostikk, til behandling og omsorg.
Utgangspunktet er behovet for forskningsbasert kunnskap som grunnlag for å prioritere
mellom ulike helsetiltak. Målsettingen er å støtte forskningsprosjekter som øker
kunnskapsgrunnlaget for gode, kunnskapsbaserte beslutninger om tiltak innenfor
kreftområdet.
Invitasjonen går til beslutningstakere i helsevesen og forvaltning, til kliniske
forskningsmiljøer og til brukerorganisasjoner. Resultatene vil gi bedre grunnlag for
prioriteringer i klinisk praksis og tas med videre i arbeidet med nasjonale retningslinjer og
prosedyrer.
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Når rådet har sortert innspillene og prioritert forskningsområder, vil Forskningsrådet lyse ut
midler innen prioriterte tema til høsten. Nærmere informasjon om programmet og invitasjon
til å foreslå forskningstema finnes på www.kvalitetogprioritering.no
Kontaktpersoner:
Siv Cathrine Høymork, sekretariatsleder, Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og
omsorgstjenesten. Mobil: 926 32 220. Epost: sch@kunnskapssenteret.no
Jan Marcus Sverre, seniorrådgiver, Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse og
omsorgstjenesten. Mobil: 414 71 828. Epost: jas@kunnskapssenteret.no
Publisert: 10.05.2011 18:31
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Videokonferanse gir gevinst for både spesialist og
allmennpraktiker
Regelmessig bruk av videokonferanse mellom allmennleger og spesialister
realiserer politiske ambisjoner om bedre samhandling i helsetjenesten. Likevel er
det bare Helse MidtNorge som den eneste helseregion i Norge som har rutiner for
regelmessig bruk av dette verktøyet.
I sin ferske doktoravhandling i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø retter Line Lundvoll
Nilsen søkelyset på læring og samhandling mellom spesialister og allmennleger i Helse
Nord og Helse MidtNorge, og hvordan kunnskap utveksles og konstrueres gjennom
medisinske samtaler.
 Det ligger til legeprofesjonen å utveksle kunnskap og søke samarbeid på egen
arbeidsplass, ikke på tvers av nivåer og institusjoner, forklarer Line Lundvoll Nilsen.
 Samtidig har størsteparten av studier som er gjort på bruk av videokonferanse fokusert på
den læringen som oppstår ved at brukeren tilegner seg kunnskap om verktøyet, ikke hva
innholdet i konferansene har gitt av kunnskapsutveksling. Min forskning gir derfor innsikt i
noe som ikke har vært belyst tidligere: hvordan deling av informasjon mellom behandlerne
ved de forskjellige institusjonene gir mulighet for nye arbeidspraksiser, produksjon av ny
kunnskap og bidrar til at de kan utfylle hverandre og få tilgang til den kunnskapen de
trenger, sier Lundvoll Nilsen.
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Forskningsresultatene viser at både allmennleger og spesialister får verdifull kunnskap ut av
å bruke videokonferanse regelmessig. Regelmessig informasjons og kunnskapsutveksling
skaper gjensidig ”avhengighet” og kan være med på å påvirke til økt bruk av
videokonferanse.
 En enda viktigere effekt av hyppig bruk av videokonferanse er jo at pasientforløpet blir mer
helhetlig. Pasienter diskuteres over tid. Legene utveksler informasjon og kunnskap om
tidligere, nåværende og fremtidig behandling. Alt er med på å gi en tilpasset behandling av
den enkelte pasient, sier Lundvoll Nilsen.
Utbyttet er størst ved regelmessig bruk
Bruken av videokonferanse er organisert på forskjellige måter i de to helseregionene. I
Helse Nord ble det satt av en time i uken for videokonferanse dersom allmennlegen hadde
kasus han ønsket å diskutere. Han fikk da diskutere med den spesialisten som var på vakt.
I Helse MidtNorge var videokonferansemøter en del av de faste morgenmøtene ved
sykehuset uansett om det var definerte problemstillinger eller ikke. Alle møtedeltakerne ved
medisinsk avdeling deltok.
Hyppige videokonferanser gir variasjon i innholdet med både informasjonsutveksling og
konsultasjoner. Der behovet kun meldes inn dagen i forveien dreier det seg alltid om
konsultasjoner rundt en bestemt pasient, ofte med et forhåndsdefinert spørsmål som skal
belyses.
Lundvolls forskning viser at i helseregioner hvor videokonferanse benyttes regelmessig og til
ulike formål, er informasjons og kunnskapsutbyttet større for både allmennleger og
spesialister, enn der hvor det bare benyttes til konsultasjoner.
Forbedrer kvaliteten på samarbeidet
Hyppig utveksling av informasjon gir allmennlegene og spesialistene tilgang til den
kunnskapen som kreves i øyeblikket, men også en mulighet til å planlegge videre tiltak og
behandling. En kombinasjon av spesialistkunnskap og nærhetskunnskap kan forbedre
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Videokonferanse-gir-gevinst-for-bade-spesialist-og-allmennpraktiker/109625/
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kvaliteten på pasientbehandlingen, og også det langsiktige samarbeidet mellom spesialist
og allmennlege.
Deling av informasjon og kunnskap mellom nivåene i helsetjenesten gir et overordnet
pasientbilde med forbedret koordinering og kontinuitet. Spesialisten følger den overflyttede
pasienten hele veien og står bedre rustet til å ta i mot om pasienten skulle bli sendt tilbake.

Line Lundvoll Nilsen

Mer informasjon:
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Publisert: 10.05.2011 15:18
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Gunnar Bovim inn i Norsk Forskningsråds divisjonsstyre
Adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF er utnevnt til medlem av
Divisjonsstyret for Samfunn og Helse i Norges Forskningsråd.
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 Forskning er en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver og det er derfor naturlig
at vi engasjerer oss i dette. Det er også slik at forskningsaktivitet er en viktig indikator på
kvalitet i pasientbehandlingen, sier Bovim.

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

Vervet gjelder i fire år fra 1. juni 2011 til 31. mai 2015.
Divisjonsstyret for Samfunn og Helse har følgende medlemmer:
Direktør Tor Saglie (styreleder), UiO
Rektor Torun Lauvdal, UiA
Adm. direktør Nils Øveraas, Accenture
Professor Anne Husebekk, UiTø og Universitetssykehuset NordNorge
Adm. direktør og professor Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF
Direktør JohnArne Røttingen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Seniorrådgiver Nina Tangnæs Grønvold, LO
Adm. direktør Sigrun Vågeng, KS
Professor Mari Rege, UiS
Forsker Gunnar Sørbø, CMI
Fire divisjonsstyrer
Hovedstyret i Forskningsrådet har oppnevnt fire nye divisjonsstyrer for kommende
fireårsperiode. Antallet divisjonstyrer er utvidet fra tre til fire som følge av omorganiseringen
fra tre til fire fagdivisjoner.
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Nærmere en tredel av medlemmene er gjenoppnevnt. Sammensetningen skal sikre god
representasjon fra de ulike universiteter, høgskoler, institutter, næringslivet og
organisasjoner.
Les mer om de nye divisjonsstyrene i Forskningsrådet.
Publisert: 10.05.2011 14:57
Tor Harald Haukås
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Gjennomgang av avtalar om innleigde helsepersonellvikarar
HINAS (Helseforetakenes Innkjøpssevice AS) har no mottatt rapporten som kartleggjer det juridiske
omfanget av eventuelle avtalebrot med omsyn til reglar om overtidsgodtgjøring, frå leverandørar med
rammeavtale om innleigde vikarar i spesialisthelsetenesta. Gjennomgangen er gjort av advokatfirmaet
Wikborg Rein på oppdrag av HINAS og dei fire regionale helseføretaka.

Dei fleste leverandørane ser ut til å ha ein praksis som er i samsvar med arbeidsmiljølovas
reglar om overtidsgodtgjøring. Det er avdekka kritikkverdige forhold hos enkelte
leverandørar, og HINAS og dei fire regionale helseføretaka går nå i dialog med desse
umiddelbart for å sjå nærmare inn på kva konsekvensar forholda skal få.
 Det er ein grundig gjennomgang som er lagt fram, og vi ser svært alvorleg på dei avvika
som er avdekka. Vi går no umiddelbart i dialog med dei leverandørane dette gjeld, seier
personal og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen.
I 2009 gjennomførte dei regionale helseføretaka ei felles nasjonal anskaffing for bruk av
helsepersonellvikarar. Dei regionale helseføretaka i Noreg har avtale med 15 leverandørar av
vikartenester. Rammeavtalane skal sikre den nødvendige tilgongen på vikarar, med god
kvalitet på tenestene . Avtalane dei regionale helseføretaka har i dag gjeld ut 2012,
kravspesifikasjonar for nye avtalar utabeidast hausten 2011.
Kontaktperson for media:
Hilde Christiansen,
personal og organisasjonsdirektør i Helse Vest
tlf.: 415 33 809
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Utlysning av midler til treårige forskningsprosjekter
Helse MidtNorge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet HMN
NTNU avsatt betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor
medisin og helse i regionen. For 2011 har Samarbeidsorganet HMNNTNU vedtatt å
avsette 10 millioner til utlysning av 3årige forskningsprosjekter. Søknadene må
være minimum 500 000 og max 1 million kr årlig. Prosjektet forventes oppstart i
løpet av høsten 2011.
Mer informasjon finner du her (klikk på lenken)
Publisert: 05.05.2011 14:54
Tor Harald Haukås
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Offentlig ambulansedrift fra 2013
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt at helseforetakene selv skal drive
ambulansetjenesten i de tre midtnorske fylkene fra 2013 av. De økonomiske
konsekvensene skal utredes nærmere. Dagens private drivere vil snarlig bli invitert
til møte for å drøfte konsekvenser av vedtaket. Styret vedtok også å opprettholde
dagens fire AMKsentraler i Ålesund, Molde, Trondheim og Namsos.
 Vi har en godt fungerende ambulansetjeneste i dag med høy kvalitet. Jeg har stor respekt
for den innsats som gjøres av de private driverne. Samtidig er det gode argumenter for å
sikre en tettere integrasjon mellom ambulansene og våre akuttmottak, både for faglig
utvikling og samhandling i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Det kan bli utfordrende
å finne rom for de investeringer som må gjøres i 2012 for å overta ambulanser fra private
drivere. Dette vil administrasjonen nå arbeide med fram mot vår behandling av
langtidsbudsjett 20122017 i styremøte i slutten av juni, sier styreleder Kol bjørn Almlid i
Helse MidtNorge RHF.
Prehospital plan for Helse MidtNorge har vært gjenstand for en bred høring før
behandlingen i styret. Vedtaket i styret er i tråd med administrasjonens prinsipielle
anbefaling om å innsource ambulansedriften, men administrasjonens forslag var å starte
med et forsøk for ett ambulanseområde i NordTrøndelag. Etter vedtaket må det nå legges
planer for å gjennomføre en full omlegging slik at alle ambulanser i MidtNorge skal drives i
offentlig regi fra 2013 av.
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Her er styrets vedtak:
1. Styret for Helse MidtNorge RHF vedtar at de prehospitale tjenestene i MidtNorge skal
være en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Høy kvalitet og god tilgjengelighet i disse
tjenestene er nødvendig for å kunne møte de utfordringer som er beskrevet i Strategi 2020.
2. Overtakelse av de områder som ikke har vært drevet i egen regi skjer ved utløp av
nåværende avtaler, dvs. fra og med 2013.
3. Ved overtakelse av de områder som ikke har vært drevet i egen regi forutsettes lov om
virksomhetsoverdragelse lagt til grunn.
4. Styret for Helse MidtNorge RHF vedtar at det ikke gjøres endringer i
ambulansestasjonsstrukturen i denne omgang. Styret godkjenner den kvalitetsheving og
styrking av beredskapen ved den enkelte stasjon som fremgår av saken.
5. Styret forutsettes at det fremmes egen sak om finansiering av de nødvendige
investeringer, herunder vurdering av operasjonell leasing mv.
6. Styret i Helse MidtNorge RHF vedtar at AMKsentralene i Helse NordTrøndelag HF
(Namsos), i St. Olavs Hospital HF (Trondheim) , i Helse NordMøre og Romsdal HF (Molde)
og Helse Sunnmøre HF (Ålesund ) videreføres.
7. Styret for Helse MidtNorge RHF ber adm. Direktør legge vedlagte utkast til plan korrigert
for foranstående vedtak til grunn for sitt videre arbeid med utvikling av den prehospitale
tjeneste i MidtNorge.
Her finner du foreløpig protokoll fra styremøtet der det framgår hvilke forslag som ble
fremmet og voteringen over disse.
Publisert: 05.05.2011 12:45
Tor Harald Haukås
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Leverandører inviteres til seminar om etisk handel
Leverandørkjeder kan ofte være komplekse, særlig der produksjonen skjer i fattige
land og det er vanskelig å fjerne risikoen for brudd på menneskerettigheter eller
miljøhensyn. Helse SørØst, Helse MidtNorge, Helse Nord og Helse Vest har startet
opp et samarbeidsprosjekt for sammen å være pådrivere for etiske
leverandørkjeder for varer til norske sykehus. De inviterer nå sine leverandører til
et seminar om emnet.
Innkjøpsavdelingene ved de fire helseregionene i Norge har påtatt seg en pådriverrolle for å
stille etiske krav til produkter til norske sykehus. Det første leverandørseminaret de inviterer
til, arrangeres i samarbeid med Leverandører for helseNorge (LFH) og Initiativ for etisk
handel (IEH) i Forskningsparken i Oslo fredag 20.mai.
Innhold
Seminaret vil omhandle hva etisk handel er, hvilke krav helseregionene stiller, hvordan man
kan jobbe med sin egen leverandørkjede og hvordan helseregionene vil føge opp kravene.
Representanter fra helseregionene, LFH, IEH og fra leverandørsiden vil være
foredragsholdere. Det vil også bli satt av tid til spørsmål og drøftinger.
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Samhandling sentralt på styreseminar
 Helse MidtNorge med sine foretak må sette seg som mål å bli de beste i landet
når det gjelder gjennomføring av samhandlingsreformen. Styrets mål er at noe
skal sentraliseres og noe skal gå den andre veien ut fra sykehusa. Det avgjørende
er at man tar vare både på de faglige krava og samtidig viser at vi er i stand til å
forvalte en samfunnspolitisk klokskap i et pluralistisk samfunn hvor de gamle
sektorene stadig blir mer avhengig av hverandre. Samhandlingsreformen blir den
første store syretesten, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
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Samhandlingsreform, Strategi 2020, regionens universitetsfunksjon, arbeidet med nytt
sykehus i Møre og Romsdal og synliggjøring av kvalitet og resultater, var grunntemaene da
styrene for hesleforetakene i MidtNorge onsdag hadde felles seminar.
Her finner du:
Styreleder Kolbjørn Almlids tale
Foredrag av adm.dir. Gunnar Bovim
Foredrag av direktør for samhandling Daniel Haga
Foredrag av kst. direktør for stab og prosjektstyring, Ingerid Gunnerød
Foredrag av fagdirektør Gudmund Marhaug (St. Olavs Hospital HF)
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Bildetekst:
Fagdirektør Gudmund Marhaug, St. Olavs Hospital orienterer om arbeidet med å utrede
universitetsfunksjonen i MidtNorge på styreseminaret 4. mai.
Publisert: 04.05.2011 14:57
Tor Harald Haukås
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Utlyser forskningsprosjekt på seksuelle overgrep og
trelasjonsraumer
Utlysning av midler til forskningsprosjekt med temaet "Behandling av mennesker
som har vært utsatt for seksuelle overgrep og andre relasjonstraumer" fra Helse
MidtNorge RHF 20122014.
Her finner du utlysningsteksten.
Søknadsfrist er satt til 1. juni 2011
Publisert: 04.05.2011 11:01
Tor Harald Haukås

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Utlyser-forskningsprosjekt-pa-seksuelle-overgrep-og-trelasjonsraumer/109470/
Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2011 > Helse MidtNorge tildeler samhandlingsmidler

Helse MidtNorge tildeler samhandlingsmidler
Helse MidtNorge RHF har fordelt årets prosjektmidler innen samhandling til de
lokale helseforetakene. Ti prosjekter deler potten på seks millioner kroner.
Totalt kom det inn 33 søknader, med en totalramme på nesten 25 millioner kroner.
Søknadene holdt jevt over svært høy kvalitet, og det var en utfordring å velge ut hvilke
prosjekter som skulle få midler. For å kunne støtte flest mulig prosjekter har Helse Midt
Norge valgt å tildele lavere summer enn det prosjektene søkte om. Det ble også lagt vekt
på geografiske hensyn i tildelingen, slik at alle helseforetakene fikk tildelt midler.
Tildelingen gjelder for året 2011, og prosjektene må søke om nye midler for 2012.
Listen over prosjekter som mottar midler ser slik ut:
Helseforetak Prosjektnavn

Innvilget
beløp

STO

Klinikk for ØNH, kjeve/øyesykdommer. Samhandling mellom 1. 0,4 mill
og 2. linjetjenesten. Oppfølging av barn med ventilasjonsrør
(dren) i trommehinnen

STO

Fosen DMS, Kvinneklinikken. Rett pasienter på rett sted til rett
tid gjennom bruk av kombinert stilling for
gynekolog/praksiskonsulent. v/Fosen DMS
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0,4 mill
HNR

Klinikk for voksenpsykiatri ACTteam i Nordmøre og Romsdal

1,5 mill

HNR

Helhetlig pasientforløp  en breddestrategi

0,55 mill

HNT

Å leve god hjemme med KOLS  ett gjennomgående
pasientforløp for pasienter med KOLS

0,6 mill

HNT

Ny organisering av psykisk helsetjeneste i Ytre Namdal

0,25 mill

HSM

Felles kompetanseplan – frå ord til samhandling

0,5 mill

HSM

Barselomsorg  samhandling mellom Helse Sunnmøre og
Haram kommune

0,6 mill

RUS

Videreføring/videreutvikling av Nærbehandlingen Poliklinisk
0,5 mill
tiltak i Molde kommune  søknad om videreføring/videreutvikling
av prosjektet

STO/RUS

0,7 mill
Orkdal DPS, Rusbehandling HMN, St. Olav. Søknad om midler
til felles samhandlingsstilling / ruskonsulent
6,0 mill

Publisert: 03.05.2011 20:34
Helse MidtNorge RHF
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Kjøreplan for seminar og styremøte 4.5. mai
Styrene for alle helseforetakene i MidtNorge deltar på felles seminar i Stjørdal 4.
mai. Styremøte i Helse MidtNorge RHF starter i etterkant og fortsetter 5. mai. Plan
for prehospitale tjenester blir behandlet i styremøtet 5. mai og da mest sannsynlig
fra start av.
Styreseminaret starter kl. 10.30 og holdes på Rica Hell Hotel. Dette er programpostene:
l
l
l

l

l

Velkommen v. styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF
Status i foretaksgruppen v. adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF
Samhandlingsreformen v. direktør for samhandling Daniel Haga, Helse MidtNorge
RHF
Strategi 2020 v. kst. direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød, Helse Midt
Norge RHF
Framtidig universitetsfunksjon i Helse MidtNorge v. fagdirektør Gudmund Marhaug, St.
Olavs Hospital HF
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Seminaret avsluttes kl 15.30.
Her finner du sakspapirer og innkalling for styremøte i Helse MidtNorge RHF (klikk på
lenken)
Følg oss på sosiale medier
Publisert: 03.05.2011 15:29
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Tor Harald Haukås
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Sakspapirer for styremøte 4.5. mai
Sakpapirer og innkalling for styremøte i Helse MidtNorge RHF 4.5. mai er nå
tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.
Publisert: 28.04.2011 15:20
Tor Harald Haukås
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Styrker ambulansetjenesten i MidtNorge
Ambulansetjenesten styrkes og blir en enda viktigere del av den akuttmedisinske
behandlingstjenesten. I forslag til revidert plan for prehospitale tjenester blir
dagens ambulansestasjoner opprettholdt og flere får tilstedevakt hele døgnet.
Antallet AMKsentraler reduseres til to (Trondheim og Ålesund). I NordTrøndelag
foreslås det at helseforetaket overtar ansvar for drift i ett av ambulanseområdene.
Styret for Helse MidtNorge RHF tar stilling til saken i møte 4.5. mai.
 I tråd med Strategi 2020 og samhandlingsreformen, vil de prehospitale tjenestene i økende
grad være en integrert del av spesialisthelsetjenesten. Mye peker derfor i retning av at
ambulansetjenesten i framtiden bør være en del av helseforetakenes egen virksomhet. En
slik endring vil imidlertid bety betydelige investeringer ut over det som allerede ligger i
vedtatt langtidsbudsjett. Forslaget som nå legges fram for styret er derfor begrenset til at
bare ett ambulanseområde i NordTrøndelag skal driftes av helseforetaket fra 2013 i tillegg
til de stasjoner i Møre og Romsdal som driftes av helseforetakene i dag. Den øvrige delen
av ambulansetjenesten som i dag drives av private, foreslås lyst ut på konkurranse, sier
fung. direktør for helsefag, forskning og utdanning, Henrik A. Sandbu i Helse MidtNorge
RHF.
Den faglige vurderingen som ligger til grunn for planen, konkluderer med at MidtNorge i dag
har en fornuftig plassering av ambulansene. Det foreslås derfor ingen endring i stasjoner,
men innføres skjerpede krav til faglig standard og alle helseforetak innfører
undervisningsambulanser etter modell fra St. Olavs Hospital. Det legges vekt på
kompetanse, faglig utvikling og mulighet for rullering for personellet. Noen stasjoner
oppjusteres og får tilstedevakt hele døgnet. Bruken av hjemmevakt reduseres
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Helse MidtNorge har i dag AMKsentraler i Ålesund, Molde, Trondheim og Namsos. Når
sykehusene i Møre og Romsdal samles i ett helseforetak for hele fylket, anbefales det å
samordne AMKfunksjonen og legge denne til Ålesund. Det betyr at sentralen også vil
koordinere luftambulansetjenesten. I tillegg legger man vekt på å sikre robuste fagmiljøer.
På denne bakgrunn anbefales det også å samordne AMKfunksjonen for Trøndelag ved St.
Olavs Hospital i Trondheim.
 Arbeidsgruppen som har sett på erfaringene med dagens AMKorgansiering, var ikke
samstemt i sin anbefaling. Forslaget om å gå fra fire til to AMKsentraler vil være omstridt
og berører i særlig grad ansatte ved dagens AMK’er i Molde og Namsos. Hvis styret er enig
i omleggingen, vil vi ha en tett dialog med helseforetakene om hvordan dette skal skje på en
betryggende måte både for befolkning og ansatte, sier Sandbu.
Her finner du: Saksframlegg med vedlegg1 og vedlegg2 for styremøte 4.5. mai.
Kart over ambulansestasjoner
i Helse MidtNorge

Foreslåtte endringer
fra 2013

Rød farge angir stasjon med tilstedevakt hele døgnet.
Grønn farge angir tilstedevakt dagtid/hjemmevakt kveld/natt/helg
(fargene gjengir administrerende direktørs forslag til beredskap)

NordTrøndelag
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Område 1:
Ingen forandring,
beredskap
vurderes i
planperioden

Område 2:
Ved stasjonene
Meråker, Leksvik
og Verran innføres
tilstedevakt hele
døgnet.

SørTrøndelag

Område 3:

Stasjon Ørland,
Ørlandbil 2 justeres
fra dag/kveldsbil
08002300 alle dager
til
08002000 alle dager.

Område 4:
Ingen forandring
Stasjon Rissa,
Rissa bil 2 blir
2bårebil og flyttes
til Trondheim
for spesielt å kunne
ta transporter ut fra
sykehus mot Fosen
og retur.

Område 5:

Stasjon Sandøy:

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Styrker-ambulansetjenesten-i-Midt-Norge/109417/
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Møre og Romsdal

Dagens beredskapsbil
erstattes med en
fullverdig ambulanse
(reservebilstandard)
Stasjon Midsund:
Beredskap justeres
til stasjonsvakt
09001400,
resten hjemmevakt.
Stasjon Aukra:
Det innføres
stasjonsvakt
hele døgnet

Område 6:
Stasjon Ålesund:
En av dagens biler
endres til 2bårebil
Det etableres en
overføringsbil (dagbil)
i Nordmøre og
Romsdal
stasjonert etter
helseforetakets
beslutning.

Publisert: 28.04.2011 14:02
Tor Harald Haukås
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Første føretaksmøte i Helse Møre og Romsdal HF
Onsdag 13. april 2011 vart det første ordinære føretaksmøtet i Helse Møre og
Romsdal HF haldt mellom helseføretaket og Helse MidtNoreg RHF
Foretaksmøtet er det øvste formelle styringsnivået mellom det regionale helseføretaket og
dei underliggande helseføretaka. Til stades i møtet var nestleiar i styret til Helse MidtNorge
RHF, Toril Hovdenak samman med administrerande direktør Gunnar Bovim. Frå Helse Møre
og Romsdal møtte styreleiar John Harry Kvalshaug, styremedlem Harald Topphol og
konstituert administrerande direktør Lars Magnussen.
Det reginale helseføretaket greide ut sitt styringsbudskap og forventningane til Helse Møre
og Romsdal for 2011. Særskilt handsaming fikk forhaldet til Helse Sunnmøre og Helse
Nordmøre og Romsdal, og forhald rundt samanslåinga av helseføretaka.
Protokollen frå møtet kan du laste ned her
Alle styrande dokument for Helse Møre og Romsdal vert samla her

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Publisert: 15.04.2011 14:53
Helse MidtNorge RHF
Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Søker etter adminstrerande direktør
Helse Møre og Romsdal HF har starta arbeidet med å rekruttere administrerande
direktør for helseføretaket. Her er utlysingsteksten:

Administrerande direktør
Samhandling  Samfunnsansvar  Resultatansvar

Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal HF skal leie og utvikle ein organisasjon
med viktige samfunnsmessige oppgåver. Samarbeid og dialog med myndigheiter, media,
pasientane og tilsette sine organisasjonar, leverandørar og samarbeidspartnarar innan
helse og sosialsektoren er ein viktig del av arbeidsområdet.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Sentrale oppgåver vil vere å vidareutvikle føretaket sine strategiar og tiltak for å realisere
desse ambisjonane, samt å gjennomføre endringsprosessar. Administrerande direktør må
vere inkluderande, vise handlekraft og evne til gjennomføre beslutningar. Adm. direktør
rapporterer til styret.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Viktige ansvars og arbeidsoppgåver:

Følg oss på sosiale medier

l

l
l
l
l
l

ansvar for at helseføretaket vert drive i samsvar med styret sine prioriteringar og
gjeldande forskrifter og lovgjeving
utarbeiding av strategi og målsettingar
økonomistyring og budsjettprosess, samt overhalde budsjettrammene
gjennomføring av nødvendige endringsprosessar og samordningstiltak
sikre nødvendig totalkvalitet og vidareutvikling av helsefagleg innhald og kvalitet
sørgje for god kommunikasjon og informasjon i organisasjonen

Helse MidtNorge på

Kvalifikasjonar
Vi søkjer ein administrerande direktør med relevant utdanning frå universitet/høgskule, med
leiarkompetanse og god økonomisk forståing.
Det er nødvendig med leiarerfaring frå store organisasjonar, erfaring med
omstillingsprosessar og at ein kan vise til oppnådde resultat, evne til strategisk tenking,
samt evne til å utvikle kulturen i Helse Møre og Romsdal HF.
Vi søkjer etter ein tydeleg og resultatorientert leiar, som har evne til å gjere organisasjonen
synleg, samt utnytte samla kompetanse og potensiale og vere inspirator for
organisasjonen.
Vi ønskjer ein dyktig overordna prosessleiar med gode kommunikasjons evner, som har
evne til å engasjere og motivere organisasjonen og ta initiativ til utvikling. Erfaring med
målretta og effektiv organisasjonsutvikling.

Helse Møre og Romsdal tilbyr spennande og utfordrande oppgåver.
Løn og tilsettingsvilkår etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Ønskjer du nærare opplysningar, ta gjerne kontakt med styreleiar John Harry Kvalshaug, tlf
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Soker-etter-adminstrerande-direktor/109327/
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917 69 346 eller TotalConsult ved bedriftsrådgivar Lisa J. Vespestad, tlf. 913 37 219 / Ketil
Selven, tlf. 907 56 180
Vi ønskjer elektronisk søknad via utlysing på www.rekruttering.totalconsult.no
innan 12. mai 2011
TotalConsult garanterer konfidensiell behandling av søknader, om ønskjeleg også overfor
Helse Møre og Romsdal HF inntil vidare.
Søkjar må grunngje særskilt dersom ein ønskjer søknaden unntatt frå offentlegheit.
Grunngjevinga vil bli vurdert i høve reglane i offentleglova. Dersom det etter våre vurderingar
ikkje ligg føre grunnlag for fritak, vil søkjar verte kontakta og kan då om ønskjeleg få høve til
å trekke søknaden
Publisert: 16.04.2011 08:02
Tor Harald Haukås
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Kortere ventetid og bedre kvalitet
Ventetida i Helse MidtNorge er redusert med 11 dager i snitt i løpet av de tre første
månedene av 2011. Helseforetakene ligger dermed godt an og foran skjema i
forhold til å innfri målet om en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager i år. Ved
utgangen av mars var gjennomsnittlig ventetid for pasienter på venteliste 93 dager
i MidtNorge.
 Vi har fortsatt en vei å gå, men det er gledelig at helseforetakene kan vise til markant
reduksjon i ventetid etter tre måneder av 2011. Jeg har tillit til at arbeidet med å korte ned
ventetid og fjerne fristbrudd blir fulgt opp kontinuerlig framover. Helse MidtNorge skal bli
bedre på å dokumentere kvalitet og gjøre slik informasjon tilgjengelig på web, sier adm.dir.
Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Helse MidtNorge:
Ventetid og kvalitetsindikatorer
Klikk på bildet til venstre for større bilde

Antall fristbrudd:
804  per utgang mars 2011
2058  per utgang januar 2011

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Andel epikriser sendt innen
7 dager:
77,6 % (februar 2011)
Andel korridorpasienter:
0,9 % (februar 2011)

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Andel strykninger:
8,5 % (februar 2011)

Helse Sunnmøre HF:
Ventetid og kvalitetsindikatorer
Klikk på bildet til venstre for større bilde

Fysisk helse/somatikk:
Kvalitetsindikatorer innmeldt til Fritt
Sykehusvalg
Volda sjukehus (klikk)
Ålesund sjukehus (klikk)
Ventetid til behandling innmeldt til Fritt
Sykehusvalg
Volda sjukehus (klikk)
Ålesund sjukehus (klikk)

Antall fristbrudd:
160  per utgang mars 2011
341  per utgang januar 2011

Andel epikriser sendt innen
7 dager:
79,9 % (februar 2011)
Andel korridorpasienter:
0,7 % (februar 2011)
Andel strykninger:
9,2 % (februar 2011)

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Kortere-ventetid-og-bedre-kvalitet/108816/
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Helse Nordmøre og Romsdal
HF:
Ventetid og kvalitetsindikatorer

Antall fristbrudd:
125  per utgang mars 2011

Klikk på bildet til venstre for større bilde

Andel epikriser sendt innen
7 dager:
68,4 % (februar 2011)

Fysisk helse/somatikk:
Kvalitetsindikatorer innmeldt til Fritt
Sykehusvalg
Molde sjukehus (klikk)
Kristiansund sykehus (klikk)
Ventetid til behandling innmeldt
til Fritt Sykehusvalg
Molde sjukehus (klikk)
Kristiansund sykehus (klikk)

St Olavs Hospital HF:
Ventetid og kvalitetsindikatorer
Klikk på bildet til venstre for større bilde

Fysisk helse/somatikk:
Kvalitetsindikatorer innmeldt til Fritt
Sykehusvalg
St Olavs Hospital (klikk)
St Olavs Hospital, avd. Orkdal sykehus (klikk)
Ventetid til behandling innmeldt
til Fritt Sykehusvalg
St Olavs Hospital (klikk)
St Olavs Hospital, avd. Orkdal sykehus (klikk)

Helse NordTrøndelag HF:
Ventetid og kvalitetsindikatorer
Klikk på bildet til venstre for større bilde

Fysisk helse/somatikk:
Kvalitetsindikatorer innmeldt til Fritt
Sykehusvalg
Sykehuset Levanger (klikk)
Sykehuset Namsos (klikk)
Ventetid til behandling innmeldt til Fritt
Sykehusvalg (klikk)
Sykehuset Levanger (klikk)
Sykehuset Namsos (klikk)

Rusbehandling MidtNorge HF:
Ventetid og kvalitetsindikatorer

962  per utgang januar 2011

Andel korridorpasienter:
1,7 % (februar 2011)
Andel strykninger:
9,5 % (februar 2011)

Antall fristbrudd:
397  per utgang mars 2011
654  per utgang januar 2011

Andel epikriser sendt innen
7 dager:
80,5 % (februar 2011)
Andel korridorpasienter:
0,5 % (februar 2011)
Andel strykninger:
7,9 % (februar 2011)

Antall fristbrudd:
119  per utgang mars 2011
86  per utgang januar 2011

Andel epikriser sendt innen
7 dager:
85,7 % (februar 2011)
Andel korridorpasienter:
2,0 % (februar 2011)
Andel strykninger:
8,4 % (februar 2011)

Antall fristbrudd:
3  per utgang mars 2011
15  per utgang januar 2011

Klikk på bildet til venstre for større bilde

Andel epikriser sendt innen
7 dager:
95,4 % (februar 2011)
Andel individuell plan:
82,4 % (februar 2011)

Publisert: 14.04.2011 08:21
Tor Harald Haukås
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Vellykket miljøkonferanse
Årets miljø og klimakonferanse for spesialisthelsetjenesten ble arrangert i Oslo
31.mars for tredje år på rad. Administrerende direktør i Helse Vest RHF, Herlof
Nilssen åpnet konferansen som hadde rundt 120 deltagere fra alle Norges
helseforetak
Innen utgangen av 2014 skal alle helseforetak i Norge ha innført miljøledelse med
sertifisering etter ISO 14001standard. Naturlig nok ble denne jobben hovedfokus på årets
klimakonferanse. De seks pilotforetakene fikk presentert seg og det var interessant å se
de ulike vinklingene og utfordringene disse seks har.
Helse MidtNorge har to piloter; St. Olavs Hospital HF og Helse MidtNorge RHF.

St. Olavs Driftsservice – Allmenn Teknikk var tidlig ute med innføring av miljøledelse og ble
allerede i 2006 sertifisert etter 14001standarden. Nå er de øvrige delene av helseforetaket i
gang med forberedelser til sertifisering. Helse MidtNorge RHF ser også frem til å være pilot
og skaffe seg verdifulle erfaringer som også vil være til hjelp for helseforetaklene når dette
skal breddes ut.
 Vi må ta vår del av ansvaret for ytre miljø og klima og integrere en god miljøpolitikk i den
daglige driften, sier administrerende direktør Gunnar Bovim.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

De fire andre pilotene for miljøsertifisering i helseNorge er:
l
l
l
l

Helse Vestfold HF, Helse SørØst
Helse Bergen, Helse Vest
Helse Fonna, Helse Vest
Helgelandssykehuset, Helse Nord

Oppsiktvekkende om legemidlers innvirkning på miljø
Forskeren Dr.Joakim Larsson fra Gøteborg Universitet sto for dagens mest tankevekkende
foredrag da han la fram forskning om legemidlers påvirking på miljøet. Særlig interessant
var studiene fra områder i India hvor renseanleggene fra legemiddelfabrikker ikke renser
bedre enn at store mengder legemidler havner i elver som er drikkevannskilden til millioner
av mennesker i områdene rundt. De administrerende direktørene for Helse MidtNorge RHF
og Helse SørØst RHF, Gunnar Bovim og Bente Mikkelsen tok da også opp denne
problematikken spesielt i sin oppsummering av dagen og utfordret blant annet leder i LIS
(Legemiddelinnkjøpssamarbeidet ),
Torfinn Aarnes om hvordan

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Vellykket-miljokonferanse/108719/
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spesialisthelsetjenesten i Norge kan stille
krav til legemiddelprodusenter for å være
med å skape forbedringer innen dette
feltet. Aarnes kunne blant annet opplyse
om at LIS alt hadde invitert Larsson tilbake
til Norge og ønsket å se på dette i
samarbeid med etisk handel –kravene som
blir stilt i vareanskaffelser til norske
sykehus.

Miljøprisen 2011
For første gang ble det i år delt ut en ildsjelpris, Miljøprisen ”Grønt sykehus”. Miljøprisen
«Grønt sykehus» er en pris som er opprettet for å stimulere til godt miljøarbeid i
spesialisthelsetjenesten og det ligger i kriteriene at den skal gå til noen som ved sin
innsats for miljøet i spesialisthelsetjenesten i Norge kan fremstå som et godt eksempel for
andre ved enten å ha gjort en innsats over lang tid og/eller være en pioner på et område
og/eller ha fått utført noe som har gitt betydelige resultater. Juryens formann, Herlof Nilssen
fra Helse Vest kunne foretelle at juryen ikke hadde klart å skille mellom de to beste
kandidatene og prisen ble derfor delt. Begge vinnerne har vært miljøildsjeler på sine foretak
og har fått til betydelige miljøgevinster. Fra Oslo Universsitetssykehus fikk Robert Fjeldstad
prisen.  Han har vært en ildsjel og pådriver med å få kontroll på energiforbruket på Ullevål.
Ved hjelp av IKT systemer, stort personlig engasjement og dyktige medarbeider har han
ryddet opp i en uoversiktig energiforsyning ved Ullevål, kunne juryformannen konstatere.
Pris fikk også sykepleier og enhehtsleder Asbjørn Gelin fra Helse Bergen. Fra juryens
begrunnelse ble det blant annet fremhevet at Gelin fra 1991 har hatt et glødende
miljøengasjement og kan betegnes som pådriveren for den flotte miljøhallen på Haukeland
sykehus og en enorm innsats i åresvis for å forbedre og kvalitetssikre avfallsbehandling og
kildesortering ved foretaket. Prisen på 75 000 kroner ble derfor delt i to og prisvinnerne fikk
hvert sitt diplom og kroner 37,500 som skal brukes til kompetanseheving. Det skal
rapporteres på tiltaket som prisen er brukt til.
Prisen deles ut annet hvert år i forbindelse med den årlige klimakonferansen.

Flere gode foredrag
Dagen ble innledet med miljøleder Linda Eide fra Helse Bergen som snakket engasjert om
hva miljøledelse innebærer og hvordan Helse Bergen har jobbet. Vi fikk også spennende
foredrag om bærekraftig ledelse som ledelsesfilosofi ved miljørådgiver Per Svae. Dagen ble
avsluttet med Dr. Britt Grethe Randem fra Oslo Universitetsykehus som presenterte et
tankevekkende foredrag om helse og klimaforandringer. Budskapet hennes var tydelig – vi
forbruker mer av jordens ressurser enn det som er bærekraftig!

Konferansen var et arrangement i regi av det nasjonale prosjektet ”Miljø og klimatiltak i
spesialisthelsetjenesten” og målgruppen var ledere i norske helseforetak.
Publisert: 08.04.2011 13:32
Helse MidtNorge RHF
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Sikrer samhandling mellom kommuner og sykehus
Forslaget til ny lov om kommunale helse og omsorgstjenester skal
sikre samhandling mellom kommuner og sykehus. – Pasienter og
brukere skal få tjenester som henger bedre sammen, sier helse og
omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. Derfor får
kommunene og sykehusene nå plikt til å samarbeide.
Mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres
ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for samfunnet.
Samarbeid mellom kommunene og sykehusene skal forhindre dette.
Mange pasienter må legge ut på lange reiser til sykehus for å få enkel behandling.
Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus skal legge til rette for at pasientene
behandles i kommunene hvis de der får et like godt, eller bedre tilbud som på sykehus.

Kortfattet brosjyre om
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Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
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Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Pasienter får større rett til medvirkning når det gjelder utforming av tjenestetilbudet. Det skal
legges stor vekt på hva pasienten mener når tjenestene skal utformes. Dette vil omfatte
helsetjenester i hjemmet og ved tildeling av sykehjemsplass. Dette gjelder allerede for
tjenester som i dag er omfattet av sosialtjenesteloven.
Kommunen og sykehuset får plikt til å oppnevne koordinator for pasienter og brukere med
behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Alle kommunens plikter samles nå i en lov. Det betyr at pasienter og brukere får et tilbud
som er lettere å forholde seg til og som henger bedre sammen.
Fylkesmannen skal være felles klage og tilsynsinstans for alle tjenester. Det gir en enklere
og mer oversiktlig klage og tilsynsordning for den enkelte pasient og bruker.
Klageinstansen kan overprøve kommunens vedtak og fatte nytt vedtak.
Kommunens plikter foreslås utformet mer overordnet og profesjonsnøytralt.
Det vil gi kommunene større mulighet til å organisere tjenestene ut fra lokale forhold og
behov.
Mer informasjon:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421
Publisert: 08.04.2011 13:04
Tor Harald Haukås
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En av tre deltidsansatte vil jobbe mer
Nær 12.000 av de 15.000 ansatte i helseforetakene i MidtNorge deltok i
arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i mars i år. Resultatet viser at det
er betydelige forskjeller mellom helseforetakene i regionen, men i snitt scorer
Helse MidtNorge godt når det gjelder arbeidsglede – og ligger på nivå med resten
av helseNorge.
Årets undersøkelse viser også at en av tre ansatte som jobber deltid, ønsker en større
stillingsandel. Helse MidtNorge skal i løpet av året redusere omfanget av deltid og
samarbeider med de ansattes organisasjoner for å kartlegge og iverksette tiltak.

 Vi er svært godt fornøyd med at 78 prosent av de ansatte har deltatt. Det gjør at
undersøkelsen er representativ og helseforetakene vil kunne bruke undersøkelsen til å rette
oppmerksomheten mot konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet på den enkelte
arbeidsplass. Alle er utfordret til å identifisere minst fird forbedrings/bevaringsområder.
Etter hvert som de foretaksvise resultatene presenteres og gås gjennom lokalt de
kommende ukene, vil både ansatte og ledere få nyttige tilbakemeldinger, sier HRdirektør
Sveiung Aune i Helse MidtNorge RHF.
Mobbing fikk spesiell oppmerksomhet etter forrige arbeidsmiljundersøkelse som ble
gjennomført i 2008. Undersøkelsen nå viser at omfanget av slik adferd ikke skiller seg fra
resten av helsevesenet i Norge. Det er nulltoleranse for mobbing i Helse MidtNorge og det
er derfor iverksatt tiltak for å ta fatt i og motvirke mobbeadferd. 13 prosent av de spurte sier
at de har lagt merke til mobbing eller trakassering av ansatte, snittet for helsesektoren i
Norge er 19 prosent.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Mens årets undersøkelse viser at medarbeiderne generelt gir gode tilbakemeldinger på
internt samarbeid, forhold til sin nærmeste leder og faglig utvikling, så scorer
foretaksgruppen generelt dårlig på omdømme. Særlig er det Helse Nordmøre og Romsdal
HF som scorer lavt her.
Presentasjon av arbeidsmiljøundersøkelsen 2011
Kontaktperson for media:
HRdirektør Sveinung Aune, Helse MidtNorge RHF  mob. 91879675

Publisert: 07.04.2011 09:10
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Positiv dialog om samhandling i Møre og Romsdal
Over 100 deltakere fra kommuner og helseforetak i Møre og Romsdal deltok fredag
på dialogmøte i Molde om samhandlingsreformen. Møtet kom i stand i samarbeid
mellom Fylkesmann, Helse MidtNorge og KS i Møre og Romsdal.
Fylkesmann Lodve Solholm åpnet dialogmøtet med følgende oppfordring: La dette være
starten på ei ny tid der vi samler alle gode krefter til å utvikle fylket vårt.
Solholm påpekte videre at Fylkesmannen har en viktig rolle i arbeidet med
samhandlingsreformen. Møre og Romsdal samarbeider med Sør og NordTrøndelag om
dette. Han opplyste at samhandlignsreformen blir satsingsområde når det gjelder
skjønnsmidler og at det er tett dialog med KS om dette.
Utsagn og kommentarer ble formidlet gjennom Twitter og Facebook i løpet av
formiddagen. Her kan du også gi respons og kommenetere disse. Her er et utdrag:
Styreleder Kolbjørn Almlid på dialogmøte i MR "Helsedebatt må gå på hva er mest
hensiktsmessig helsetilbud  Nytt HF får mer å spille på." "De som tror vi skal legge ned
sykehus, skal få bite det i seg" "Umulig å bruke 7800 mill til vedlikehold av sykehus som
ikke skal brukes for framtida"
Styreleder John Harry Kvalshaug Helse Møre og Romsdal HF på dialogmøte i MR "Eget
strategidokument høsten 2011 i samarbeid med kommunene"
Samhandlingsdirektør Daniel Haga Helse MN RHF på dialogmøte i MR "Konstruktivt med
kommunenegrupperinger for å forberede samhandlingsreform" "Viktig å ha Fylkesmannen
med på laget når helseforetak og kommuner forbereder for samhandlingsreform" "Ingen
grunn til at MR skal bli hengende etter i å forberede samhandlingsreformen"

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Adm.dir. Astrid Eidsvik Helse Sunnmøre HF på dialogmøte i MR "Videreutvikling av
pasientforløp skal skje i samarbeid med kommunene" "Geriatri er en av de største
utfordringene i samhandlingsreformen derfor er dette et satsingsområde hos oss"
Konst.adm.dir. Nils H Eriksson Helse Nordmøre og Romsdal HF på dialogmøte i MR "Sit
beskrivelse: Bobler av samhandingsinitiativ i sykehuset"
På grunn av tekniske problemer, ble følgende presentasjoner ikke vist under møtet
 men det gjøres i stedet tilgjengelig her:
Styreleder John Harry Kvalshaug, Helse Møre og Romsdal HF
Samhandlingsdirektør Daniel Haga, Helse MidtNorge RHF
Adm.dir. Astrid Eidsvik, Helse Sunnmøre HF
Adm.dir. Nils H. Eriksson, Helse Nordmøre og Romsdal HF
For mer informasjon,
se også nettstedet for Fylkesmannen i Møre og Romsdal
og KS i Møre og Romsdal.
Publisert: 01.04.2011 11:52
Tor Harald Haukås
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Regjeringen vil samle fødetilbud i Volda
Regjeringen går inn for å samle fødetilbudet i Volda og det åpnes for
en jordmorstyrt fødestue i Nordfjordeid. Endringen kan komme i stand når den nye
Kvivsvegen er ferdig i 2012. Helse MidtNorge og Helse Vest har forhandlet fram en
avtale som legger til rette for en slik løsning.
I en pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet heter det at Regjeringen går inn for
jordmordstyrte fødestuer ved sykehusene Odda og Nordfjord. Det samme kan bli etablert i
Lærdal dersom de klarer å rekruttere jordmødre i samarbeid med kommunene. – Vi ønsker
på denne måten å sikre god kvalitet, forutsigbarhet for den fødende og stabile fagmiljøer,
sier helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Regjeringen ber helseforetakene legge Helsedirektoratets krav til kvalitet til grunn for
fødselsomsorgen. Disse bygger på klare faglige råd om at kompetansen og bemanningen i
fødetilbudet må styrkes.
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– Gjennom å sikre gode rutiner og kompetent personell som får mulighet til å bygge erfaring
sikrer vi et trygt fødetilbud. Høy grad av vikarer og usikre beredskapsordninger kan skape
utrygge situasjoner, der er derfor viktig at vi i størst mulig grad unngår dette, sier helse og
omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Avvikler forsterkede fødestuer

Følg oss på sosiale medier

Ordningen med forsterkede fødestuer blir som en følge av kvalitetskravene avviklet. På dette
punktet er rådene fra flere fagmiljø entydige.

Helse MidtNorge på

For Helse Vest gjelder dette Odda, og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord slått
sammen med fødeavdelingen i Volda fra 2012. Sammenslåingen skal først skje når
Kvivsveien åpner i 2012. Veien gir en stor del av befolkningen nord i Sogn og Fjordane
kortere vei til Volda.
– Selv om fødeavdelingen blir flyttet til Volda vil regjeringen at det skal være en jordmorstyrt
fødestue i Nordfjord. Det samme skal skje i Odda og i Lærdal, men for sistnevnte er det
avhengig av at en klarer å rekruttere nok jordmødre til å jobber der, sier StrømErichsen.
Både i Eid og i Lærdal vil indremedisinske akuttfunksjoner videreføres, med blant annet
døgnberedskap på laboratorietjenester og røntgen.
Ved Lærdal sykehus kommer også ortopedien til å bli videreført, blant annet fordi
avdelingen har godt med gjestepasienter.
– Avdelingen har høy kompetanse og gir et tilbud som også pasienter utenfor Sogn og
Fjordane nyter godt av, sier StrømErichsen.
Satser på psykiatri og rus
I Nordfjord vil regjeringen satse på rus og psykiatri, og rusposten som har stått tom i tre år
skal settes i drift. Regjeringen går også inn med 25 millioner kroner over tre år i et eget
lokalsykehusprosjekt.
– Vi vil legge et lokalsykehusprosjekt til sykehuset på Nordfjord der vi blant annet skal se
hvordan vi kan utvikle lokalsykehusene, også i forhold til akuttfunksjoner, sier helse og
omsorgsministeren.
Helsedirektoratet skal delta i prosjektet og Høgskulen i Sogn og Fjordane vil bli invitert til å
delta i prosjektet. Kunnskapen skal deles med flere lokalsykehus.
Publisert: 01.04.2011 08:23
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Regjeringen-vil-samle-fodetilbud-i-Volda/108601/
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Sakspapirer for styremøte 7. april
Helse MidtNorge RHF avholder styremøte torsdag 7. april. Sakspapirer er nå
tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.

Styremøtet avholdes på Sykehuset Levanger og begynner kl. 0830. Det er også et felles møte for det regionale
styret og styret for Helse NordTrøndelag HF onsdag 6. april. I forkant av dette er det lagt opp til et besøk på
HUNT Biobanken, Levanger. Se innkalling for mer informasjon:
https://ekstranett.helsemidt.no/1001/default.aspx

Publisert: 31.03.2011 18:50
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7 millioner til brukerorganisasjoner
For 2011 blir det tildelt kr. 7.050.000, . I 2010 ble det tildelt kr. 6.640.000,. Det har
kommet inn søknader på til sammen kr. 20,1 millioner. Disse inneholder
beskrivelser av flere hundre tiltak foruten søknader om generell driftsstøtte.
Helse MidtNorge RHF er opptatt av å bidra til utvikling av brukere som kan hjelpe oss med
å skape en bedre spesialisthelsetjeneste. Tilskudd gis til prioriterte oppgaver som
likemannsarbeid og/eller lærings og mestringskurs, brukerorganisasjonens opplæring av
brukerrepresentanter til råd og utvalg, brukerorganisasjonens opplæring av helsepersonell,
opplysningsarbeid med sikte på å hindre utvikling av sykdom, mestring av oppstått sykdom
og støtte til pårørende. Videre gis det støtte til en del organisasjoner hvor Helse og
omsorgsdepartementet synes det er viktig at vi bidrar til driften.
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Liste over organisasjoner som har fått tildelt midler ligger her
Publisert: 31.03.2011 10:44
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Distriktsmedisinsk senter endrer navn
Fra og med 1. april bytter Distriktsmedisinsk Senter (DMS) i Stjørdal navn. Det nye
navnet blir Værnesregionen DMS.
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Kommunestyrene i Selbu, Tydal og Meråker har alle i vinter sagt et klart ja til å gå inn i et
interkommunalt samarbeid med Stjørdal kommune om driften av Distriktsmedisinsk Senter
(DMS) i Stjørdal.

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

DMS, som er lokalisert i Stjørdal, har fram til nå vært et samarbeidsprosjekt mellom Helse
MidtNorge, Helse NordTrøndelag og Stjørdal kommune. I og med vedtakene som nå er
gjort i kommunene Selbu, Tydal og Meråker går de inn på eier og driftssiden på den
tredjedelen som Stjørdal kommune har ansvar for.
 Dette betyr også at det som tidligere var DMS Stjørdal vil få navnet Værnesregionen DMS
fra 1. april, sier AnnSissel Helgesen, som er sjef for senteret.
Kontaktopplysninger:
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AnnSissel Helgesen, avdelingsleder DMS, tlf. 74 83 23 70 – mobil: 977 74 198 –
epost: ann.sissel.helgesen@stjordal.kommune.no
Følg oss på sosiale medier
Publisert: 30.03.2011 15:43
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Helse MidtNorge RHF
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Helse MidtNorges regionale forskningskonferanse
Helse MidtNorges regionale forskningskonferanse arrangeres i år av Helse Nord
Trøndelag HF.
Konferansen vil denne gangen foregå på Rica Hell, 11.12. mai 2011.
Påmeldingsfristen er 14. april.
På konferansen vil man bl.a. få informasjon om helsebiblioteket, presentasjoner av
forskningsprosjekter i helseforetakene, kvalitativ forskningsmetode, og utdeling av regional
forskningspris.
For mer informasjon vises det til programmet for konferansen.
For mer informasjon om påmelding, se
http://www.hnt.no/no/Forskning/FoUkonferanse/
Publisert: 29.03.2011 11:52
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IKTnettet fungerer etter svikt
Mandag 28. mars klokken 14.40 falt IKTnettverket ned i hele region Helse Midt
Norge. Systemene fungerer nå som normalt.
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Feilen er funnet, og pasientrettede systemer fungerer nå som normalt. Hemit meldte
klokken 17.15 at de har lokalisert feilen, og jobber nå med å kontrollere at tjenestene
fungerer.

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

– Det ble iverksatt manuelle nødrutiner, og vi har så langt ingen informasjon om at
problemene har gått ut over pasienter. Men dette er en alvorlig situasjon som følges opp
med tette møter regionalt og på sykehusene, sier konstituert fagdirektør i Helse Midt
Norge, Henrik Sandbu.
Helse MidtNorge har rutinemessig meldt hendelsen til Helsedirektoratet. Nettverket var
nede mellom 14.40 og 16.50.
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For mer informasjon,
kontakt konstituert fagdirektør i Helse MidtNorge
Henrik Sandbu
958 71 772
Publisert: 28.03.2011 18:00
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Første styremøte i Helse Møre og Romsdal HF
Tirsdag 22. mars avholdes det første styremøtet i det nyopprettede Helse Møre og
Romsdal HF. Møtet holdes i Molde. Sakspapirer er tilgjengelig på web. Styret skal
bl.a. drøfte oppstart av prosess med ansettelse av administrerende direktør og en
eventuell konstituering fram til denne er på plass.
 Styret var samlet til kontaktmøte med Helse MidtNorge RHF og seminar i Stjørdal
mandag 14. mars. Dette ga nyttig informasjon i den fasen vi er i med oppstart av et nytt
helseforetak. Styret ønsker framover å sikre seg kunnskap på tvers av dagens
foretaksgrenser i Møre og Romsdal. Når vi samles i Molde 22. mars vil vi også ha en felles
samling sammen med styrene for dagens Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og
Romsdal. Hovedtemaet blir hvem gjør hva fram mot sammenslåingen 1. juli, sier styreleder
John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal HF.
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Her finner du styreadministrasjonen for Helse Møre og Romsdal:
https://ekstranett.helsemidt.no/1011/default.aspx

Helseforetaket får også om kort tid sin egen hjemmeside på internett: www.helsemr.no

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Kontaktperson for media:
Styreleder John Harry Kvalshaug, mob.tlf. 91769346
Publisert: 18.03.2011 08:04
Tor Harald Haukås
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Forberedt på mobilisering for tsunamihjelp
Helse MidtNorge RHF har bedt helseforetakene i regionen planlegge for å kunne
yte bistand i forbindelse med jordskjelvet og tsunamien som har rammet Japan og
Stillehavsområdet. Det er foreløpig ikke kommet forespørsel om slik bistand, men
Helse MidtNorge er forberedt på mulig mobilisering av både psykososiale team og
utenlandsteam.
Publisert: 11.03.2011 16:57
Tor Harald Haukås
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Handlingsplan for redusert ventetid
Helse MidtNorge legger nå en konkret handlingsplan for å nå målet om
gjennomsnittlig ventetid på 65 dager i løpet av 2011. I et brev til helseforetakene i
regionen bes det nå om ukentlig rapportering og systematisk innsats for å nå
målet.
 Rapporten fra Norsk Pasientregister (NPR) om utvikling innen ventetid og
behandlingsgarantier til spesialist for 2010, viser at prioriteringsforskriften nå brukes mer
aktivt i MidtNorge. Det betyr at vi er blitt flinkere til å prioritere de med størst behov når vi
tildeler rett til nødvendig helsehjelp. I løpet av mars ligger det an til at helseforetakene i
MidtNorge når målet om å ikke ha fristbrudd, og i tillegg til å holde nullen skal den
gjennomsnittlige ventetiden reduseres i 2011. Vi ønsker at helseforetakene har et tydelig
ledelsesfokus på dette målet. Derfor har vi gjennom et eget brev bedt om at det legges fram
konkrete planer innen 21. mars, sier Helse MidtNorges konstituerte direktør for helsefag,
forskning og utdanning, Henrik Sandbu.
Planene som nå legges av helseforetakene skal gi oversikt over hvilke tiltak helseforetaket
vil sette i verk for å nå målet om en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager for pasienter på
venteliste innen utgangen av 2011. Det skal framgå hvordan man vil utnytte avtalene med
private sykehus og hvordan man vil utnytte tilbudet om poliklinikk og/eller dagbehandling
innen ortopedisk kirurgi, ørenesehals og gynekologi ved sykehuset på Røros.
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Her finner du pressemelding om Helse MidtNorges resultat for 2010
Her finner du 2010rapporten fra NPR

Kontaktperson for media:
Konstituert Direktør avdeling helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu
Mob. 95 87 17 72
Publisert: 04.03.2011 14:54
Tor Harald Haukås
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Ny avtale for MRundersøkelser i Møre og Romsdal
Helse MidtNorge RHF (HMN) har i dag signert avtale med Medi 3 AS Ålesund om
kjøp av private MRundersøkelser i Møre og Romsdal for perioden 08.mars til 31.juli
2011.
I denne perioden øker Helse Sunnmøre HF sin kapasitet, mens Kristiansund
Røntgeninstitutt AS fortsetter på samme nivå som tidligere. Det er lagt til rette for at
omfanget av MRundersøkelser samlet sett vil bli opprettholdt på samme nivå som i dag.
Dagens avtale med Sunnmøre MRklinikk AS utløper 07.mars 2011, og blir ikke forlenget.
Undersøkelser som henvises til Sunnmøre MRklinikk AS før 08.mars, vil bli behandlet av
denne klinikken i løpet av mars måned.
Fastleger i Møre og Romsdal er informert i eget brev.
Til orientering forbereder HMN for tiden en ny anskaffelse for hele helseregionen og innefor
alle bildediagnostiske modaliteter (MR, CT, konvensjonell Røntgen og Ultralyd) som skal
erstatte dagens avtaler med utløp 31.juli 2011.
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Krever streng kontroll med bruken av vikarer
Styret for Helse MidtNorge RHF forventer at det føres streng kontroll med innleie
fra vikarbyråer for å sikre at avtaler og lovbestemmelser i arbeidslivet følges.
Bakgrunnen for styrevedtaket er eksempler på vikartjenester i media der det er
påvist brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Helse MidtNorge RHF gjennomførte i 2009, sammen med de andre regionale
helseforetakene, en nasjonal anskaffelse for innleie av helsepersonellvikarer. Formålet var å
sikre nødvendig tilgang på vikarer med god kvalitet på tjenestene frå byråene.
Helseforetakene har totalt avtalt med 15 ulike vikarbyrå. Helse MidtNorge kjøper vikar
tjenester for rundt 35 millioner kroner i året med utgangspunkt i nasjonale rammeavtaler.
Undersøkelse
Helseforetakene har etter den siste tids medieoppslag satt i gang undersøkelser for å finne
ut om det foreligger ulovligheter ved oppfyllelse av rammeavtalene med vikarbyrårene vi har
avtaler med. Dette gjelder mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene og
manglende/mangelfull betaling for overtid.
 Vikarer er, bl.a. på grunn av helsepersonellsituasjonen, helt nødvendig for å kunne gi
befolkningen det nødvendige helsetilbud. Vår gjennomgang viser at vikarer av og til har en
arbeidstid som ikke er i tråd med Arbeidsmiljøloven. Ansvaret for å bringe dette i ordnede
former hviler både på arbeidsgiver (vikarbyrået) og på helseforetaket. Uansett har vi også et
etisk ansvar for at lover og regler overholdes. Vi skal bli ennå bedre på å unngå brudd på
arbeidstidbestemmelsene samtidig som pasientene skal gis et godt og forsvarlig
behandlingstilbud, sier HRdirektør Sveinung Aune i Helse MidtNorge RHF.
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Arbeidsgiveransvar
Det fremgår av rammeavtalenes pkt 10.3 at leverandøren i forhold til oppdragsgiver er
ansvarlig for at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes. Alle de femten
byråene det er avtaler med har signert og forpliktet seg på en erklæring hvor de forstår og
skal holde seg innenfor gjeldende lover og regler. Samtidig følger det også av
arbeidsmiljøloven § 22 (1) at innleier uansett vil ha et selvstendig ansvar for innrettelsen av
arbeidet (helseforetakene) mv, og dette må anses også å omfatte forholdet til
arbeidstidsreglene.
 Våre ledere skal balansere hensynet til arbeidstidsbestemmelser, hensynet til forsvarlig
drift og pasientsikkerhet og hensynet til godt og sikkert arbeidsmiljø. Denne
problemstillingen må ikke undervurderes, men er på ingen måte noe standard svar for å
kvittere ut kritikk ved brudd på arbeidstidsbestemmelser. God bemanningsplanlegging,
arbeid med holdninger og aktiv bruk av elektroniske turnusplansystem vil ytterligere kunne
redusere omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Vi har et godt samarbeid med
tillitsvalgte og vernetjenesten i dette arbeidet og dette er et ledelsesansvar på alle nivåer i
våre virksomheter, understreker HRdirektør Aune.
I tillegg til de undersøkelser som nå gjøres av HINAS opp mot leverandørene, har Helse
MidtNorge RHF bedt underliggende helseforetak om å rapportere på eventuelle avvik i
forhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser for den tiden vikarene befinner seg i
helseforetakene. Av disse rapporteringene fremkommer følgende:
l

Alle helseforetak som har benyttet avtalene, har i sine bestillinger spesifisert
vikarbehovet med utgangspunkt i ordinære arbeidsplaner for virksomheten. Det
innebærer at vikarene er plassert i ordinær turnusplan som er oppsatt i henhold til de
bestemmelser som fremgår av lov og avtaler.
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Det rapporteres om press fra innleide vikarer på å arbeide mer enn oppsatt turnus når
de er inne på foretaket, bl.a. på andre klinikker enn der de i utgangspunktet er
oppsatt. Dette søkes koordinert sentralt i foretaket, slik at brudd på bestemmelsene
ikke skal forekomme
Det er likevel avdekket enkelttilfeller av avvik knyttet til arbeidstidens lengde.
Helseforetakets ledelse har ansvar for å følge opp slike avvik, og forbedre
internkontrollen slik at dette unngås.
Det er et krav om at alle, også innleide vikarer, registreres i foretakets
arbeidsplansystem. Eventuelle avvik knyttet til lov og avtalebestemmelser vil på denne
måten kunne avdekkes og unngås..

Korrekt betaling
Det følger videre av rammeavtalenes punkt 10.2 at leverandøren er ansvarlig for at
tjenestene leveres iht. norske lover og forskrifter, herunder forskrift om lønns og
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Leverandørene har også avgitt en særlig erklæring om
etterlevelse av bestemmelser om lønns og arbeidsvilkår. Etterlevelsen av disse reglene er
et selvstendig ansvar for leverandøren. Det er også presisert i rammeavtalenes punkt 10.5
at arbeidsgiveransvaret i sin helhet ligger hos leverandøren.
HINAS arbeider med å kartlegge omfanget av eventuelle avtalebrudd fra alle leverandører
med rammeavtale. Det er foreløpig ikke etablert et tilstrekkelig faktisk grunnlag til å
konkludere endelig mht hvorvidt det foreligger avtalebrudd, og hvilke konsekvenser dette
eventuelt skal få. Helse MidtNorge samarbeider med HINAS og de andre helseregionene
om denne problemstillingen.

Kontaktperson for media:
HRdirektør Sveinung Aune mob.tlf. 91879675
Publisert: 03.03.2011 15:18
Tor Harald Haukås
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Styre for Helse Møre og Romsdal HF oppnevnt
John Harry Kvalshaug, Averøy blir styreleder for det nye Helse Møre og Romsdal
HF. Styret for Helse MidtNorge RHF har også vedtatt vedtekter for det nye
helseforetaker som skal overta etter Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og
Romsdal HF fra 1. juli 2011.
Styret for Helse MidtNorge RHF sluttet seg til administrasjonens forslag om å plassere
hovedkontoret for Helse Møre og Romsdal HF i Ålesund.
 Jeg er trygg på at styret for det nye Helse Møre og Romsdal HF kommer til å bidra til en
ryddig prosess framover der vi skal løfte en visjon for det framtidige helsetilbudet for hele
Møre og Romsdal. Dette må bygge på et godt samarbeid med ansatte, brukere og
lokalsamfunn der pasientenes behov for trygge og gode helsetjenester er det overordnede,
sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
 Vår første oppgave blir å starte arbeidet med å rekruttere en administrerende direktør som
skal være med på å legge plattformen for Helse Møre og Romsdal HF. Det nye
helseforetaket blir den største arbeidsgiveren i Møre og Romsdal og vi skal forvalte et
sentralt velferdsgode som det med rette skal stilles høye forventninger til. Gjennom å se
sykehusene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund under ett, åpnes nye muligheter for å
utvikle spesialisthelsetjenesten samtidig med at vi skal realisere samhandlingsreformen i
lag med kommunene. Dette er utfordrende oppgaver som jeg med ydmykhet tar fatt på, sier
styreleder John Harry Kvalshaug i Helse Møre og Romsdal HF.
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Styret er oppnevnt for perioden fram til 1. mai 2012. De ansattes representanter er
oppnevnt for perioden fram til 1. mai 2013. Funksjonstiden er avstemt med det som gjelder
for de øvrige helseforetakene i Helse MidtNorge.

Dette er styret for Helse Møre og Romsdal:
Styreleder: John Harry Kvalshaug, Averøy (Sp).
Født 1944. Tidligere Skipsfører i Fjord1. Ordfører i Averøy kommune (1997 – 2003) og
mange andre politiske verv. Har og har hatt styreverv innen offentlig og privat virksomhet
samt innen idretten. Fungerende styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal HF

Nestleder Petter Bjørdal, Ørsta (AP)
Født 1956. Daglig leiar Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS. Utdanning innen økonomi,
administrasjon og historie. Varaordfører Østa Kommune. Har hatt mange politiske verv og
styreverv i andre virksomheter. Styremedlem Helse Sunnmøre HF

Brit Sølvi Flem, Ålesund (H)
Født 1965. Apoteker, cand pharm med tilleggsutdanning innen økonomi og administrasjon.
Innehar politiske verv og styreverv i andre organisasjoner. Styremedlem Helse Sunnmøre
HF.

Svein Anders Grimstad, Sunndalsøra (Eierrepresentant)
Født 1963. Fastlege Sunndal medisinske senter. Styremedlem Helse Nordmøre og
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Marthe Styve Holte, Folkestad (Sp)
Født 1950. Bonde/Agronom med tilleggsutdanning. Har hatt mange politiske verv og
styreverv i andre virksomheter. Nåværende styreleder i Helse Sunnmøre HF.

Rigmor Brøste Kjersem, Molde (Eierrepresentant)
Født 1965. Cand.mag. Rådmann i Nesset Kommune. Tidligere jobbet i KS og som
personal og org.sjef i Molde Kommune.

Torbjørg Vanvik, Trondheim (Eierrepresentant)
Født 1961. Direktør for eierstyring i Helse MidtNorge RHF. Styremedlem i begge de
nåværende styrene.

De ansattes representanter er:
Charles Austnes
UNIO/Ålesund. Født 1954, sykepleier.
Styremedlem i Helse Sunnmøre HF
Knut Ivar Egset
LO/Molde. Født 1964, tillitsvalgt/hjelpepleier.
Styremedlem Helse Nordmøre og Romsdal HF
Trine Bruseth Sevaldsen
UNIO/Kristiansund. Født 1973, sykepleier.
Styremedlem Helse Nordmøre og Romsdal HF
Harald Toppol
Akademikerne/Volda. Født 1967, overlege

Varamedlemmer for de ansattes representanter:
Kaspara Tørlen Unio/Ålesund
Hilde Furnes Johannessen LO/Ålesund
Tor Rune Aarø Unio/Molde
Elise Vegsund SAN/Ålesund
Øyvind Erik Duguid Jensen, Akademikerne/Kristiansund
Cecilie Drågen Frendal, YS/Molde

Om valgnemdas arbeid
Styret for Helse MidtNorge RHF oppnevnte egen valgnemd som har arbeidet ut forslaget til
styre for Helse Møre og Romsdal. Nemda har lagt til grunn at det skal være fire politisk
oppnevnte representanter, tre eieroppnevnte og fire representanter for de ansatte. Det er det
samme antall medlemmer og fordeling som i dagens to helseforetak. De ansatte har
foreslått sine representanter etter en egen prosedyre.
Det har vært lagt vekt på å sikre kontinuitet, kompetanse, geografisk tilhørighet, kjønn og
politisk tilhørighet. Nemda har hatt mange gode kandidater å velge mellom både blant de
opprinnelig politisk foreslåtte (forslag avgitt i 2010 fra kommuner og fylkeskommuner) og de
mer frittstående eieroppnevnte.
For de politisk valgte kandidatene legges avgitte stemmer ved sist avholdte fylkestingsvalg
til grunn. Stemmene i de tre fylkene legges sammen og de politiske valgte fordeles etter
styrke på de seks helseforetakene, som fra 1.juli blir fem. Dette gir ulike utslag for det
enkelte styrene, men i sum er fordelingen rimelig korrekt.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Styre-Styre-for-Helse-More-og-Romsdal-HF-oppnevnt/107771/

Side 2 / 3

Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF  mob.tlf. 90600994
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Fylkestinget i NordTrøndelag: Helse MidtNorge innleder i
debatt om omstilling av helsetjenesten
Kolbjørn Almlid, Gunnar Bovim og Arne Flaat møter i dag Fylkestinget i Nord
Trøndelag for å innlede til debatt om status for omstilling av helsetjenesten.
Debatten starter ca kl. 10:45
Debatten vil foregå på Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Verdal, men blir også sendt som
NettTVsending¨

Publisert: 01.03.2011 09:33
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Helsepersonellvikarer i Helse MidtNorge
Helse MidtNorge gjennomførte i 2009, sammen med de andre regionale
helseforetakene, en nasjonal anskaffelse for leveranse av helsepersonellvikarer.
Formålet var å sikre nødvendig tilgang på vikarer med god kvalitet på tjenestene
frå byråene.
De regionale helseforetakene i Norge, inkludert Helse MidtNorge RHF, har avtale med 15
leverandører av vikartjenester, blant annet Adecco Helse.
 Våre nasjonale rammeavtaler sikrer oppfølgingen av vikarbyråene på en god måte.
Avtalene har mange og tydelige forpliktelser. Vi har i tillegg nå bedt alle leverandører
signere og forplikter seg på en ny erklæring om at de forstår og holder seg innenfor lover og
forskrifter. Det innskjerper og sikrer ryddige forhold i tråd med kontraktene. Vi ønsker at
leverandørene skal være på tå hev på disse områdene, sier HRdirektør Sveinung Aune I
Helse MidtNorge RHF.
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Revisjon av avtaler
Sommeren 2010 fikk helseregionene gjennomført en revisjon av byråene. Avtalene var knapt
et år gamle. Dette var den første av flere gjennomganger. Revisjonsrapporten er presentert
for administrerende direktører i helseforetakene.
Intern gjennomgang
I lys av sakene med Adecco Helse den siste tiden tar Helse MidtNorge en gjennomgang av
interne forhold for ytterligere å være sikker på at lov og forskrift følges. Denne gjennomgang
består i at helseforetakene er bedt om å dokumenter at det ikke forekommer brudd på
arbeidsmiljølovens bestemmelser den tiden de arbeider i foretaket. Vikarer registreres inn i
foretakenes personalsystemer som andre tilsatte, slik at dette vil kunne dokumenteres.
Videre har Helse MidtNorge noen regionale avtaler knyttet til annet personell, hvor
leverandørene vil bli avkrevd samme dokumentasjonsplikt som de nasjonale

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Det er lagt ned mye arbeid og ressurser i oppfølging og etterleving av avtalene med aktiv
tilnærming og kontrollfunksjoner både i helseforetakene og i oppfølgingen av leverandørene.
Dette arbeidet vil bli videreført med spesiell fokus på å kvalitetssikre at det ikke
forekommer brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

For ytterligere informasjon:
HRdirektør Sveinung Aune, mob. 91879675.
Publisert: 25.02.2011 14:21
Tor Harald Haukås
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Nyhetsbrev fra Helse MidtNorge
Årets første utgave av nyhetsbrevet HELSEnytt er nå tilgjengelig på internett.
Nyhetsbrevet omtaler bl.a. kvalitetsmålene for 2011 og arbeiet med å realisere
Strategi 2020. Her er nyhetsbrevet (pdf).
Publisert: 22.02.2011 14:43
Tor Harald Haukås
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Ålesund foreslås som hovedkontor
Ålesund bør bli hovedkontor for det nye Helse Møre og Romsdal HF, mener
adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
 Etableringen av nytt helseforetak for hele Møre og Romsdal gir oss nye rammer for
utvikling av tjenestetilbud og organisasjon. Både Molde og Ålesund har framstått som reelle
alternativer når vi skal anbefale plassering av hovedkontoret for virksomheten. Argumentet
om tilknytning til den største driftsenheten og geografisk beliggenhet i fylket, har sammen
med aksept fra omgivelsene vippet i Ålesunds favør, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse
MidtNorge RHF.
Han understreker at en beslutning om plassering av hovedkontor ikke betyr at ansatte ved
administrasjonen i Ålesund vil ha noen fortrinnsrett til stillinger eller posisjoner. Det blir
heller ikke aktuelt å flytte administrative funksjoner med en gang når det nye foretaket
etableres, og det kan tenkes løsninger der slike funksjoner kan fordeles mellom
driftsenhetene.
Det blir opp til det nye helseforetaket å ta stilling til organisering og etablering av ledelses
og stabsfunksjoner. Det vil skje innenfor rammen av gjeldende omstillingsavtale i Helse
MidtNorge og det som følger av arbeidsmiljølovens bestemmelser om
virksomhetsoverdragelse. Alle eksisterende rettigheter og forpliktelser for de ansatte i
dagens to helseforetak vil også gjelde i det nye helseforetaket som skal være operativt fra
og med 1. juli 2011.
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Bovim sier at man vil tilstrebe å unngå oppsigelser og sammenslåingen av de to
helseforetakene er i seg selv ikke oppsigelsesgrunn. Men enkelte medarbeidere vil kunne få
endrede arbeidsoppgaver og/eller arbeidssted.
I arbeidet med å forberede opprettelse av nytt helseforetak i Møre og Romsdal, er det
løpende dialog med de konserntillitsvalgte i Helse MidtNorge og det er avholdt et
kontaktmøte 17. februar. De lokale brukerutvalgene har kommet med innspill og det har
vært avholdt dialogmøter med kommunene i Møre og Romsdal.
Styret for Helse MidtNorge RHF vil stifte det nye helseforetaket i sitt møte 3. mars og
oppnevne styre. Da besluttes også navn og plassering av hovedkontor.
Her finner du sakspapirer for styremøtet 3. mars
Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås  mob.tlf. 93498136
Publisert: 24.02.2011 10:30
Tor Harald Haukås
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Dialog med kommunene om nytt helseforetak i Møre og
Romsdal
Helse MidtNorge RHF har gjennomført dialogmøter med kommunene i Møre og
Romsdal. Foranledningen er etableringen av et nytt helseforetak for Møre og
Romsdal.
 Etableringen av det nye helseforetaket åpner muligheter for oss. Det vil bli spennende å
lage en visjon for helsetilbudet i hele Møre og Romsdal. Det skal vi gjøre for å sikre gode og
helhetlige pasientforløp. Visjonen må bygge på samhandling med kommunene i dette
fylket, slik at vi er i stand til å løse utfordringene vi har pekt på i Strategi 2020.
Dialogmøtene vi har hatt i Ålesund, Molde og Kristiansund er viktig for at vi skal løse
oppgaven på en god måte, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styret for Helse MidtNorge RHF vil vedta navn og vedtekter for det nye helseforetaket i sitt
møte 3. mars. Administrasjonen vil foreslå at navnet blir Helse Møre og Romsdal HF.
Forslag til administrasjonssted vil framgå av forslag til vedteketer. Sakspapirene legges
etter planen ut mot slutten av denne uken. Styrets valgkomite kommer til å presentere
forslag til kandidater til styre for det nye helseforetaket i samme møte.
Her kan du se presentasjonen som adm.dir. Gunnar Bovim benyttet i møtene i Ålesund (11.
februar) og Molde og Kristiansund (21. februar).
Publisert: 21.02.2011 15:11
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Statsråd StrømErichsen åpner Trondheimsklinikken
Statsråd AnneGrethe StrømErichsen står tirsdag 15. februar for den offisielle
åpning av rusbehandlingstilbudet Trondheimsklinikken.
Det er tre enheter innen Rusbehandling MidtNorge HF som gjennom etableringen av
Trondheimsklinikken nå er samordnet under ett tak. Ungdomsklinikken, Nidarosklinikken
og LARMidt har flyttet inn i samme bygg i Klostergata i Trondheim. Også Psykiatrisk
Ungdomsteam i SørTrøndelag (St. Olavs Hospital) er på samme sted.
Dette er programmet for statsrådens besøk i Trøndelag 15. februar:
Kl. 09.0009.50:
Besøk på Ranheim helse og velferdssenter, orientering om fagnettverk for Huntington
sykdom
Kl. 10.0012.00:
Offisiell åpning av rusbehandlingsinstitusjonen Trondheimsklinikken.
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Kl. 12.30:
Besøk på Stjørdal helsestasjon. Utdeling av samhandlingspris.
Publisert: 14.02.2011 13:31
Tor Harald Haukås
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Hovedkontor i tilknytning til sykehus
Hovedadministrasjonen for det nye helseforetaket i Møre og Romsdal bør ligge i
nærheten av et av sykehusene. Et annet kriterium bør være gode
kommunikasjoner, mener styringsgruppen som forbereder etablering av
helseforetaket.
 På kort sikt det vil være fornuftig å bygge på det vi har av administrative funksjoner i
dagens to helseforetak. Det er ikke aktuelt å flytte alle funksjoner når nytt foretak etableres.
I dag er det ikke tilgjengelige lokaler for en rask samlokalisering av hele administrasjonen.
Men det er ledelsen for det nye foretaket som må avgjøre framtidig organisering, vi skal ikke
gi føringer for dette nå, sier leder av styringsgruppen, direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik
i Helse MidtNorge RHF.
Fra før er det kjent at administrasjonen kommer til å foreslå at navnet på det nye foretaket
blir Helse Møre og Romsdal HF. Forslag til vedtekter og forretningsadresse for det nye
helseforetaket legges fram for styrebehandling 3. mars. Samtidig er det lagt opp til at styre
for det nye helseforetaket blir oppnevnt. Stiftelsesmøtet blir kort tid etter.
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Her finner du referat fra styringsgruppemøte og annen informasjon om prosessen
Publisert: 14.02.2011 12:41
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Møter kommunene i Møre og Romsdal
Helse MidtNorge RHF skal ha møter med kommunene i Møre og Romsdal i
forbindelse med etablering av et felles helseforetak til erstatning for Helse
Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF. Det første møtet avholdes i
Ålesund fredag 11. februar i regi av ÅRU (Ålesundregionens Utviklingsselskap). Og
regionforetaker møter ROR (Romsdals Regionråd) og ORKidé (Ordfører og
rådmannskollegiet for Nordmøre) mandag den 21. februar.
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I tillegg til orientering og drøfting av spørsmål knyttet til etablering av det nye helseforetaket,
legges det opp til at også andre aktuelle saker kan tas opp.
Styret for Helse MidtNorge vil trolig stifte det nye helseforetaket og oppnevne styre 3.
mars. Vedtektene for det nye foretaket vil definere sted for hovedkontor.
Publisert: 10.02.2011 16:11
Tor Harald Haukås
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Temaside om etablering av ett helseforetak for Møre og
Romsdal
Helse MidtNorge har etablert egen temaside på internett
for å samordne informasjon om arbeidet med å etablere
ett helseforetak for Møre og Romsdal.
Det nye helseforetaket skal avløse dagens to (Helse
Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF) og
være på plass seinest 1. juli 2011.
Målet er å samordne og utvikle tjenestetilbudet til
befolkningen for å sikre god kvalitet.
Pasientbehandlingen skal ikke påvirkes av fusjonsprosessen.
På temasiden finner du lister med de siste nyhetene knyttet til prosessen. Det er også
opprettet et eget dokumentarkiv som er offentlig tilgjengelig. Helse MidtNorge ønsker på
denne måten å bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt fusjonsprosessen.
Det er innledet samarbeid med tillitsvalgte og det regionale helseforetaket har opprettet et
eget prosjekt for å ivareta forberedelsene til etablering av det nye helseforetaket.
Styringsgruppen ledes av direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik og Lars Magnussen er
prosjektleder. Ansatte skal bli ivaretatt og hørt i prosessen.
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Etter planen skal styret for Helse MidtNorge RHF stifte det nye helseforetaket og oppnevne
styre den 3. mars 2011. Deretter vil styret for det nye helseforetaket starte arbeidet for å
finne en administrerende direktør.
Publisert: 10.02.2011 14:50
Tor Harald Haukås
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Foretaksmøter med helseforetakene avholdt
Helse MidtNorge RHF avholdt foretaksmøter med de lokale helseforetakene
tirsdag 8. februar.
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Foreslår Helse Møre og Romsdal HF som navn
Navnet på det nye helseforetaket bør være Helse Møre og Romsdal HF, mener
adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF. Han kommer til å legge fram sitt
forslag samtidig med at det nye helseforetaket planlegges stiftet av styret for det
regionale helseforetaket 3. mars 2011. Da vil også administrasjonssted bli besluttet.

Det er nå opprettet en egen styringsgruppe for å ivareta prosessen knyttet til stiftelse av det
nye helseforetaket og avvikling av dagens to helseforetak i Møre og Romsdal.
Styringsgruppen blir ledet av direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik og prosjektleder blir
Lars Magnussen fra Helse MidtNorge RHF.
Styringsgruppen har denne sammensetning: Torbjørg Vanvik (leder), adm.dir. Astrid Eidsvik
(Helse Sunnmøre HF), adm.dir. Nils H. Eriksson (Helse Nordmøre og Romsdal HF),
Sigmund Eidem (regionalt tillitsvalgt), Ole Stokke (regionalt tillitsvalgt), John Olav Berdal
(hovedverneombud), direktør for styre og eieroppfølging Tore Robertsen (Helse SørØst
RHF), kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås (Helse MidtNorge RHF) og HRdirektør
Sveinung Aune (Helse MidtNorge RHF). Gruppen kan bli supplert med brukerrepresentant.
Det er innledet samarbeid med representanter for de tillitsvalgte for å sikre medvirkning og
forutsigbarhet i prosessen med omorganisering.
I løpet av mars skal det velges nye ansattes representanter for styrene i foretaksgruppen.
Funksjonsperioden for de som i dag er ansattes representanter i styrene, er fram til mai.
For Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF, vil det ikke skje endringer i
styrene før helseforetakene avvikles i juli. Regionalt tillitsvalgte og tillitsvalgte fra de to
helseforetakene er invitert til å være med å foreslå hvordan det skal oppnevnes ansattes
representanter til det nye helseforetaket fra start av.
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Styrets valgkomite arbeider nå med forslag til kandidater for nytt styre for det nye
helseforetaket for Møre og Romsdal. Trolig blir funksjonstiden fram til mai 2012. Da utløper
toårs perioden for eksisterende helseforetaksstyrer i MidtNorge. Når det nye styret er
oppnevnt i styremøte 3. mars, vil det kunne starte sitt arbeid med å rekruttere inn
administrerende direktør for helseforetaket.
På grunn av den korte tiden fram til styremøtet 3. mars, er det begrensede muligheter til å
kjøre en bred involverende prosess i forhold til valg av administrasjonssted for det nye
helseforetaket. Foretakets forretningsadresse vil framgå av forslag til vedtekter. Dette skal
drøftes med tillitsvalgte før behandling i styret.
Helse MidtNorge kommer i løpet av få dager til å etablere en egen temaside på web for å
samordne og gjøre tilgjengelig informasjon om etableringen av ett helseforetak for Møre og
Romsdal. Det legges også en plan for samordning av informasjon internt i de to berørte
helseforetakene for å ivareta de ansatte.
 Vi ønsker å sikre god og åpen informasjon underveis i prosessen. Befolkningen skal være
trygg på at fusjonering til ett helseforetak ikke går ut over helsetilbudet, tvert om skal dette
gi oss et bedre utgangspunkt for å utvikle tjenesten og sikre god kvalitet. Ansatte skal vite
at de vil bli ivaretatt og hørt i prosessen, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge
RHF.

Kontaktpersoner for media:
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Adm.dir. Gunnar Bovim, mob. 95467446
Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik mob. 46930187
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, mob. 93498136
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Organisering av føretaksstruktur Møre og Romsdal
Oppretting av nytt helseføretak i Møre og Romsdal var oppe som sak i det
regionale styret i dag. Dette omhandla oppfølging av vedtak i sak 10 frå
Føretaksmøte 25.01.11 – ”Sammenslåing av Helse Nordmøre og Romsdal HF og
Helse Sunnmøre HF.” Føretaket skal vere etablert innan 1. juli 2011.
Styret ber valstyret starte arbeidet med å foreslå kandidatar til styret i det samanslåtte
helseføretaket mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF. Valstyret
sitt arbeid skal vere ferdigstilt til neste styremøte som er sett til 3. mars.
Styret bad administrerande direktør om å legge fram ei sak på styremøtet i mars der
direktøren informerer styret om planane knytt til gjennomføring av prosessen med å slå
saman dei to helseføretaka.
Første primæroppgåva for det nye styret vil bli å tilsetje adm. direktør for helseføretaket i
Møre og Romsdal. Styra i Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal vil fungere
parallelt fram til 1. juli.
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I samband med stifting av det nye helseføretaket vil det bli lagt fram forslag til kvar det nye
hovudkontoret for helseføretaket i Møre og Romsdal skal lokaliserast.
 Det nye helseføretaket skal vere etablert innan 1. juli, og eg er trygg på arbeidet vil bli
gjennomført på eit godt måte vis der dei tilsettes representantar er viktige
samarbeidspartnarar. Oppretting av eit felles helseføretak i Møre og Romsdal skal kome
pasientane våre til gode. Med bakgrunn i vedtaket frå føretaksmøtet i januar ynskjer vi
samordne tilbodet og betre kvaliteten på tenestene til det beste for befolkninga i fylket,
seier styreleiar Kolbjørn Almild.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Administrasjonen i HMN vil fram mot styremøtet i mars utarbeide ein plan knytt til
gjennomføring av prosessen med å slå saman dei to helseføretaka. Omstillingsarbeidet
framover vil ta utgangspunkt i Omstillingsavtalen for Helse MidtNorge og ein vil syte for at
omstillinga skal gjennomførast på trygt vis for å skjøtte dei tilsette på ein god måte.
For ytterlegare informasjon:
Styreleiar Kolbjørn Almlid, mobil 90600994
Adm. direktør Gunnar Bovim, mobil 95467446
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, mobil 93498136
Publisert: 03.02.2011 14:03
Tor Harald Haukås
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2010 ga bedre kvalitet
Helse MidtNorge kan vise til gode resultater og bedre kvalitet i løpet av 2010.
Antallet fristbrudd ble halvert i løpet av høsten. Ventetiden for rettighetspasienter
ble redusert med 20 dager i snitt. Det har skjedd en kulturendring i forhold til
epikriser og korridorpasienter forekommer nå bare unntaksvis.
Foreløpige tall for januar bekrefter at flere helseforetak nå er i ferd med å innfri målet om null
fristbrudd. Ambisjonen for 2011 er å holde nullen og sikre at ingen pasienter opplever brudd
på behandlingsfristen.

 For 2011 er kravet å redusere gjennomsnittlig ventetid fra dagens 102 dager til 65 dager.
Det er et ambisiøst mål, men med målrettet innsats og ledelsesfokus er dette ikke
urealistisk. Erfaringene fra 2010 viser at helseforetakene har tatt kvalitetskravene på alvor.
Hvis det ikke skulle være tilstrekkelig kapasitet for å ta ned ventelistene, kommer det
regionale helseforetaket til å gjøre økt bruk av private aktører slik at pasientene får et
alternativt tilbud om behandling, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.

Det har i flere år vært et krav til sykehusene i Norge at 80 prosent av epikrisene (melding
om den behandling pasienten har fått) skal være utsendt innen sju dager. Helse Nord
Trøndelag har vært i front på dette i MidtNorge og har innfridd sammen med Helse
Sunnmøre ved utgangen av 2010. Nå heves ambisjonsnivået til at alle epikriser skal være
utsendt innen sju dager, og helst at den er klar samtidig med at pasienten reiser hjem.
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Bovim sier at korridorpasienter bør høre fortiden til. Ved St. Olavs Hospital er det i dag bare
0,2 prosent av pasientene som opplever å bli plassert på korridor. Hos Helse Sunnmøre er
det snakk om 0,6 prosent. Det vurderes nå økonomiske sanksjoner hvis helseforetak legger
pasienter på korridoren.

I tillegg til kvalitetsforbedring, viser prognosen at Helse MidtNorge ligger an til et
økonomisk resultat på over 400 millioner kroner. Overskuddet brukes til å finansiere
utbygging ved St. Olavs Hospital, ny barneavdeling i Ålesund, psykiatribygg i Namsos,
medisinsk teknisk utstyr, IKT, vedlikehold og nedbetaling av driftskreditt. Utbyggingen av
nytt universitetssykehus i Trondheim er i rute på tid og ligger an til å bli nærmere en milliard
kroner billigere enn planene har forutsatt.
Publisert: 28.01.2011 16:26
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Styreseminar og styremøte 2.3. februar
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF 3. februar 2011 er nå tilgjengelig
i vår styreadministrasjon på web. Noen av sakspapirene er først tilgjengelig tidlig
neste uke. I forbindelse med styremøtet arrangeres det også et styreseminar 2.
februar kl. 16.0018.00 der temaet er kvalitetkultur og strategi.
Styreseminaret avholdes i Helse MidtNorges lokaler, mens styremøtte 3. februar avvikles
på Quality Airport Hotel i Stjørdal.
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I trygge hender  Pasientsikkerhetskampanjen 2011  2013
Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender ble lansert av Helse og
omsorgsministeren 27. januar. Kampanjen vil vare i tre år og involverer både
spesialist og primærhelsetjenesten.
Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestensytelser eller
mangel på ytelser. Internasjonale undersøkelser viser at ca 10 prosent av alle pasienter
som innlegges på sykehus utsettes for uønskede hendelser. Det er ingen grunn til å tro at
Norge er bedre på dette området enn andre vestlige land. I trygge hender markerer starten
på varige forbedringer av pasientsikkerheten i Norge.
Kampanjen har tre hovedmål: redusere antall pasientskader, bygge varige strukturer og
systemer for pasientsikkerhet, og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Innsatsområder
Kampanjen går ut på å innføre
praktiske tiltak på utvalgte
innsatsområder i helsetjenesten. I
første fase av kampanjen
prioriteres følgende innsatsområder:
l
l

Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på postoperative sårinfeksjoner
Legemiddelskader
¡ Samstemming av legemiddellister på tvers i helsetjenesten
¡ Legemiddelgjennomgang på sykehjem

l

Slagbehandling
¡ Tiltak er under utredning av en ekspertgruppe

l

Psykisk helse
¡ Tiltak skal utredes av en ekspertgruppe
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Lanseringen av kampanjen markerer åpningen av kampanjens nettside
pasientsikkerhetskampanjen.no. På nettsiden vil det bli anledning til å registrere seg for
kampanjens nyhetsbrev.
Spørsmål om kampanjen kan rettes til kampanjesekretariatet på
post@pasientsikkerhetskampanjen.no Telefon: 464 19 575
– I Helse MidtNorge arbeider vi nå for å konkretisere våre fokusområder. En mulighet er å
begynne med legemiddelhåndtering, der det allerede er gjort mye godt
pasientsikkerhetsarbeid. Prioritering og utforming av tiltakene skal nå skje i samarbeid med
våre helseforetak, sier HMNrådgiver Arnt Egil Hasfjord.
Publisert: 27.01.2011 13:54
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Stortingets helse og omsorgskomité besøker Helse Midt
Norge
Stortingets helse og omsorgskomité besøker Helse MidtNorge fredag 28. januar.
Besøket er lagt til St. Olavs Hospital i Trondheim (1902bygget) der også NTNU/Det
medisinske fakultet deltar.
Her finner du programmet for besøket:
2011 01 28 program.pdf
Media som ønsker å delta, bes ta kontakt med:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse MidtNorge RHF
mob. 93498136
Publisert: 26.01.2011 14:03
Tor Harald Haukås

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Stortingets-helse--og-omsorgskomite-besoker-Helse-Midt-Norge/107295/
Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2011 > Protokoll fra foretaksmøte 25. januar

Protokoll fra foretaksmøte 25. januar
Protokollen fra gårsdagens foretaksmøte mellom Helse og omsorgsdepartementet
og Helse MidtNorge RHF er gjort tilgjengelig her

Publisert: 26.01.2011 11:14
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Helse MidtNorge RHF inviterer til pressekonferanse
Helse MidtNorge RHF ønsker med dette å invitere til pressekonferanse torsdag 27.
januar 2011 kl. 14:30.
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Tema for konferansen vil være resultater for 2010, samt aktuelle saker.
Styreleder Kolbjørn Almlid og administrerende direktør Gunnar Bovim vil være tilstede.
Pressekonferansen holdes i våre lokaler i Strandgata 1 i Stjørdal.
Kontaktperson for media er Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås
(tor.h.haukas@helsemidt.no Mobil: 934 98 136)
Publisert: 25.01.2011 15:54
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Ett helseforetak for hele Møre og Romsdal
 Jeg er tilfreds med de avklaringene som kom i foretaksmøtet. Vi kommer
umiddelbart til å starte arbeidet for å etablere ett helseforetak for Møre og
Romsdal. Det er også gitt tydelig svar i forhold til hvilke finansieringsmuligheter vi
har. Ett nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal skal finansieres gjennom egne
midler og låneopptak i Norges Bank. Helse MidtNorge er ikke i stand til å gjøre det
før 2018, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Helseforetaket som skal etableres for Møre og Romsdal vil omfatte sykehusene i Volda,
Ålesund, Molde og Kristiansund. Styret for Helse MidtNorge RHF vil først oppnevne styre
for helseforetaket, slik at det kan forberede etablering av det nye helseforetaket innen 1. juli
2011. I dette arbeidet skal det utredes plassering av administrasjonssted og pasientforløp
og det lokale styret vil starte sitt arbeid for å tilsette administrerende direktør.
Publisert: 25.01.2011 15:10
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Helseforetakene i Møre og Romsdal skal slås sammen
(Helse og omsorgsdepartementet) Helse og omsorgsministeren har i dag hatt
foretaksmøte med Helse MidtNorge RHF om krav og rammer for 2011. – Min
oppgave er å sørge for et best mulig helsetilbud til befolkningen i regionen, sier
AnneGrete StrømErichsen.
– Jeg har i dagens foretaksmøte gitt klare føringer til Helse MidtNorge RHF om at
helseforetakene i Møre og Romsdal skal slås sammen innen 1. juli, sier helse og
omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
I møtet ble styrets ansvar for å gi gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til
befolkningen understreket.
– Helse MidtNorge kan søke om lån til bygging av nytt sykehus. Det er samme regler for
alle helseforetakene i landet. Vi står klar med vår andel, så snart Helse MidtNorge er klar
med sin, sier StrømErichsen.
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Helse og omsorgsministeren understreker at det var Helse MidtNorge som selv i november
opplyste at de ikke hadde penger til bygging før om seks år.
– Denne regjeringen har økt investeringer til nye sykehus vesentlig, men alle må behandles
likt, sier statsråden.
Føringene fra oppdragsdokumentet om at arbeidet med å få ned ventetidene skal prioriteres
og at fristbrudd ikke skal forekomme ble understreket.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

De regionale helseforetakenes oppgaver i forbindelse med de utfordringer
samhandlingsreformen vil medføre ble tatt opp, samt at det ble stilt krav blant annet om
reduksjon av bruken av deltid i sektoren og ekstern evaluering av anskaffelser.
Publisert: 25.01.2011 14:12
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Sterkere styring med sykehusene
(Helse og omsorgsdepartementet) Helse og omsorgsminister AnneGrete Strøm
Erichsen strammer inn styringen med helseforetakene i årets foretaksmøter. –
Regjeringen ønsker et sterkt offentlig helsevesen med gode fellesskapsordninger
for å sikre trygghet for alle.
Les hele pressemeldingen fra Helse og omsorgsdepartementet her
Publisert: 25.01.2011 14:03
Helse MidtNorge RHF
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Vil redusere bruk av poliklinikker  utlyser 6 mill. i
samhandlingsmidler
Helse MidtNorge RHF utlyser i disse dager 6 millioner kroner i samhandlingsmidler
for å utvikle samarbeidet mellom helseforetakene og kommunene. Formålet er å
bygge ut desentraliserte tjenester og redusere bruken av sykehusenes
poliklinikker. Satsingen er et ledd i Strategi 2020.
Helseregionens strategi er å styrke behandlingstilbudet til de store pasientgruppene, og
fokusere spesielt på kronisk syke. Årets samhandlingsmidler er øremerket til prosjekter der
en oppretter tilbud der bl.a. kronikere kan få behandling i hjemkommunen i stedet for å
måtte reise til sykehus.
Midlene tildeles til helseforetak som samarbeider med en eller flere kommuner. Kommuner
som ønsker å delta i prosjektene bes ta kontakt med samhandlingsavdelingene ved
helseforetakene:
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Helse NordTrøndelag HF
St. Olavs Hospital HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helse Sunnmøre HF

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Sykehusapotekene i MidtNorge HF

Kontaktperson hos Helse MidtNorge RHF er Svanhild Jenssen, tlf. 74 83 99 31
Avdeling for Samhandling, Helse MidtNorge RHF
Les mer om Strategi 2020 her:

Publisert: 25.01.2011 10:13
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Fritt sykehusvalg 10 år: Økt interesse og bruk
Ti år etter at retten til fritt sykehusvalg ble lovfestet i Norge viser tall fra
informasjonstjenesten Fritt Sykehusvalg Norge en økende interesse både når det
gjelder antallet telefonhenvendelser og bruk av nettstedet.
Den nasjonale tjenesten mottok i 2010 i overkant av 26 000 henvendelser, noe som er en
økning på 18 % fra året før. Andelen henvendelser fra midtnorske pasienten økte med 10 %
i 2010.
Bruk av nettstedet hadde også en stor økning fra året før m ed ca 1200 besøkende pr. dag
noe som er en økning på 28 % fra 2009.
Det er Helsedirektoratet som er ansvarlig for tjenesten Fritt Sykehusvalg Norge. Tjenesten
består av ett nettsted og en telefontjeneste med grønt nummer. De regionale
helseforetakene er ansvarlig for å bemanne telefontjenesten, denne består i dag av 9
pasientrådgivere fordelt på de fire regionale helseforetakene.
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For å gjøre informasjonstjenesten fritt sykehusvalg mer kjent i befolkningen gjennomførte
Helsedirektoratet flere tiltak i 2010, med annonsering på ulike nettsteder og tidsskrifter.
Dette har trolig bidratt til økningen i antall telefonhenvendelser og besøk på nettstedet.
Les mer om rett til fritt sykehusvalg her
Les mer om dine rettigheter som pasient her

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Les Fritt sykehusvalg MidtNorges årsmelding her
Publisert: 25.01.2011 09:37
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Moldetilbud skal vurderes av det lokale helseforetaket
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt å sende tilbudet fra Molde Kommune
og GassROR IKS vedrørende finansiering av nytt sykehus i Molde, over til Helse
Nordmøre og Romsdal HF for videre behandling. Administrerende direktør i Helse
MidtNorge RHF skal bidra med avklaring av juridiske spørsmål. Helse og
omsorgsdepartementet skal konsulteres i forhold til dette. Administrasjonens
forslag til vedtak ble trukket.
Protokoll fra styremøte 21. januar 2011.
Publisert: 21.01.2011 18:13
Helse MidtNorge RHF
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Nye avtaler for MRundersøkelser i Møre og Romsdal
Helse MidtNorge RHF er i ferd med å avslutte en konkurranse om kjøp av private
MRundersøkelser i Møre og Romsdal for perioden 01.februar til 31.juli 2011. Det er
lagt til rette for at omfanget av MRundersøkelser samlet sett vil bli opprettholdt på
samme nivå som i dag.
Helse Sunnmøre HF øker nå sin kapasitet samtidig som Medi 3 AS får avtale som betyr
økt volum av MRundersøkelser. Kristiansund Røntgeninstitutt AS fortsetter på samme nivå
som tidligere, mens Sunnmøre MRklinikk AS ikke nådde opp i konkurransen denne
gangen.
Pasienthenvisninger som sendes Sunnmøre MRklinikk og er datert før 01.02.2011 vil bli
behandlet av denne klinikken i første halvdel av februar.
Som normalt ved offentlige anskaffelser er det anledning til å klage over tildelingen.
Eventuell klage må framsettes innen 27.1.2011. Dersom eventuell klage tas til følge, kan
dette medføre endringer.
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Fastleger i Møre og Romsdal er informert i eget brev.
Kontaktperson for media:
Konstituert Direktør avdeling helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu.
Mob. 95 87 17 72

Følg oss på sosiale medier
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Moldetilbud behandles i ekstra styremøte fredag
Det avholdes ekstra styremøte i Helse MidtNorge RHF på fredag 21. januar kl.
11.30. Til behandling er tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedrørende
finansiering av nytt sykehus i Molde. Adm.dir. vurderer tilbudet å ikke være i tråd
med Helse MidtNorges gjeldende vedtekter og instruks for låneopptak  og
heller ikke realiserbart innenfor eksisterende drift og investeringsrammer.
Styremøtet holdes som telefonkonferanse med mulighet for media og andre interesserte til
å lytte på ved å ringe tlf 800 88 860 og taste inn pinkode 585171#.
Du finner saksframlegg med forslag til vedtak i Helse MidtNorges styreadministrasjon på
web.
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Tillitsvalgte og ledere diskuterte samarbeid
Tillitsvalgte og ledelse i Helse Nordmøre og Romsdal har sammen med regionalt
tillitsvalgte og ledelsen i Helse MidtNorge, brukt mandag og tirsdag denne uken
for å drøfte situasjonen i helseforetaket og veien videre.
Selv om det er uenighet om hvordan sykehusene i Nordmøre og Romsdal bør utvikles, er
konklusjonen at det er nyttig å komme sammen for å diskutere hvilke utfordringer man i
fellesskap kan jobbe for å løse.
I møtet ble det understreket at det er behov for både formelle og uformelle arenaer for å
skape dialog. Både ledelse og tillitsvalgte har et ansvar for å få dette til. Oppgaven er å
gjøre de ansattes hverdag bedre og bidra til at to sykehus som leverer gode spesialiserte
helsetjenester i dag, kan bli enda bedre. Målet er trygge og gode helsetjenester for
befolkningen.
Publisert: 21.01.2011 18:01
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Arnt Sommerlund, Helse Nordmøre og Romsdal HF
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Valg av ansatterepresentanter til styret i Helse MidtNorge
RHF og helseforetakenes styrer
Det regionale valgstyret har bestemt at valg av ansatterepresentanter til styret i
Helse MidtNorge RHF og helseforetakenes styrer skal gjennomføres ONSDAG DEN
9.3.2011
Valget skal foregå i henhold til
l
l

Lov om helseforetak m.m (Helseforetaksloven) Lov2001061593
Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i
regionale helseforetaks og helseforetaks styrer (20021115 nr. 1287)

I henhold til ovennevnte lov og forskrift skal det velges ansatterepresentanter med to års
funksjonstid til styret i Helse MidtNorge og til styrene i de lokale helseforetakene.

Det regionale valgstyret:
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Styret i Helse MidtNorge RHF oppnevnte i styresak 2010/90 følgende til regionalt valgstyre:
l
l
l
l
l

Ragnhild Henriksen, Helse Nordmøre og Romsdal (LO)
Per Fossum. Helse Nord Trøndelag (UNIO) (leder)
Ketil Arne Espnes, St Olavs Hospital (Akademikerne)
Venke Reiten  Ledelsens representant i valgstyret (nestleder)
Erik Andreas Øyen  Ledelsens representant i valgstyret. (sekretær)

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Valgstyrets oppgave er å se til at valget gjennomføres på forskriftsmessig måte. I praksis er
det lokale og regionale tillitsvalgte som forestår nominering av kandidater og oppsett av
valglister.
Se oversikt over dagens ansatterepresentanter her

Publisert: 21.01.2011 17:58
Helse MidtNorge RHF

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2011/Valg-av-ansatterepresentanter-til-styret-i-Helse-Midt-Norge-RHF-og-helseforetaken
Side 1 / 1
es-styrer/107193/

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2011 > Starter prosess for å finne ny styreleder

Starter prosess for å finne ny styreleder
Etter at styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal HF har varslet at han ønsker å
fratre sin stilling, legges det nå opp til at styret for Helse MidtNorge RHF ber
valgkomiteen oppnevnt i sak 14/2010, om å starte arbeidet med å finne egnet
kandidat for styreledervervet.
Valgkomiteen består av Kolbjørn Almlid (leder), Bjørg Henriksen og Kirsti Leirtrø.
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Styreleder Almlid sier at han også ønsker å ha en drøfting i styret om hvilke kvalifikasjoner
som bør vektlegges samt få innspill på mulige kandidater til ny styreleder. En slik
saksforberedende drøfting vil være unntatt offentlighet i medhold av prinsippet i off.l. § 14 om
”interne dokumenter”.
Fram til ny styreleder er oppnevnt, fungerer nestleder John Harry Kvalshaug..

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement
Publisert: 12.01.2011 13:10
Tor Harald Haukås
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Styreleder i Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om å få
fratre
Styreleder Helge Aarseth i Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om å få fratre. I et
brev til styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF, konkluderer han med at
stiller sin plass til disposisjon.
 Jeg tar konklusjonen til Aarseth til etterretning. Styret for Helse MidtNorge RHF vil på
møte torsdag 13. januar drøfte situasjonen i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Vi hadde på
forhånd varslet at vi ville ha en runde på styrearbeidet og utfordringene for det
lokale helseforetaket. Når Aarseth nå har varslet at han stiller sin plass til disposisjon, er
det avklarende. Valgkomiteen som ble oppnevnt i januar ifjor, vil nå tre i funksjon på nytt,
sier Kolbjørn Almlid.
Før jul ga Aarseth media et notat Almlid hadde laget for seg selv etter et dialogmøte med
Helse og omsorgsdepartementet i februar 2010. Dette personlige notatet delte han med
Aarseth. I brevet som Aarseth nå har forfattet, skriver han at han fremdeles mener det var
riktig å offentliggjøre notatet.
Det er styret for Helse MidtNorge RHF som oppnevner styrer for helseforetakene. Det skjer
normalt annet hvert år. De sittende styrene ble oppnevnt i 2010 og er midtveis i sin
funksjonsperiode.
Publisert: 10.01.2011 16:44
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Kreftbehandling: Fornøyde pasienter men fortsatt
forbedringsbehov
Kunnskapssenteret for helsetjenesten offentliggjorde i dag resultatene fra en fersk
spørreundersøkelse om kreftpasienters opplevelse av behandlingen de har fått.
Sykehusene i MidtNorge scorer blant de beste i landet, men bør bli bedre på
organisering og informasjon
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til mai 2010, og omfattet alle offentlige
sykehus unntatt Rikshospitalet. Helse SørØst og Helse MidtNorge var de regionene som
fikk best resultat. Helse NordTrøndelag var det foretaket i MidtNorge som utmerket seg
mest i positiv retning, mens Ålesund Sjukehus scoret best av alle sykehusene våre.
Sykehusene ble vurdert på områdene:
l
l
l
l
l
l

Pasientsikkerhet
Forhold til pårørende
Pleiepersonalet
Leger
Organisering av kreftomsorgen
Informasjon

88% av pasientene ved midtnorske sykehus forteller at de er "ganske fornøyd" eller "svært
fornøyd" med behandlingen de har fått. Kriteriet "pasientsikkerhet", som handler om hvorvidt
pasientene føler at informasjon er blitt tilbakeholdt eller har vært motstridende, eller om de
føler at det har blitt feilbehandlet, er det området Helse MidtNorge får best resultat, med ca
92 poeng av 100 mulige.
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I undersøkelsen skilles det mellom sengeposter og poliklinikker, men det er ingen forskjell i
resultatene for de to typene i vår region.
På spørsmål om kvaliteten på informasjon om sykdommen, resultater av prøver og
undersøkelser, virkninger, bivirkninger og smerter, scorer Helse MidtNorge ca 69 poeng.
Området "Organisering" handler om samarbeidet innad i den avdelingen der pasienten er
blitt behandlet, samarbeidet mellom forskjellige avdelinger, og hvorvidt pasienten har vært
omgitt av en fast gruppe av personell. Her scorer Helse MidtNorge ca 70 poeng.
"Dette er veldig gode og viktige tilbakemeldinger til oss" sier seniorrådgiver Inggard Lereim.
"Vi tar med oss disse resultatene inn i vårt forbedringsarbeid i tiden framover, både som
motivasjon for å jobbe videre og som grunnlag for å vite hvor vi skal sette inn nye tiltak."
Kontaktperson for media:
Spesialrådgiver Inggard Lereim, Helse MidtNorge RHF
Telefon: 908 51 434
Les mer om rapporten hos Kunnskapssenteret

Publisert: 10.01.2011 10:29
Jostein Listou
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Privat sykehusfinansiering ikke realistisk
 Helse MidtNorge har ikke tatt stilling til innspillet om privat finansiering for å
bygge nytt sykehus i Molde, men innenfor dagens regelverk er det ikke realistisk.
Vi er åpen for dialog om utvikling av sykehustilbudet for Nordmøre og Romsdal og
vi har da også sagt ja til forespørsel om møte med Molde kommune ved ordføreren
på nyåret, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ba i sitt styremøte før jul om ny gjennomgang av
helseregionens langtidsbudsjett for å lete etter mulig finansiering før 2018. Almlid bekrefter
at dette vil bli fulgt opp, men han tror det vil bli vanskelig å finne en slik løsning.
Når det gjelder mulig privat finansiering av et byggeprosjekt, er dette ikke gjennomførbart
innenfor dagens regelverk. Det åpner ikke for privat sykusfinansiering. Uavhengig av privat
eller offentlig finansiering, viser langtidsplanen for Helse MidtNorge at regionen ikke har
økonomisk bærekraft for et slikt løft før tidligst etter 2018. Helse MidtNorge har ut over
dette ingen kommentar til innspillet som er formidlet gjennom media idag torsdag 30.
desember.
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Stiller strengere krav til sykehusene
Oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011 stiller strengere
krav til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet.
– Tjenestene skal være av god kvalitet, trygge og sikre, fastslår helse og omsorgsminister
AnneGrete StrømErichsen.
– Jeg ønsker en sterk styring av sykehusene for å sikre at vi får et best mulig
sykehustilbud. Derfor stiller jeg i år strengere krav til sykehusene, samtidig som vi har gitt
mer penger til sykehusene, sier helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Foretakene må rapportere på flere nye kvalitetsmål, blant annet tid fra henvisning til første
behandling ved bryst, tarm og lungekreft. Også brukererfaringer fra kreftpasienter skal tas
med i kvalitetsvurderinger.
– Kvalitet og pasientsikkerhet er svært viktig for regjeringen. Derfor ber jeg nå om
rapportering på flere indikatorer. Målet må også være å kunne sammenligne mellom flere
sykehus og drive forbedringsarbeid ved de enkelte avdelinger, sier StrømErichsen.
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I oppdragsdokumentet stilles det også svært tydelige krav til foretakene om å redusere
ventetider betydelig.
– Jeg har satt som mål at den gjennomsnittlige ventetiden ved årets slutt skal reduseres
betydelig. Jeg har vært svært tydelig overfor foretakene på at fristbrudd skal bort. Dette gjør
de allerede en god jobb med, sier StrømErichsen.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

– I oppdragsdokumentet ber jeg også om at det iverksettes tiltak for å begrense uønsket
deltid, og at det legges til rette for større stillingsandeler for de som ønsker det.
Særskilte satsningsområder i 2011 er i tillegg til arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet,
samhandlingsreformen, rusbehandling, psykisk helsevern, kreftbehandling og innovasjon.
Oppdragsdokumentene til de fire regionale helseforetakene kan leses her.
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2020prosjekt om fordeling av elektiv kirurgi
Oppfølging av vedtak om elektiv kirurgi i Strategi 2020 skjer gjennom et eget
prosjekt under ledelse av administrerende direktør i Helse NordTrøndelag, Arne
Flaat. Prosjektet er nå i gang med sitt arbeid.
Flaat har etablert en prosjektgruppe med følgende deltakere:
Mads E. Berg, prosjektleder, assisterende direktør i Helse NordTrøndelag
Ola Sæther, klinikksjef kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital
Inge Holm Nygaard, seksjonsoverlege, Helse Nordmøre og Romsdal
Lars Kjetil Aas, overlege, Helse Sunnmøre
Daniel Haga, samhandlingsdirektør, Helse MidtNorge
Wenche P. Dehli, leder av Barne og familieklinikken, Helse NordTrøndelag
Trond G. Skillingstad, informasjonssjef, Helse NordTrøndelag. Sekretær for gruppen.
Gruppen har avholdt første møte 8. desember 2010. På møtet avklarte gruppen at de vil ha
en avgrenset tilnærming til oppgaven.
 Siktemålet vårt er å bidra til endringer som styrker opp enkelte fagmiljø ved
lokalsykehusene, slik som intensjonen er i styrets strategivedtak. Vi legger ikke opp til at
eventuell flytting av planlagt kirurgi skal innvirke på den overordnede diskusjonen i Midt
Norge om lokalisering av akuttkirurgiske mottak. Gruppen legger dagens struktur for
akuttberedskap til grunn, sier prosjektleder Mads Einar Berg.
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Prosjektgruppen innhenter statistikk for volumet av planlagt kirurgi ved sykehusene i Midt
Norge. Samtidig vil sykehusforetakene utfordres til å beskrive egne fagmiljø og eventuelle
behov og ønsker for styrking.
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Nuller ut fristbrudd og ventetid reduseres
Helse MidtNorge er i ferd med å nulle ut antallet fristbrudd. Tall for november
viser at tiltakene som er iverksatt i helseforetakene virker og ventetida reduseres.
Målet er at det ved nyttår ikke skal forekomme fristbrudd MidtNorge.
 Tallene viser at arbeidet som nå gjøres i helseforetakene våre har effekt. I løpet av
november er antallet fristbrudd redusert med nærmere 30 prosent. Målet er fortsatt null
fristbrudd ved utgangen av året og systematisk arbeid med dette skal sikre at vi holder
nullen framover, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter er i løpet av november redusert til 81 dager. I fjor var
gjennomsnittet 100 dager for pasienter som sto på venteliste.
Alle pasienter i MidtNorge som ikke har fått behandling innen den frist som er satt, skal få
tilbud om behandling innen nyttår. Hvis det lokale helseforetaket ikke har kapasitet til å gi
slik tilbud selv, skal pasienten tilbys behandling annet sted. Helseforetakene skal gi
informasjon til pasienter som opplever fristbrudd om at de kan kontakte HELFO for å få
bistand til et annet tilbud for diagnostikk og/eller behandling.
Helseforetakene er ansvarlig for at samtlige pasienter som opplever fristbrudd får
informasjon om at de kan kontakte HELFO. Informasjonen skal gis på en slik måte at
pasienten forstår at HELFO vil kunne hjelpe til med å finne alternative
behandlingsmuligheter. Fristbruddene er i hovedsak knyttet til poliklinsk behandling.
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Antall fristbrudd ved helseforetakene i MidtNorge pr. utgang november 2010:
(tall i parantes er per utgang oktober 2010)
366
1271
1492
98
6

635
(1546)
(2122)
(269)
(52)

Helse Sunnmøre
Helse Nordmøre og Romsdal
St. Olavs Hospital
Helse NordTrøndelag
Rusbehandling MidtNorge

Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås mob. 93498136
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Nytt sykehus når økonomien er på plass
Helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen ønsker at Helse Nordmøre
og Romsdal skal få bygge nytt sykehus så snart Helse MidtNorge har nødvendig
økonomisk bærekraft til å forsvare en slik investering. Utredninger fra Helse Midt
Norge viser at en slik forutsetning neppe er på plass før rundt 2018.
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 Vi skal sørge for statlig låneramme for et nytt sykehus, men først må Helse MidtNorge
være i stand til å bære de økonomiske forpliktelsene, sa statsråden da hun tirsdag var i
Molde for å møte ledelse og tillitsvalgte i Helse Nordmøre og Romsdal samt lokalpolitikere.

Følg oss på sosiale medier
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Mer enn tusen engasjerte moldensere var møtt fram for å markere kampen for nytt sykehus
med tente fakler og taktfaste rop i morgentimene før møtet på Molde sykehus. Mange var
også frammøtt og fulgte med på møtet i aulaen på Molde rådhus seinere på formiddagen.
Fordi det vil gå lenger tid enn det man har lagt til grunn så langt, vil det være behov for å
iverksette tiltak for å ruste opp Molde sjukehus. Styret for Helse MidtNorge RHF har bedt
om at det legges fram en skisse til plan for dette til sitt møte 13. januar 2011.
 Styret vil også få presentert en skisse til hvordan vi skal gjennomføre en vurdering av å slå
sammen de to helseforetakene i Møre og Romsdal. I tråd med ministerens brev til Helse
MidtNorge om utvikling av sykehustilbudet, er det viktig å lage gode løsninger for
samarbeid slik at vi uavhengig av foretaksmodell kan se tilbudet til befolkningen under ett.
Vi må arbeide med både kortsiktige løsninger fram mot en byggestart, og mer langsiktige
løsninger for å sikre et robust og godt helsetilbud for innbyggerne, sier adm.dir. Gunnar
Bovim i Helse MidtNorge RHF.
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Høy andel kvinner gir høyt sykefravær
– En høy andel kvinner er den viktigste forklaringen på at sykefraværet i helse og
omsorgssektoren er høyere enn gjennomsnittet, sier Kolbjørn Almlid. Han leder
utvalget som i dag la fram sin utredning om årsaker til sykefravær og utstøting fra
helse og omsorgssektoren.
Bakgrunnen for at utvalget ble opprettet, er at helse og omsorgssektoren både har høyt
sykefravær og ligger høyt på overgang til andre helserelaterte trygdeytelser.
Utvalget leverte sin rapport til helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen
tirsdag.
– Selv om høy kvinneandel er den viktigste forklaringen, gjør ikke det utfordringene med
høyt sykefravær og utstøting fra arbeidslivet mindre i helse og omsorgssektoren. Vi ser at
sektoren har utfordringer også når det gjelder arbeidstidsordninger, innholdet i arbeidet og
arbeidsbelastninger, sier utvalgets leder Kolbjørn Almlid.
Utvalget understreker at det ikke er noen enkel forklaring på hvorfor kvinner har så mye
høyere sykefravær enn menn. Noe kan forklares med sykefravær i sammenheng med
graviditet og helseproblemer som er spesielle for kvinner. Kvinner har imidlertid høyere
fravær enn menn også etter at det er kontrollert for graviditet, antall barn, lønn, utdanning og
yrke.
Vi vet heller ikke hvor mye av fraværet som kan forklares av sektorspesifikke forhold, hvor
mye arbeidsinnhold og arbeidsmiljø betyr for sykefravær og utstøting, eller hvilke faktorer
som har størst betydning og hvordan disse påvirker helse, trivsel og videre yrkesaktivitet.
– Vi ser likevel mange eksempler på virksomheter som har satt temaet på dagsorden og
som ser ut til å ha lykkes med å redusere sykefraværet, sier Almlid.
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Utvalgets utredning inneholder forslag til tiltak på følgende fem innsatsområder:
1) Styrke kunnskap og kompetanse
2) Forbedre arbeidsmiljø og arbeidsinnhold
3) Bedre tilrettelegging for gravide
4) Bedre seniorpolitikk
5) Tettere oppfølging av sykemeldte
Viktige virkemidler er å styrke forskning på årsaker til sykefravær og overgang til
uførepensjon blant kvinner og etablere en større satsing på systematisk utprøving av tiltak.
Andre sentrale virkemidler er forslag om å etablere et samarbeidsprosjekt mellom partene
og Arbeidstilsynet, opprette kompetansemiljø, ta i bruk styringsdialogen og sentrale
samarbeidsarenaer, og ulike typer informasjonsarbeid og opplæring. Videre er det behov for
å styrke kompetansen på arbeidsliv i utdanningene, forbedre systemene for oppfølging av
sykemeldte, og å endre eller styrke eksisterende tilskuddsordninger.
Pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet
Her finner du utredningen om sykefravær og utstøting i helse og omsorgssektoren
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Helse og omsorgsministaren på førjulsbesøk i Helse
Sunnmøre
Kvalitet på tenestene var i fokus når AnneGrete StrømErichsen besøkte sjukehusa
på Sunnmøre.
Det var eit
innhaldsrikt
program som stod
på dagsordenen når
helse og
omsorgsminister
AnneGrete Strøm
Erichsen vitja
sjukehusa på
Sunnmøre i dag.
Fleire frå leiinga i
Helse Sunnmøre og
Helse MidtNorge
var tilstades saman
med tillitsvalte og
andre inviterte.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Adm. direktør i
HMN, Gunnar
Bovim ynskte
ministeren
Statsråd AnneGrete StrømErichsen på førjulsbesøk på Volda sjukehus ble møtt
velkomen og sa
av Luciaopptog og mange journalister.
nokre ord om
status i vår helseregion. Styreleiar i HSM, Marthe Styve Holte poengterte det
kvalitetsfokuset ein har på tenestene i helseføretaket på Sunnmøre. Ho nytte og høvet til å
rose den klare leiinga Helse MidtNorge utøve.
Adm.direktør Astrid J. Eidsvik i HSM supplerte med kvalitetsfokuset i sin presentasjon. Ho
la vekt på dei fir kvalitetsindikatorane helseføretaket har spesielt fokus på; fristbrot, ventetid,
korridorpasientar og epikrisetid. Vidare orienterte Eidsvik om Volda sjukehus. Helse
Sunnmøre har satsa mykje på lokalsjukehuset på søre Sunnmøre.
–Vi er avhengige av eit velfungerande lokalsjukehus, og kvalitet skal ligge i botnen for alle
våre tenestar, sa Eidsvik. Etter ein presentasjon om fødeavdelinga i Volda viste nestleiar
på Kvinneklinikken Idunn Myklebust helse og omsorgsministeren rundt på avdelinga
Seinare på dagen ynskte Eidsvik AnneGrete StrømErichsen velkomen til sjukehuset på
nordre del av Sunnmøre. Ålesund sjukehus som er det nest største sjukehuset i Helse
MidtNorge samarbeidar godt med dei andre sjukehusa i fylket.
Klinikksjef Torstein Hole orienterte om geriatritilbodet i Helse Sunnmøre – status og
framtidige utfordringar. Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen informerte gjestane om
samarbeidsprosjektet som Helse Sunnmøre, Herøy og Sande kommune samarbeidar om.
Siste post under besøket var omvising alderspsykiatrisk seksjon ved avdelingssjef Regina
Steinberger og seksjonsleiar Nils Arne Skagøy.
AnneGrete StrømErichsen har ikkje tidlegare vitja Ålesund og Volda sjukehus, og la inn
desse besøka når ho likevel skulle arrangere høyringsmøte i Ålesund. Tema for det opne
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Helse--og-omsorgsministaren-pa-forjulsbesok-i-Helse-Sunnmore/106606/
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høyringsmøtet var geriatri og eldreomsorg.
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Helseministeren møter tillitsvalgte og ledere i HNR
Fra www.helsenr.no
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Helseministeren møter tillitsvalgte og ledere
13.12.2010
Helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen vil tirsdag 14. desember møte hovedtillitsvalgte og
ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Møtet starter kl. 09.00 på Molde sjukehus.

Statsråden har ønsket å møte tillitsvalgte og ledelsen til dialog om utviklingen av
sjukehussstruktur i Nordmøre og Romsdal.
Møtet er forventet å vare ca en time, til kl 10.00. Møtet finner sted i Festsalen.
Media gis anledning til å være til stede under møtet. I etterkant av dette møtet har
statsråden satt av 15 minutter til intervjuer.
For media  påmelding til mediakontakt for Helse Nordmøre og Romsdal HF:
¡
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Kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund  mobil 900 88 300

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Tilskudd til helsefremmede arbeid for 2011  husk
søknadsfrist 31. desember!
Publisert: 13.12.2010 13:39
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Statsråden på åpent høringsmøte i Ålesund og besøk ved
Volda og Ålesund sjukehus
Helse og omsorgsdepartementet inviterer til åpent høringsmøte om fremtidens
helsetjeneste ved Raddison Blu Hotell, Ålesund mandag 13. desember kl. 18.00.
Statsråden vil også besøke Volda sjukehus kl. 11.15 og Ålesund sjukehus kl. 15.00
samme dag. Statssekretær Tone Toften besøker også Aspøy omsorgssenter.
Høringsmøtet er et ledd i høringen ”Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle”, som er å
finne på nett: http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no.
Program
Kl. 11.15 Besøk ved Volda sjukehus
Statsråden orienteres om strategi for lokalsjukehuset og fremtidig tilbud innen føde/barsel.
Omvisning ved sjukehuset.
Kl. 15.00 Besøk Ålesund sjukehus v/ helse og omsorgsminiseter AnneGrete Strøm
Erichsen
Statsråden orienteres om tilbud innen geriatri, alderspsykiatri og samarbeid med Herøy
kommune.
Kl. 15.00 Besøk Aspøy omsorgssenter v/ statssekretær Tone Toften
Statssekretæren blir orientert om Ålesund kommunes omsorgsplan, samhandling mellom
kommunene i regionen, samhandlingsprosjekt og
får omvisning i etterbehandlingsavdelingen ved omsorgssenteret.
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Kl 18.00 Høringsmøte i Ålesund, Raddison Blu Hotell
Tema for møtet er geriatri og eldreomsorg.
Helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen åpner møtet. Deretter holdes det
korte innlegg, før det åpnes for innlegg fra salen.
Innledere:
Marit Hovde Syltebø, seksjonsleder hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Karsten Vingen, kommuneoverlege i Ålesund
Wenche Frogn Sellæg, geriater
Lisbeth Normann, forbundsleder Norsk sykepleierforbund
Borge Rørvik, Forbundsleder Norsk pensjonistforbund
Tone Roaldsnes, Kommuneoverlege i Ålesund, KS representant
Hele programmet er åpent for medi.
Pressekontakt er Ingrid Vigerust, tel 90 12 46 97 – eller pressetelefon 22 24 84 14.
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Avklarende brev fra statsråden om Nordmøre og Romsdal
 Styret for Helse MidtNorge vil bli orientert om svarbrevet vi har fått fra Helse og
omsorgsdepartementet på vårt planlagte styremøte over telefon i morgen torsdag.
Vi må vurdere hvordan vi går videre med de bestillinger og premisser som er lagt
til grunn i svarbrevet vi har fått, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge
RHF.
Styrelederen konstaterer at det ikke gis åpning for en ekstraordinær bevilgning for å
finansiere en utbygging av nytt sykehus i Molde. Det betyr at det ikke kan startes bygging
av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal før tidligst i 2018, og at man skal se nærmere på
en ettsykehusløsning. Han konstaterer at departementet ber om at det foretas en vurdering
av foretaksgrensene og eventuelt etablere ett helseforetak for hele Møre og Romsdal.
 Jeg har også merket meg at statsråden gir uttrykk for at hun er fornøyd med det
utredningsarbeidet som er gjort så langt i denne saken og at hun ønsker en fortsatt dialog
med styret for Helse MidtNorge RHF for å sikre befolkningen et faglig godt og robust
helsetilbud, sier styreleder Almlid.
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Her kan du lese pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet
Her kan du lese svarbrevet fra Helse og omsorgsdepartementet
Du kan lytte på styremøtet torsdag 9. desember kl. 14.00
ved å ringe tlf. 800 88 860 og bruke pinkode 484500#

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Publisert: 08.12.2010 16:06
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Avklarende-brev-fra-statsraden-om-Nordmore-og-Romsdal/106570/ Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2010 > Konstituering av direktør for helsefag

Konstituering av direktør for helsefag
Nils H. Eriksson tiltrer i stillingen som konstituert adm. direktør i Helse Nordmøre og
Romsdal HF fra 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt blir Henrik Sandbu konstituert
i hans sted som direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge
RHF.
Publisert: 08.12.2010 14:15
Tor Harald Haukås
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Asbjørn Hofsli tildelt Kongens fortjenestemedalje
Asbjørn Hofsli, direktør for eierstyring i Helse MidtNorge RHF er blitt tildelt
Kongens fortjenestemedalje i sølv. Hofsli ble tildelt utmerkelsen for sitt
mangeårige virke i helsesektoren. Medaljen ble overrakt under en seremoni i
Helse MidtNorges lokaler i Stjørdal
Det var ordfører i Levanger, Robert
Svarva som sto for den offisielle
overrekkelsen av medalje og diplom på
vegne av Hans Majestet Kongen.
Svarva understreket Hofslis
langsiktige, allsidige og visjonære
virke, spesielt i forbindelse med
gjennomføringen av sykehusreformen
som en av grunnene til at han er blitt
tildelt denne utmerkelsen.
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Administrerende direktør Gunnar Bovim holdt
hyldningstale for Hofsli på vegne av Helse Midt
Norge. Han fortalte om et langt samarbeid med
Hofsli, der han hadde hatt stor glede av Hofslis
store engasjement, humør og innsatsvilje. "Du har
innehatt nesten alle de lederverv som finnes på
høyt nivå. Dette har gitt deg en enorm innsikt og
fortåelse. Ditt fokus har vært på at det skal være
kvalitet i alle ledd i helsetjenesten, slik at det skal
være godt å være pasient når en trenger der. Du
er det vi i Bergen kaller en grådig grei kar!"

Asbjørn Hofsli blir gratulert av
administrerende direktør Gunnar
Bovim
Asbjørn Hofsli takket for medaljen og
oppmerksomheten, og fortalte at han
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mener at det ikke finnes noen bedre
jobb enn å jobbe i det offentlige
helsevesenet. "Uansett hvor du er, så
betyr det du gjør så mye for alle!"
Asbjørn Hofsli startet sin karriære som
lærer ved Andenes ungdomsskole i
1968. Han gikk inn i helsevesenet i
1975 som opplæringsleder ved
Innherred sykehus. Til dags dato har
han innehatt mange og
forskjelligartede lederstillinger i
fylkeskommuner, departement og
helseforetak. Han blir formelt
pensjonist fra årskiftet, men beholder
en redusert stilling i Helse MidtNorge
RHF.
En glad og fornøyd Asbjørn Hofsli
med medalje og diplom
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Organisering av risiko og sårbarhetsanalyse vedtatt
Styret for Helse MidtNorge RHF har sluttet seg til administrasjonens forslag til
organisering og innretning av arbeidet med konsekvensvurdering og risiko og
sårbarhetsanalyse for funksjonsdeling mellom sykehusene i Helse Nordmøre og
Romsdal HF.
Styret påpeker et stort behov for avklaring av byggestart for Nytt sykehus i Nordmøre og
Romsdal. Dersom finansieringsordningen for Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal
innebærer at byggestart kan gjennomføres i 2013 bes administrerende direktør komme
tilbake til styret med en egen sak.
 Vi har en dialog med Helse og omsorgsdepartementet om framdrift for sykehusplanene i
Helse Nordmøre og Romsdal. Dette er ikke avhengig av framdrift for analysearbeidet. Det
arbeidet som skal gjøres i forhold til risiko og sårbarhetsanalysen må ses i sammenheng
med gjennomføring av vår Strategi 2020 som berører alle helseforetakene i MidtNorge. Det
er lagt opp til en grundig prosess. Arbeidet skal gi svar på om funksjonsfordeling er mulig
eller ikke, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styrevedtaket presiserer at det ikke skal iverksettes varige endringer i fødetilbud og
akuttkirurgisk beredskap før både konsekvensutredning og risiko og sårbarhetsanalyser er
behandlet i styret for Helse MidtNorge RHF. Men tilpasninger i ferieperioder, og
midlertidige tilpasninger for å avhjelpe stort innleiebehov, kan fortsatt gjennomføres.
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Alle fristbruddpasienter skal få behandling før nyttår
Alle pasienter i MidtNorge som ikke har fått behandling innen den frist som er satt,
skal få tilbud om behandling innen nyttår. Hvis det lokale helseforetaket ikke har
kapasitet til å gi slik tilbud selv, skal pasienten tilbys behandling annet sted. Helse
MidtNorge har satt som krav at det ikke skal forekomme fristbruddpasienter i
regionen ved årsskiftet.

Styret i Helse MidtNorge RHF er tilfreds med at administrende direktør følger opp
helseforetakene i forhold til fristbrudd, og særskilt oppfølgingen av at helseforetakene gir
informasjon til pasienter som opplever fristbrudd om at de kan kontakte HELFO for å få
bistand til et annet tilbud for diagnostikk og/eller behandling. Målet om at alle fristbrudd
skal fjernes innen nyttår er svært viktig for styret.
Helseforetakene er ansvarlig for at samtlige pasienter som opplever fristbrudd får
informasjon om at de kan kontakte HELFO. Informasjonen skal gis på en slik måte at
pasienten forstår at HELFO vil kunne hjelpe til med å finne alternative
behandlingsmuligheter. HELFO opplyser på henvendelse fra Helse MidtNorge RHF at de
har få henvendelser fra pasienter tilhørende denne regionen.
Fristbruddene er i hovedsak knyttet til poliklinsk behandling og fordelte seg slik pr oktober
2010:
4386 (4609 i september) innenfor somatikk
96 (114) innenfor psykisk helsvern, barn og unge
74 (93) innenfor psykisk helsevern, voksne
67 (58) innenfor rusbehandling
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Helse Sunnmøre HF har redusert antall fristbrudd fra september til oktober med 76, St
Olavs Hospital HF med 161 og Helse NordTrøndelag HF med 45. Helse Nordmøre og
Romsdal HF har økt antall fristbrudd for samme periode med 22 og Rusbehandling Midt
Norge HF har økt antall fristbrudd med 9. Samlet blir dette en reduksjon siste måned på
251 fristbrudd, og en reduksjon på 612 fra august (starttidspunkt for handlingsplanen for å
fjerne fristbruddene).
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Skifte av leder for Regionalt Brukerutvalg
Elin Gullvåg overtar som leder av Regionalt Brukerutvalg i Helse MidtNorge.
Michael Momyr ba seg fritatt fra vervet fordi han får en ledende rolle i
regionrådet for kommunene i SørTrøndelag.
 Jeg vil takke Momyr for innsatsen i brukerutvalget. Han har gitt brukerstemmen autoritet
uten å være høyrøstet. Brukermedvirkningen er av stor betydning for oss når vi skal utvikle
tjenestetilbudet i våre helseforetak, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 02.12.2010 13:16
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Enighet om mulig fødesamarbeid i Volda
Styret for Helse MidtNorge RHF har gitt sin tilslutning til et mulig samarbeid med
Helse Vest om etablering av en felles fødeavdeling i Volda. Et enstemmig styre for
Helse Vest gjorde i går tilsvarende vedtak.
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En samarbeidsavtale om framtidig organisering av føde og barselomsorg for Nordfjord og
Søre Sunnmøre vil bety at Volda sjukehus blir fødeavdeling for områdene nord for Nordfjord i
tillegg til det som i dag er opptaksområde for sykehuset. Styret for Helse Vest har sagt at
dersom kommunene i Nordfjordregionen samlet ber om en jordmorstyrt fødestue, og at det
er enighet med Helse Førde HF om dette, så er Helse Vest innstilt på å legge til rette for
dette. En avklaring må skje seinest i løpet av januar 2011.
En eventuell omlegging av fødetilbudet i Volda, vil kunne forberedes i løpet av 2011. Bedre
kommunikasjoner og åpning av den nye Kvivsvegen i 2012, gir nye muligheter for samarbeid
mellom regionene. Beregninger viser at fødselstallet ved Volda sjukehus vil kunne øke fra
rundt 430 til 670 fødsler per år med et utvidet opptaksområde. Konsekvensen vil være at
fødeavdelingen ved Nordfjord sjukehus legges ned. Det skal fortsatt være en fødepoliklinikk i
Nordfjord hver andre uke.
I de tilfeller der det vurderes som best for den fødende, vil hun bli henvist til enten Førde
sentralsjukehus eller Ålesund sjukehus. Den regionale avtalen forutsetter at Helse
Sunnmøre tilføres en legehjemmel fra Helse Vest. Dette skal gi bedre vaktordning og lette
rekrutteringen til gynekologstillinger i Volda. I tillegg er det lagt opp til at Helse Sunnmøre
får en ekstra legehjemmel fra Helse MidtNorge i 2011 for å sikre at Ålesund sjukehus skal
styrkes med tanke på at flere fødsler i Volda vil gi økt utfordring også for fagmiljøet i
Ålesund.
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Her kan du lese pressemelding fra Helse Vest om saken.
Publisert: 02.12.2010 13:06
Tor Harald Haukås
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Nils H. Eriksson konstitueres som direktør for Helse
Nordmøre og Romsdal HF
Direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Nils Hermann
Eriksson blir konstituert i stillingen som adm direktør i Helse Nordmøre og Romsdal
HF.
Styreleder Helge Aarseth i Helse Nordmøre og Romsdal HF sier at han på vegne av styret
er glad for at Eriksson ville gå inn i denne oppgaven, og at det regionale helseforetaket var
villige til å bidra til en slik løsning ved å stille en dyktig medarbeider til disposjon. Tidspunkt
for tiltedelse vil bli bestemt snarlig.
 Det blir krevende for det regionale helseforetaket å gi slipp på Eriksson, men ledelsen av
Helse Nordmøre og Romsdal er det vanskeligste spørsmålet som trenger en løsning nå,
sier adm. direktør Gunnar Bovim i Helse Midt RHF.
Nils H. Eriksson (59) er utdannet gynekolog, og har tidligere arbeidet ved St. Olavs
Hospital.
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Kurs om autimespekterforstyrrelser, del 2
Kurs 2: "Livslang læring, utvikling og helhetlige tjenestetilbud" starter opp 11.
januar 2011. Kurset gir 15 studiepoeng, og er påbygning til Kurs 1 "Diagnose,
variasjon og individualitet".
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Søknadsfristen er 6. desember 2010.
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Høsten 2010 startet et nytt utdanningstilbud for fagfolk som ønsker å dyktiggjøre seg i
arbeid med mennesker med ASFdiagnose (autismespekterforstyrrelser). Utdanningen
skjer i samarbeid mellom NTNU, Tambartun kompetansesenter, Helse MidtNorge RHF,
Åsveien skole og ressurssenter og Autismeforeningen i SørTrøndelag.

Oppbygging:
Utdanningen er en kombinasjon av studiesamlinger og nettstøttet læring.
Studieemnene inngår som en del av mastergrad i spesialpedagogikk, men kan også tas
som enkeltemner og videreutdanningsemner.
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Studietilbudet består av 2 studieemner med til sammen 30 studiepoeng:
l

l

Kurs 1: ”Diagnose, variasjon og individualitet”  15 studiepoeng.
Oppstart: 07. september. Søknadsfrist 11. juni 2010
Kurs 2: ”Livslang læring, utvikling og helhetlige tjenestetilbud”  15
studiepoeng.
Oppstart: 11. januar 2011. Søknadsfrist 06.desember 2010.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Kurs 1 kan tas som enkeltstående kurs. Man må ha bestått eksamen i kurs 1 for å gå
videre med kurs 2.

Forelesere:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Rune Dahl, Sosialdepartementet
Kerstin Möller, Örebro Universitet
AnneGrethe Tøssebro, Åsveien skole og ressurssenter
Bert Danemark, Örebro Universitet
Anne Lise Høyland, St.Olavs Hospital HF
Per Frostad, NTNU
Harald Martinsen, Oslo Universitet
Bernhard Weidle, St.Olavs Hospital HF
Sigrid Aas, Helse MidtNorge RHF
Magnar Storliløkken, Tambartun Kompetansesenter '
Anne Margrethe Rostad, Helse NordTrøndelag HF
Aleksander Mogstad, St.Olavs Hospital HF
Bengt Elmerskog, Tambartun kompetansesenter
Berit Løvås, NTNU

Praktisk informasjon:
Informasjon er lagt ut på NTNU’s hjemmesider  http://videre.ntnu.no/link/nv12243
Kontaktpersoner:

l

NTNU Videre ved Annveig Skurseth
Telefon: 73 55 10 90
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no
NTNU  Pedagogisk Institutt ved Per Frostad
Telefon: 73 55 11 51

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Kurs-om-autimespekterforstyrrelser-del-2/106456/
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l

l

l

Epost: per.frostad@svt.ntnu.no
Tambartun kompetansesenter ved Magnar Storliløkken
Telefon: 72 87 93 00, mobil: 95 14 78 73
Epost: magnar.storlilokken@statped.no
Helse MidtNorge RHF ved Sigrid Aas
Mobil: 91 32 92 09
Epost: sigrid.aas@helsemidt.no
Åsveien skole og ressurssenter ved Anne Grethe Tøssebro
Telefon: 72 54 42 60, mobil: 90 18 53 66
Epost: annegrethe. tossebro@trondheim.kommune.no
Publisert: 26.11.2010 14:20
Sigrid Aas
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Sakspapirer for styremøte 2. desember 2010
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF 2. desember 2010 er nå i ferd
med å bli lagt ut og kan leses i vår styreadministrasjon på web.
I forkant av styremøtet holdes det 1. desember et seminar om rusbehandling og deretter et
felles kveldsmøte for det regionale styret og styret for St. Olavs Hospital HF.
Styremøtet 2. desember starter kl. 10.30 etter en omvisning på St. Olavs Hospital.
Alle møter vil finne sted på St. Olavs Hospital, Møterommet LS21, 2. etg.
Laboratoriesenteret øst. (Rett over kantine).
Se innkalling til møtet for mer informasjon.
Publisert: 25.11.2010 16:43
Tor Harald Haukås
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Regionsamarbeid om fødetilbud i Volda
Helse Vest og Helse MidtNorge legger nå fram forslag til samarbeidsavtale om
framtidig organisering av føde og barselomsorg for Nordfjord og Søre Sunnmøre.
Avtalen vil bety at Volda sjukehus blir fødeavdeling for områdene nord for
Nordfjord i tillegg til det som i dag er opptaksområde for sykehuset.
 Forslaget om en slik avtale legges fram for de regionale styrene til behandling henholdsvis
2. og 3. desember. Hvis styrene og Helse og omsorgsdepartementet gir sin tilslutning, vil
omleggingen kunne forberedes i løpet av 2011. Bedre kommunikasjoner og åpning av den
nye Kvivsvegen i 2012, gir nye muligheter for samarbeid mellom regionene, sier
samhandlingsdirektør Daniel Haga i Helse MidtNorge RHF. Tirsdag orienterte han styret for
Helse Sunnmøre HF om avtalen med Helse Vest.
Beregninger viser at fødselstallet ved Volda sjukehus vil kunne øke fra rundt 430 til 670
fødsler per år med et utvidet opptaksområde. Konsekvensen vil være at fødeavdelingen ved
Nordfjord sjukehus legges ned. Det skal fortsatt være en fødepoliklinikk i Nordfjord hver
andre uke, betjent av en gynekolog fra Volda sjukehus for å ivareta gravide med behov for
oppfølging av spesialist.
Fødetilbudet vil bli organisert som en del av Helse Sunnmøre HF, med en avtale med Helse
Førde HF om kostnadsdeling etter fødselstall. I de tilfeller der det vurderes som best for den
fødende, vil hun bli henvist til enten Førde sentralsjukehus eller Ålesund sjukehus. I
forbindelse med avtalen får Helse Sunnmøre tilført en legehjemmel fra Helse Vest. Dette
skal gi bedre vaktordning og lette rekrutteringen til gynekologstillinger i Volda. I tillegg er
det lagt opp til at Helse Sunnmøre får en ekstra legehjemmel fra Helse MidtNorge i 2011
for å sikre at Ålesund sjukehus skal styrkes med tanke på at flere fødsler i Volda vil gi økt
utfordring også for fagmiljøet i Ålesund.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Her kan du lese saksframlegget til styret for Helse MidtNorge RHF

Publisert: 23.11.2010 10:09

Oppdatert: 23.11.2010 14:05

Tor Harald Haukås
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Lavere pensjonskostnader hos helseforetakene som følge
av pensjonsreformen
Vedtatte endringer i offentlig tjenestepensjon fører til regnskapsmessig justering
for de regionale helseforetakene for 2010. Regjeringen har foreslått at deler av
kostnadsreduksjonen som kommer i år disponeres til å styrke helseforetakenes
egenkapital og det vil settes et positivt resultatkrav tilsvarende dette. Justeringene
får dermed ingen betydning for drift og aktivitetsmål for inneværende år.
Stortinget vedtok endringer i offentlige tjenestepensjoner 25. juni 2010. Dette innebærer
blant annet lavere regulering av alderspensjon fra dagens Gregulering til et nivå tilsvarende
”G 0,75 pst.” og endret levealderjustering for årskullene 1953 og tidligere som følge av økt
levealder.
Norsk Regnskapsstiftelse har sendt et forslag til hvordan disse endringene skal håndteres
regnskapsmessig på høring. Dersom forslagene i høringsnotatet blir vedtatt, innebærer det
at disse såkalte planendringene skal tas inn i regnskapene det året de inntreffer, det vil si
med virkning for 2010.
Før endringene i tjenestepensjonene ble vedtatt, var de beregnede pensjonskostnadene til
landets helseforetak på om lag 9,25 mrd. kroner for 2010. Dette ble også lagt til grunn for
bevilgningsnivået for 2010. Det er nå gjort beregninger på effekten av planendringene som
følge av pensjonsreformen, og beregningene viser at reduksjonene i pensjonskostnadene er
om lag like store som de opprinnelige pensjonskostnadene. Samlet sett vil landets
helseforetak dermed ikke ha regnskapsmessige pensjonskostnader i 2010.
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I Prop 32 S (20102011)foreslår regjeringen at deler av kostnadsreduksjonen, tilsvarende 4,8
mrd. kroner (Helse MidtNorges sin andel er 690 mill kr), settes som et overskuddskrav for
2010 og skal disponeres til å styrke helseforetakenes egenkapital. Dette tilsvarer de
akkumulerte underskuddene i helseforetakene som følge av merkostnader til pensjon i
perioden 2006 til 2008. Regjeringen foreslår videre at den resterende kostnadsreduksjonen
på 4,45 mrd. kroner motsvares av en tilsvarende reduksjon av basisbevilgningene til de
regionale helseforetakene (HMN sin andel er 640 mill kr). For å sikre tilstrekkelig likviditet til
å håndtere pensjonspremie og andre løpende utbetalinger ut 2010 økes
driftskredittrammene tilsvarende reduksjonen i basisbevilgningen.
Dette opplegget innebærer dermed ingen styrking av foretakenes likviditet i 2010 og gir ikke
rom for å økt aktivitet utover tidligere forutsetninger.
Publisert: 19.11.2010 15:00
Tor Harald Haukås
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Spørreundersøkelse: Vil ha sykehusutbygging raskt
To av tre innbyggere i Nordmøre og Romsdal ønsker en rask utbygging av nytt
sykehus slik styrevedtaket i Helse MidtNorge legger opp til. Samtidig viser
målingen at helseledelsen i regionen ikke har nådd ut med fakta om
behandlingstilbud ved sykehusene.
Helse MidtNorge gjennomførte en spørreundersøkelse blant innbyggere i Nordmørs og
Romsdalskommuner umiddelbart etter at styret i helseforetaket hadde fattet vedtak om en
tosykehusløsning.
 At man ser ulikt på vedtaket om tosykehusløsning i henholdsvis Nordmøre og Romsdal
var selvsagt kjent før vi gjorde denne målingen, sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald
Haukås i Helse MidtNorge RHF. – Det er derfor ikke overraskende at flere innbyggere i
Romsdalsområdet enn på Nordmøre gir uttrykk for at det er viktig å gjennomføre
styrevedtaket. Men det er også slik at halvparten av nordmøringene støtter opp om
vedtaket, sier Haukås.
På spørsmålet ”Hvor viktig mener du det er at det nå gjennomføres en utbygging av nytt
sykehus slik vedtaket i Helse MidtNorge legger opp til?” er det 66 prosent som svarer
”svært viktig” eller ”viktig”. Ser man på Nordmøre alene er tallet 49 prosent, for Romsdal 87
prosent. På Nordmøre er det 28 prosent som svarer ”ikke viktig” på dette spørsmålet, mens
tilsvarende tall for Romsdalen er bare fem prosent. (se grafen under)
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Samtidig erkjenner Haukås at helseforetakene i regionen ikke har nådd ut med
faktainformasjon om behandlingstilbud ved lokalsykehusene. Mange innbyggere er usikre
når vi i vårt eksempel spør om hvor en pasient med akutt lungebetennelse vil behandles i
fremtiden, sier Haukås. – Når det skal være beredskap for akutt indremedisin både i Molde
og Kristiansund, vil behandling av akutt lungebetennelse gis begge steder. To av tre spurte
kjenner ikke til dette. Det er en indikasjon på at vi ikke har vært gode nok i
kommunikasjonen om dette, sier Haukås.
 Når debatten går om ”akuttkirurgi” skal ligge i Kristiansund eller Molde, er det ikke
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Meningsmaling-Vil-ha-sykehusutbygging-raskt/104504/
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unaturlig at mange kan oppfatte det i retning av at alle ”akutte” tilfeller skal behandles i den
ene eller andre byen, sier han. – Slik er det altså ikke, og det ligger et tungt ansvar på oss
som helseforetak å nå ut med riktig informasjon til innbyggerne. Ikke bare for å sortere
begrepene i den aktuelle diskusjonen om Nordmøre og Romsdal. Helseforetaket har et klart
ansvar om å nå ut med riktig informasjon til innbyggerne. Vi skal sikre at alle pasienter får
god informasjon om hvilke behandlingstilbud som finnes hvor, sier Haukås.”
Spørsmålet som ble stilt var ”Styret i Helse MidtNorge har nå fattet vedtak om en
tosykehusløsning. Hvor tror du pasienter med akutt lungebetennelse vil bli behandlet når
dette vedtaket er gjennomført?” 33 prosent av de spurte trodde denne behandlingen kun vil
gis i Molde, 13 prosent svarte Kristiansund og 20 prosent svarte ”vet ikke”. 34 prosent
svarte ”begge steder”. (se grafen under)

Meningsmålingen er utført av Sentio for Helse MidtNorge 10. og 11. november 2010. Det
var 479 spurte, fordelt på kommuner i nedslagsfeltet til Helse Nordmøre og Romsdal.
Her finner du rapporten med resultatene fra spørreundersøkelsen i sin helhet (pdf).
Publisert: 17.11.2010 15:29
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Meningsmaling-Vil-ha-sykehusutbygging-raskt/104504/

Side 2 / 2

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2010 > Den europeiske antibiotikadagen

Den europeiske antibiotikadagen
Torsdag 18. november arrangeres Den europeiske antibiotikadagen for tredje år på
rad. Formålet er å fremme fornuftig antibiotikabruk i sykehusene. Dagen markeres
med interne informasjonsaktiviteter i sykehusene i MidtNorge.

Antibiotika – venn eller fiende?
Antibiotika er viktige og effektive medisiner til behandling av bakterielle infeksjoner og har
revolusjonert behandlingen av infeksjonssykdommer. Feil bruk eller overforbruk av
antibiotika kan imidlertid føre til utvikling og spredning av motstandsdyktige (resistente)
bakterier som antibiotika ikke lenger har effekt på.
Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden.
Det er i tillegg et alvorlig problem at det ikke utvikles nye antibiotika som kan behandle
disse resistente bakteriene. I Norge har problemet hittil vært mindre alvorlig enn i andre
europeiske land, men fagekspertene er enige i at dette fort kan endre seg dersom man ikke
forbedrer antibiotikabruken. I praksis vil dette si en reduksjon av forbruket og en endring av
forbruket til mer smalspektrede og mindre resistensdrivende midler.

Budskapet i årets antibiotikadag er:
l
l
l
l

Bruk så lite bredspektrete antibiotika som mulig
Juster behandlingen etter resistensbestemmelse
Overvåk infeksjonssituasjonen og antibiotikabruken i sykehuset
Hold deg faglig oppdatert
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Folkehelseinstituttets nettside om antibiotikaresistens (www.fhi.no/resistens) er
oppdatert i forbindelse med markeringen. Nettsiden har lenker til andre viktige aktører i inn
og utland samt en rekke nasjonale og utenlandske dokumenter.

Les mer om den europeiske antibiotikadagen her:

Publisert: 17.11.2010 14:16
Jostein Listou

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Den-europeiske-antibiotikadagen/104499/
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Tilskudd til helsefremmede arbeid for 2011  husk
søknadsfrist 31. desember!
Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid overfor medlemmene sine. Som
ansvarlig instans for spesialisthelsetjenesten i MidtNorge, vil Helse MidtNorge RHF
gi støtte til brukerorganisasjonene. Rammen for tildeling vil være i størrelsesorden
kr 7 mill. For 2010 summerte søknadene seg til vel kr. 19 mill.
Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling, søknadsskjema og et rapporteringsskjema
(tilbakemelding fra forrige tildelingsrunde) i samarbeid med det regionale brukerutvalget for
Helse MidtNorge RHF. Helseregionen forholder seg bare til organisasjonsledd på fylkes
eller regionnivå.
Disse gjøres tilgjengelige på følgende måte:
1. Gå inn på www.helsemidt.no/tilskuddbrukerorganisasjoner eller velg ”Pasient” og
deretter ”Brukerutvalg”. Midt på sida står det ”Organisasjoner kan søke om tilskudd”
Trykk ”Les mer”. Her finnes de aktuelle skjemaene
2. Skjemaene kan også fås i papirform ved å kontakte Helse MidtNorge RHF på telefon
74 83 99 29, eller send en epost til postmottak@helsemidt.no
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Søknadsfrist er satt til den 31. desember 2010.
Postadressen er: Helse MidtNorge RHF, postboks 464, 7501 Stjørdal.

Helse MidtNorge på
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Revisjon av leverandører for innleide vikarer i sykehus
En revisjon gjennomført blant leverandører av helsepersonellvikarer til norske
sykehus viser at leverandørene på noen punkter ikke følger opp de nasjonale
rammeavtalene
Revisjonen ble gjennomført sist sommer av internrevisorer i Helse Vest etter oppdrag fra de
fire regionale helseforetakene. I revisjonen ble det sett nærmere på tre hovedområder:
1. Kvaliteten på innleid personell
2. Kvaliteten på behandlingen av ordre og fakturereing hos leverandøren
3. Kontraktsfestede plikter
Revisjonen har blant annet vist at sjekk av autorisasjon, merknader, CVer, attester og
referanser for helsepersonellet ikke alltid er dokumentert i tråd med kravene i avtalene.
(Dette betyr ikke at det ikke er gjort i tråd med rutinene, men at leverandørene ikke
kan dokumentere det.) Det er også avdekket enkelte mangler knyttet til fakturering,
arbeidsavtale og overholdelse av arbeidstidsvedtak.
I mai/juni 2009 inngikk helseforetakene i Norge felles nasjonale rammeavtaler med 15
leverandører om kjøp av vikartjenester. Helseforetakene ønsket med dette å bidra til høyere
profesjonalisering blant leverandørene av slike tjenester. Dette var ment å gi økt trygghet i
pasientbehandling gjennom bedret kvalitetssikring, samt at en ville oppnå bedret
ressursutnyttelse. De nasjonale rammeavtalene sikrer at det er tilstrekkelig antall
leverandører i forhold til etterspørselen, og at en har nødvendig kompetanse tilgjengelig
innen de ulike faggruppene. Avtalene sikrer også at de ulike helseregionene har lik tilgang
til vikartjenester.
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En forutsetning i avtalene er at det skal kunne gjennomføres revisjoner i løpet av
avtaleperioden.
 Internrevisjoner er et viktig virkemiddel for å sikre at begge parter etterlever avtalene. Vi vil
ha kompetente, ansvarlige og kvalitetsbevisste leverandører. Vi er ikke tjent med at det kan
bli sådd tvil rundt vikarene vi bruker i sykehusene våre. Derfor er det svært viktig at
vikarbruken skjer i tråd med intensjonene i avtalene, sier HRdirektør Sveinung Aune i Helse
MidtNorge RHF.
Som resultat av internrevisjonen er det iverksatt en rekke tiltak for å styrke
kvalitetskontrollen og etterlevelse av avtalene, f.eks.
l
l
l
l

Oppgradering av leverandørenes IKTsystemer
Nye krav til leverandørene
Forbedring av rutiner for bestilling av sommervikarer
Nasjonal konferanse om vikarbruk

 HINAS og de regionale helseforetakene startet oppfølging av leverandørene før den
endelige revisjonsrapporten forelå, sier Sveinung Aune. Leverandørene har krav til å etablere
IKTbaserte dokumentasjonssystemer. Inntil disse er på plass har vi valgt å innføre
manuelle systemer som skal tilfredsstille alle kvalitetskrav. Vi har også innført et system for
å melde avvik, og månedlig oppfølging av disse.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Revisjon-av-leverandorer-for-innleide-vikarer-i-sykehus/104434/
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Vedtok tosykehusmodell med funksjonsfordeling
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt å legge til grunn en tosykehusmodell
med funksjonsfordeling for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Gjennomføring av
funksjonsfordelingen skal baseres på risiko og sårbarhetsanalyse med
konsekvensvurdering. I vedtaket vises det til Strategi 2020 hvor det er pekt på
behov for reduksjon av passiv vakt for å øke aktiv pasientbehandling, samling av
akuttkirurgi og fødetilbud.
 Jeg vil ikke legge skjul på at dette har vært en krevende sak for oss, men jeg mener vi nå
har gjort et viktig vedtak som vil gjøre det mulig å skape et godt og framtidsrettet helsetilbud
for befolkningen på Nordmøre og Romsdal. Både styret for det lokale helseforetaket og det
regionale styret legger til grunn at det skal gjøres risiko og sårbarhetsanalyser. Dette er i
tråd med de føringer som er gjort i Strategi 2020, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse
MidtNorge RHF.
Arbeidet med en bred og helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse på nytt grunnlag, blir startet
opp umiddelbart og dette vil skje i regi av Helse MidtNorge RHF i samarbeid med det
lokale helseforetaket.
Vedtak sak 91/10
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1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter og ber
om at dette oversendes som tilbakemelding på Statsrådens brev av 11. 03. 2010.
2. Styret vedtar tosykehusmodell med funksjonsfordeling for Helse Nordmøre og Romsdal. I
denne sammenheng vises til Strategi 2020 hvor det er pekt på behov for reduksjon av
passiv vakt for å øke aktiv pasientbehandling, samling av akuttkirurgi og fødetilbud.
Gjennomføring av funksjonsfordelingen skal baseres på risiko og sårbarhetsanalyse med
konsekvensvurdering. Premissene må omfatte medisinskfaglige hensyn og forsvarlighet,
reisetid, hensyn til ansatte og rekruttering, men også samfunnsmessige hensyn
3. Nødvendige endringer i konseptrapporten som følge av samhandlingsreformen og
Strategi 2020 slik dette er beskrevet i saksfremlegg og vedlagte rapporter
implementeres i forprosjektfasen.
4. Styret peker på at det er viktig at utbyggingen starter så snart som mulig, samtidig som
foretakene ikke må påføres større omstillingskrav enn de er i stand til å gjennomføre.
Styret vil arbeide videre med å konkretisere fremdriftsplanen.
5. Styret ber om at det utarbeides en plan for midlertidige bygningsmessige tiltak ut fra
fremdriftsplanen. Arbeidet må sees i sammenheng med prioriteringene og
omstillingskravet som er lagt til grunn i langtidsplan/langtidsbudsjett.
6. Styret i Helse MidtNorge RHF ber om at beredskapsansvaret for både hav og
landbasert virksomhet blir vektlagt i de videre beslutninger

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Vedtok-tosykehusmodell-med-funksjonsfordeling/104419/
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Plan for svangerskaps, fødsels og barselomsorg vedtatt
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt regional plan for helhetlig
svangerskaps, fødsels og barselomsorg 2011 – 2014. Planen bygger på de
nasjonale kvalitets og kompetansekrav som stilles i rapporten ”Et trygt fødetilbud”
og legger det faglige grunnlaget for gjennomføring av Strategi 2020 i MidtNorge
Den regionale planen skal nå oversendes Helse og omsorgsdepartementet for godkjenning.
Alle helseregionene i Norge skal utforme tilsvarende plan for sin region.
I MidtNorge er det gjennomført en omfattende høring og det har vært arrangert dialogmøter
med fagmiljøer innen kommune og spesialisthelsetjenesten.
Planen om helhetlig svangerskaps, fødsel og barselomsorg beskriver grunnlaget for et
helsefaglig trygt, likeverdig og forutsigbart tilbud til gravide og deres familier i MidtNorge.
Helseforetakene i regionen vil ha ansvar for at det etableres følgetjenester for gravide som
har lengre reiseavstand enn 1½ times reisevei. HFene skal inngå avtaler med kommunene
om tjenestens organisering, innhold og omfang. Avtalene skal også avklare
arbeidsgiverspørsmål.
Eksisterende administrative samarbeidsorgan fatter beslutning om utvikling av tjenesten til
gravide, og vil ha ansvar for å iverksette plan for svangerskaps, fødsels og barselomsorg.
Det skal etableres kliniske samarbeidsorganer bestående av ansatte/ledere fra kommuner
og helseforetak som vil få ansvar for å utarbeide prosedyrer og rutiner innenfor de områder
som er foreslått i denne planen. Og en regional koordineringsgruppe foreslås oppnevnt for å
koordinere arbeidet med å iverksette tiltakene i denne planen. For å gjennomføre planen, er
det en forutsetning at det foreligger framforhandlede avtaler mellom kommuner og
helseforetak.
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Planen ligger tilgjengelig her

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Plan-for-svangerskaps--fodsels--og-barselomsorg-vedtatt/104411/
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Sikrer finansiering av Stjørdal DPS
Befolkningen i kommunene Selbu, Tydal, og deler av Malvik fortsatt skal få sitt
tilbud ved Stjørdal DPS. Styret for Helse MidtNorge RHF har gitt administrerende
direktør i oppdrag å sikre finansiering av driften av Stjørdal DPS for 2011.
Styret ber adm. direktør bidra til en økonomisk ordning for Stjørdal DPS som kan erstatte
opprinnelig avtale mellom Helse NordTrøndelag HF og St. Olavs Hospital HF.
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Anbefaler to sykehus i Nordmøre og Romsdal: Eikrem og
Kristiansund
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Fra www.helsemidt.no
Anbefaler to sykehus – Eikrem og Kristiansund
Styret for Helse Nordmøre og Romsdal anbefaler nytt Molde sjukehus på Eikrem
og fortsatt drift i Kristiansund, i tråd med innstillingen fra adm. direktør i Helse
MidtNorge. Et flertall på syv i styret, mot fire stemmer, ønsket denne løsningen.
Et enstemmig styre ønsker å bekrefte og styrke tilbudet ved Kristiansund
sykehus.
Dette er blant hovedmomentene i anbefalingen fra det lokale styret til styret i Helse Midt
Norge. Les hele vedtaket her.
Nærhet til et godt tilbud til de store pasientgruppene som helseforetaket skal betjene, var
en av grunnene til at flertallet i styret ønsket en løsning med to sykehus.
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 Vi må bygge en tjeneste som gjør at folk som har behov for oss ofte, finner oss nært, sa
styremedlem Asbjørn Hofsli under debatten.
Mange av styremedlemmene som tok ordet var også opptatt av at to sykehus var den
løsningen som var mest realistisk å få gjennomført i løpet av få år, mens det er flere
usikkerhetsmoment knyttet til en løsning med ett sykehus. Styret ber om at
beredskapsansvaret for hav og landbasert virksomhet blir vektlagt i de videre beslutninger.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Prosess for å styrke tilbud ved Kristiansund sykehus
Styrets anbefaling til Helse MidtNorge innebærer at kirurgisk vaktberedskap samles ved
Molde sjukehus, og at felles fødetilbud for opptaksområdet også plasseres der. Et samlet
styre har i sitt vedtak lagt vekt på at Kristiansund sykehus skal styrkes på andre områder,
slik at sykehuset også i fremtiden skal gi et bredt pasienttilbud.
 Vi har bedt administrerende direktør utarbeide en oversikt som viser fremtidig
behandlingstilbud og aktuelle satsingsområder ved sykehuset. Direktøren skal sette i gang
en prosess som styrker tilbudene ved Kristiansund sykehus, sier styreleder Helge Aarseth.
Bred risiko og sårbarhetsanalyse etter felles standard
Styret viser til at gjennomføring av omstillingstiltak skal skje etter en bred risiko og
sårbarhetsanalyse og at Helse MidtNorge som ledd i oppfølgingen av vedtak om Strategi
2020 er i ferd med å utarbeide felles standard for gjennomføring av slike analyser.
Styret fremhevet videre at utbyggingen av Nye Molde sjukehus må starte så snart som
mulig. Styret ber Helse MidtNorge gå i dialog med Helse og omsorgsdepartementet for å
få til en finansiering som sikrer snarest mulig byggestart og at foretaket ikke påføres større
omstillingskrav enn det er i stand til å gjennomføre.
 Forsinket byggestart vil medføre store og unødvendige omkostninger til bygningsmessige
tiltak, og vil også medføre en betydelig belastning i forhold til pasienter og ansatte, står det
i styrets vedtak.
Kontakter for media:
Styreleder Helge Aarseth, mobil 909 65 751
Adm. direktør Bjørn Engum, mobil 900 84 385
¡ Kommunikasjonssjef Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300
¡
¡

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Anbefaler-to-sykehus--Eikrem-og-Kristiansund/104376/
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Regional plan for svangerskaps, fødesels og
barselsomsorgen styrebehandles 9.  10. november
Regional plan for helhetlig svangerskaps, fødsels og barselomsorg 2011 – 2014,
herunder kravene i rapporten ”Et trygt fødetilbud” – kvalitetskrav for
fødeinstitusjoner, legges til grunn for videreutvikling av tilbudet innen
svangerskaps, fødsels og barselomsorgen.
Den regionale planen oversendes Helse og omsorgsdepartementet for
godkjenning etter styrebehandlingen.

Kort om planen:
l

l

l

l

l

Planen om helhetlig svangerskaps, fødsel og barselomsorg beskriver grunnlaget for et
helsefaglig trygt, likeverdig og forutsigbart tilbud til gravide og deres familier i Midt
Norge. Nasjonale retningslinjer og anbefalinger ligger til grunn.
Eksisterende administrative samarbeidsorgan fatter beslutning om utvikling av
tjenesten til gravide herunder implementering av plan for svangerskaps, fødsel og
barselomsorg
Det skal etableres kliniske samarbeidsorganer bestående av ansatte/ledere fra
kommuner og helseforetak som vil få ansvar for å utarbeide prosedyrer og rutiner
innenfor de områder som er foreslått i denne planen
En regional koordineringsgruppe foreslås oppnevnt for å koordinere arbeidet med å
iverksette tiltakene i denne planen.
Helseforetakene har ansvar for at det etableres følgetjenester for gravide som har
lengre reiseavstand enn 1½ times reisevei. HFene skal inngå avtaler med
kommunene om tjenestens organisering, innhold og omfang. Avtalene skal også
avklare arbeidsgiverspørsmål.
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Høring
Det ble avholdt høringsmøter med involverte parter, og planen ble sendt på høring til:
Alle kommuner
Alle helseforetak
Brukerutvalget
Deltakere på høringsmøtene.
Det kom inn 35 høringssvar. Mange av høringsuttalelsene er innarbeidet i det endelige
planforslaget som nå foreligger.
Her kan du lese sakspapirene som skal styrebehandles
Her kan du lese en kortversjon av høringsuttalelsene
Her kan du lese fullversjonen av høringsuttalelsene

Publisert: 04.11.2010 13:19
Helse MidtNorge RHF
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Ventelistene krymper og antall fristbrudd på vei ned
Ventelistene krymper og antallet fristbrudd er på vei ned i MidtNorge. Men selv
om trenden er positiv, planlegger Helse MidtNorge RHF nå økonomiske tiltak for å
sikre at alle pasienter med rett til nødvendig helsehjelp får den behandling de skal
ha innen fristen som er satt for hver enkelt.
I forslag til budsjett for 2011 er det satt av en egen pott for å redusere ventetider og fjerne
fristbrudd. Utvikling i aktivitet og status for antall fristbrudd i helseforetakene vil avgjøre om
Helse MidtNorge RHF vil bestille tilleggsaktiviteten fra andre. Det er også satt av
øremerkede midler som skal brukes på Røros for å fjerne fristbrudd særlig innen ortopedisk
kirurgi.
Ved utgangen av september hadde Helse MidtNorge totalt 4 874 fristbrudd, det er 360
færre enn forrige måned. Fristbruddene fordeler seg slik mellom helseforetakene:
Rusbehandling MidtNorge HF

265

Helse NordTrøndelag HF

271

Helse Sunnmøre HF

628

Helse Nordmøre og Romsdal HF

1468

St. Olavs Hospital HF

2248
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Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp som ble behandlet,
økte fra 80 til 91 dager fra august til september. Tilsynelatende en svært negativ utvikling.
Bakgrunnstall viser at gjennomsnittlig ventetid for ventende er redusert fra 99 dager til 94
dager.
Det kan bety at det er de pasientene som har lengst ventetid som har fått behandling. Det
er en prioritering helseregionen ønsker. En annen årsak til at ventetiden blir redusert er
mange nyhenvisninger, men helseforetakene behandler likevel flere enn det er nyhenvist.
 Helseforetakene i MidtNorge rapporterer hver måned på utviklingen. Det samarbeides for
å finne løsninger på tvers av foretakenes opptaksområde hvis det er begrenset kapasitet for
å ta unna og fjerne fristbrudd. Vi har blinket ut fristbrudd, ventetid og epikrisetid og
korridorpasienter som prioriterte kvalitetsindikatorer vi skal innfri på. Utviklingen så langt i
høst, viser en forsiktig positiv trend. Med den oppmerksomhet og ledelsesfokus dette nå
har, forventer jeg at den positive trenden forsterkes i løpet av de neste månedene, sier
direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Nils H. Eriksson.
Her finner du statusrapport for september for Helse MidtNorge RHF
Her finner du rapport om ventetid og fristbrudd fra Helsedirektoratet 2. tertial 2010
Kontaktpersoner for media:
Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils H. Eriksson  tlf. 95145747
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås  tlf. 93498136

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Ventelistene-krymper-og-antall-fristbrudd-pa-vei-ned/104358/
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Sakspapirer til styremøtet 9.  10. november
Styremøtet avholdes i Kirkestallen ved Værnes kirke. Oppstart er 9. november kl.
12:00, og 10. november kl. 08:30
Sakspapirer til styremøtet kan lastes ned fra vår styreadministrasjon på nett.
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Dialogmøter for prehospital plan denne uken
Gjeldende planer for prehospitale tjenester skal revideres, og for å sikre bred
involvering fra samarbeidspartnere i revisjonsprosessen arrangeres det denne
uken dialogmøter i MidtNorge. Det første møtet ble arrangert i Trondheim den 1.
november. Det andre møtet skal arrangeres i Molde torsdag den 4. november.
Helse MidtNorge har invitert kommunene, ambulansedriverne og helseforetakene
til dialogmøtene.

Arbeidet med revisjon av prehospital plan er organisert som et prosjekt, der det er oppnevnt
tre grupper som spesielt skal se på ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten og
nødmeldetjenesten. De tre arbeidsgruppene presenterer sitt foreløpige arbeid på
dialogmøtene, og åpner for spørsmål og kommentarer til arbeidet. I tillegg er det lagt opp til
gruppearbeid med deltakerne på møtene.
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Et møte med muligheter.
 Dette var et bra møte. Det er fint å få delta på et slikt ”høringsmøte” der vi kan komme
med umiddelbare tilbakemeldinger, heller enn at hver enkelt samarbeidspartner bruker mye
tid på å skrive utfyllende høringssvar. Kommunene kunne gjerne ha blitt involvert i
prosessen tidligere. Det ble gode diskusjoner i gruppearbeidet, og jeg likte særlig godt
sammensetningen av deltakere fra kommunene, driverne og HFene, sier Berit G. Wiklund,
helsesjef i Ørland kommune og driftsansvarlig for Fosen DMS.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

 Dette møtet ga oss en god mulighet til å si hva vi mener, og å få diskutert både med vår
oppdragsgiver og andre ambulansedrivere. Og når så mange gode tema ble løftet fram på
dialogmøtet, skulle vi gjerne hatt enda mer tid til diskusjon, sier Frank Grydeland,
hovedtillitsvalgt i Namsos Trafikkselskap Ambulanse AS.
Neste møte arrangeres i Molde torsdag den 4. november kl.10001500, på Quality Hotel
Alexandra
Presentasjoner som vil bli brukt under dialogmøtene:
Ambulansetjenesten (Gjøres tilgjengelig fredag)
Luftambulansetjenesten (Gjøres tilgjengelig fredag)
Nødmeldetjenesten

(Gjøres tilgjengelig fredag)

Kontaktperson i Helse MidtNorge RHF
Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson
Tlf 951 45 747

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Dialogmoter-for-prehospital-plan-denne-uken/104342/
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Innstiller på to sykehus i Nordmøre og Romsdal
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Invitasjon til pressekonferanse mandag 1. november
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Tidsplan for behandling av styresak om sykehusstruktur i
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Publisert: 28.10.2010 10:26
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Dialogmøter om prehospital plan
I forbindelse med revisjon av prehospital plan, vil det i neste uke bli avholdt
dialogmøter i Trondheim og Molde der det vil bli informert om arbeidet så langt.
Ambulansedrivere, kommunene og helseforetakene er blant de inviterte
deltakerne på dialogmøtene.

Gjeldende plan for prehospitale tjenester i Helse MidtNorge er fra 2003. Se link:
https://ekstranett.helsemidt.no/1003/prehospital_plan/default.aspx
I løpet av dialogmøtene vil tre arbeidsgrupper som representerer henholdsvis
ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten og nødmeldetjenesten presentere sitt
foreløpige arbeid, og deltakerne på møtene vil få mulighet til å komme med innspill og
kommentarer til arbeidet gjennom gruppearbeid. Avslutningsvis vil innspillene bli
gjennomgått i plenum.

Dialogmøtene arrangeres:
Trondheim mandag den 1.november kl.10001500, Quality Hotel Panorama, Rosten
Molde torsdag den 4. november kl.10001500, Quality Hotel Alexandra
Presentasjoner som vil bli brukt under dialogmøtene:
Ambulansetjenesten
Luftambulansetjenesten
Nødmeldetjenesten
Kontaktperson i Helse MidtNorge RHF
Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson
Tlf 951 45 747
Publisert: 27.10.2010 13:47
Berit Røflo Indgul

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Dialogmoter-om-prehospital-plan-/104279/
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ReHabiliteringsuka 2010 i gang
Denne uka arrangeres årets ReHabiliteringsuke. Årets motto er «Koordinerende
enhet for habilitering og rehabilitering binder tjenestene sammen».
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ReHabiliteringsuka har som mål å bidra til økt oppmerksomhet innenfor feltene
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29. oktober.
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I år vil fokus være spsielt rettet mot funksjonen til koordinerende enheter for habilitering og
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Les mer om ReHabiliteringsuka her
Finn mer informasjon om Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
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HOD  Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle
Åpne høringsmøter høsten 2010
Helse og omsorgsdepartementet inviterer til åpne, regionale høringsmøter knyttet
til arbeidet med Nasjonal helse og omsorgsplan og gjennomføring av
samhandlingsreformen.
Merk! Dato for møtet i Mo i Rana er endret!
Helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen vil innlede, og det vil bli god tid til
innlegg fra salen.
De fire møtene vil vektlegge hvert sitt tema, og blir gjennomført etter følgende plan:
1. Bergen (1. november)  kvalitet og prioritering
2. Mo i Rana (24. november)  desentraliserte spesialisthelsetjenester, samhandling
og ny pasientrolle
3. Ålesund (13. desember)  geriatri og eldreomsorg
4. Hamar (14. desember)  forebygging og folkehelsearbeid
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Møtene begynner kl 18:00 og sted blir annonsert lokalt.
Grunnlaget for høringen finnes på http://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no der alle
inviteres til å si sin mening.

Følg oss på sosiale medier
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http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/HOD---Fremtidens-helsetjeneste-trygghet-for-alle-/104246/
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Netthøring om fremtidens helse og omsorgstjenester
Helse og omsorgsdepartementet gjennomfører en åpen netthøring som et ledd i
arbeidet med Nasjonal helse og omsorgsplan (20112015). Både tradisjonelle
høringsinstanser og alle andre inviteres til å si sin mening om fremtidens helse og
omsorgstjeneste.
Selve planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011. Høringssvarene blir
viktige innspill til meldingsarbeidet. Både privatpersoner, virksomhet og organisasjoner
inviteres til å delta.

Likeverdig tilbud
Regjeringen la frem samhandlingsreformen i 2009. Målet med reformen er å redusere
sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud om helse og
omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk
bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Når sykdom rammer, er det viktig at folk skal
oppleve at de får tilbud om behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig
nærhet til brukeren. Nasjonal helse og omsorgsplan skal vise hvordan reformen skal
gjennomføres.
Her finner du mere informasjon om netthøringen
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Styrebehandling av sykehusutredning for Nordmøre og
Romsdal
Utredningen av sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal vil bli
behandlet i styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF i
ekstraordinært styremøte fredag 5. november. Deretter vil styret i
Helse MidtNorge RHF behandle utredningen i sitt styremøte 9. og
10. november.
Møtedatoene er endret fordi saken er av stor betydning og man ønsker noe bedre tid til
saksforberedelsene.
Sted og klokkeslett for det ekstraordinære styremøtet i Helse Nordmøre og Romsdal HF vil
bli kunngjort seinere.
Styremøtet for Helse MidtNorge RHF holdes i Stjørdal (Kirkestallen ved Værnes kirke).
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Plan for svangerskaps, fødsels og barselomsorg på høring
Helse MidtNorge RHF sender nå plan for helhetlig svangerskaps, fødsels og
barselomsorg ut på høring. Frist for å avgi uttalelse til planen er satt til 25. oktober.
De faglige kravene til innhold, bemanning og kompetanse i fødselsomsorgen vil
danne grunnlag for Helse MidtNorges gjennomføring av vedtatt Strategi 2020.
Det er Helse og omsorgsdepartementet som har gitt de regionale helseforetakene i
oppdrag å lage en helhetlig plan for svangerskaps, fødsels og barselomsorg sammen med
kommunene.
Rapporten består av 4 hoveddeler. Del 1 beskriver de faglige prinsippene for oppfølging
under svangerskap, fødsel og barsel. Del 2 tar for seg følgetjenesten. Del 3 omfatter
generelle krav til kvalitet, kompetanse, organisering, perinatal komité, regionalt fagnettverk
og samarbeidsforum mellom kommuner og sykehus. Del 4 beskriver hvordan planen skal
implementeres, evalueres og revideres.
Planen om helhetlig svangerskaps, fødsels og barselomsorg beskriver grunnlaget for et
helsefaglig trygt, likeverdig og forutsigbart tilbud til gravide og deres familier i MidtNorge.
Nasjonale retningslinjer og anbefalinger ligger til grunn.
Eksisterende basisavtaler som er inngått mellom hvert helseforetak og tilhørende
kommuner skal utvides til også å gjelde avtaler om å realisere mål og tiltak i denne planen.
I tillegg skal det:
Etableres kliniske samarbeidsorganer bestående av ansatte/ledere fra kommuner og
helseforetak som vil få ansvar for at det utabeides prosedyrer og rutiner innenfor de områder
som er foreslått i denne planen.
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Helseforetakene har ansvar for at det etableres følgetjenester for gravide som har lengre
reiseavstand enn 1½ times reisevei. HFene skal inngå avtaler med kommunene om
tjenestens organisering, innhold og omfang. Avtalene skal også avklare
arbeidsgiverspørsmål.
Det er lagt vekt på å gi tilbud etter den enkeltes behov. Differensieringen i ”rød” og ”grønn”
som i dag benyttes ved landets fødeavdelinger, utvides til å omfatte også graviditet og
barsel. Dette for å identifisere og beskrive hvem som har behov, hvilke behov de har i ulike
faser og hvilke tiltak som skal ytes av hvem. Det legges plan for den enkeltes forløp
allerede ved førstegangskontrollen.
Den gravide og hennes familie skal oppleve et sammenhengende forløp
hvor spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har felles mål og samarbeider
godt.
Det er Helse NordTrøndelag HF som sammen med kommunene i sitt område, har
utarbeidet forslaget til plan. Gjennom to høringsmøter for henholdsvis Trøndelagsfylkene og
Møre og Romsdal, har resten av regionen vært invitert til å komme med innspill.
Departementet satte opprinnelig en frist til 1. oktober for å overlevere planen, men har nylig
forlenget fristen til 15. november. Det gir grunnlag for å gjennomføre høringsrunden nå i
oktober. Planen vil bli lagt fram for styret for Helse MidtNorge RHF i november før den
oversendes departementet.
Her kan du lese høringsdokumentet:
Forslag til helhetlig plan for svangerskap fødsel og barselomsorg i MidtNorge 2011 
2014.pdf
Publisert: 08.10.2010 08:06
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Sykehusutredning klar – rapporter overlevert
Utredningen om sykehusutbygging i Nordmøre og Romsdal er nå gjennomført og
sluttrapporten er overlevert adm. direktør i Helse MidtNorge RHF.
 I min vurdering kommer jeg til å legge vekt på at vi trenger en sykehusløsning for
Nordmøre og Romsdal som både er faglig sett robust og økonomisk bærekraftig. Det må
heller ikke herske tvil om at denne delen av MidtNorge har behov for et nytt sykehus, sier
adm. direktør. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Bakgrunn for rapporten er Helse og omsorgsdepartementets brev av mars 2010 der det ble
bedt om ytterligere vurderinger bl.a. i forhold samhandlingsreform og en mulig ettsykehus
modell for helseforetaket.
Forbereder styresak
 Vi starter umiddelbart arbeidet med å forberede en sak for styrende organer i Helse Midt
Norge. Saksforberedelsene samordnes med Helse Nordmøre og Romsdal HF og saken vil
først bli lagt fram til behandling i styret for det lokale helseforetaket før den fremmes for
styret for Helse MidtNorge RHF. Saken vil deretter bli oversendt til vår eier, Helse og
omsorgsdepartementet, sier Bovim.
Vurdert tre alternativer
Det er blitt vurdert tre ulike alternativer. Enten fortsette med sykehusanlegg som i dag i
Molde og Kristiansund, en modell med to sykehus men med nybygg på Eikrem i Molde –
eller en modell basert på ett sykehus til erstatning for dagens to.
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Utredningsarbeidet har vært organisert i et eget prosjekt i regi av det regionale
helseforetaket. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF har vært orientert underveis og
det samme har en referansegruppe bestående av representanter fra ansatte, kommuner og
primærhelsetjenesten.
Tre arbeidsgrupper ledet av Helse MidtNorge, men med deltakelse fra både eksterne og
lokale fagmedarbeidere har arbeidet både med spørsmål knyttet til arealbruk,
dimensjonering, organisering og økonomi.
Utfordrende finansiering
 Alle alternativer er problematiske i forhold til finansiering. Selv med Helse MidtNorges
ambisiøse plan for omstilling i årene som kommer, vil det være en betydelig utfordring å
skaffe tilveie egenkapital for sykehusplanene viser en framskriving av langtidsbudsjettet, sier
Bovim
Her finner du presentasjon på NettTV

Her finner du dokumentene som ble presentert på
pressekonferansen
Publisert: 06.10.2010 13:00
Jostein Listou
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I dag kl. 12:30  Følg pressekonferanse om
sykehusutredning på NettTV
Helse MidtNorge RHF arrangerer onsdag 6. oktober pressekonferanse i forbindelse
med overlevering av rapport om sykehusstruktur Helse Nordmøre og Romsdal.
Sted: Hustadvika Gjestegård
Tidspunkt: kl. 12.30
Varighet ca. 90 minutter
Pressekonferansen vil bli overført direkte på vårt NettTV over internett, og den vil være
tilgjengelig for alle i etterkant.
Publisert: 06.10.2010 11:13
Jostein Listou
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2011budsjettet: Økt pasientbehandling og bedre kvalitet
Økte rammer for 2011 skal gi redusert ventetid og bedre kvalitet for pasienter i
MidtNorge. Innretningen på Regjeringens forslag til Statsbudsjett for neste år, er
helt i tråd med de mål Helse MidtNorge har satt seg i Strategi 2020. Dette er et
godt budsjett, konkluderer styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
 Helsetilbudet til befolkningen styrkes i 2011 både gjennom økte rammer for
spesialisthelsetjenesten og gjennom økt satsing på samhandlingsprosjekter der
kommunene vil spille en sentral rolle. Neste år legges det inn nye 200 millioner kroner til
slike formål. Satsingen vektlegger behovet for å forebygge sykdom og å bygge ut
desentraliserte tjenester. Det skjer en klar prioritering av de pasientgruppene som har størst
behov og dette er i tråd med det behovet for omfordeling vi har, sier Almlid.
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Kvalitetsforbedring
 Vi skal fjerne frisbrudd. Vi skal ha kortere ventetid. Vi skal ikke ha korridorpasienter. Og
epikrisene skal følge pasienten når han eller hun er ferdigbehandlet. Dette er sentrale
kvalitetsmål som vi har definert i Strategi 2020 og nå følger Helse og
omsorgsdepartementet opp med fokus på de samme områdene. Veksten i
pasientbehandling som det legges opp til for 2011, skal i størst grad skje innenfor
poliklinikk. Også dette er i tråd med det vi ønsker å stimulere til, sier adm.dir. Gunnar
Bovim i Helse MidtNorge RHF.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Han poengterer at omstillingskravet til helseforetakene ikke blir mindre som følge av økte
rammer. Neste år er det lagt opp til at generell vekst i pasientbehandlingen vil bli på 1,4
prosent. I dette ligger en betydelig økning av poliklinisk aktivitet. Her forventes det en vekst
på 4,5 prosent. For å finansiere dette vil spesialisthelsetjenesten samlet bli tilført 930
millioner kroner neste år. Veksten fordeles mellom helseregionene etter
befolkningsgrunnlag og de kriterier ble innført etter den såkalte Magnussenutredningen.
I tillegg kommer øremerkede midler knyttet til utvidet nyfødtscreening (15 mill.) og
pilotprosjekt screening kreft i tykk og endetarm (25 mill.).
I Statsbudsjettet defineres også gjenværende låneramme for finansiering av St. Olavs
Hospital i Trondheim. Rammen er på 642 millioner kroner, hvorav 201 millioner anvendes
kommende år. Dette er i tråd med planene for finansiering av det nye universitetssykehuset.
Her finner du pressemeldinger fra Helse og omsorgsdepartemenet.

Publisert: 05.10.2010 12:24
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/2011-budsjettet-Okt-pasientbehandling-og-bedre-kvalitet/104077/
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Magasinet Helse nr. 2  2010 på nett
Gunnar Bovim: "Arbeidet med å utforme Helse MidtNorges Strategi 2020 
engasjerte mange mennesker både i vår egen organisasjon, i lokalpolitikken og i
media. Det er en styrke for det videre arbeidet at det er bred enighet om
utfordringsbildet vi har lagt til grunn for våre strategivalg."
Les mer i den nye utgaven av Magasinet Helse som nå er tilgjengelig på våre
nettsider
Publisert: 04.10.2010 21:42
Jostein Listou
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Sykehusutredning presenteres på NettTV
Helse MidtNorge RHF arrangerer onsdag 6. oktober pressekonferanse i forbindelse
med overlevering av rapport om sykehusstruktur Helse Nordmøre og Romsdal.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Sted: Hustadvika Gjestegård
Tidspunkt: kl. 12.30
Varighet ca. 90 minutter

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

Vi gjør også oppmerksom på at pressekonferansen vil bli overført direkte på vårt NettTV
over internett, og at den vil være tigjengelig for alle i etterkant.

Les mer om utredningen her

Publisert: 01.10.2010 13:23
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Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Tor Harald Haukås

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Sykehusutredning-presenteres-pa-Nett-TV/104033/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2010 > Sakspapirer for styremøte 7. oktober

Sakspapirer for styremøte 7. oktober
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 7. oktober 2010 er nå
tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.
Publisert: 01.10.2010 07:53
Tor Harald Haukås
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Vellykket psykiatrikonferanse
Etter to gode og arbeidsomme dager på den nasjonale psykiatrikonferansen La
oss få det til å virke på Stjørdal, starter nå deltakerne arbeidet på hjemmebane. En
rask oppsummering med umiddelbare reaksjoner fra sentrale personer ved
avslutning av konferansen viser at det er stort engasjement og bred enighet om at
vi er på rett vei med forbedringsarbeidet.

Gode diskusjoner på psykiatrikonferansen

Jeg går fra denne konferansen med en positiv og god følelse sier nestleder i Mental
Helse Norge, Torbjørn Garberg. Og nå må vi bort fra at tiltakene bør implementeres til at
de skal implementeres. Jeg er blant annet gledelig overrasket over opprettelsen av et eget
lovutvalg i forhold til bruk av tvang – det er grunn til å være optimistisk!
Avdelingsdirektør i Helse og omsorgsdepartementet, Thor Rogan:
Brukermedvirkning skal være det bærende prinsipp for alt utviklingsarbeid i helsetjenesten.
Bruk av tvang må reduseres, omstillingen må fortsette og kommunene må involveres i
sterkere grad i henhold til samhandlingsreformen. Både på politisk nivå og i byråkratiet er
man orientert om at det er gjort mye godt arbeid på området psykisk helsevern de siste
årene, dette forhindrer ikke at det forventes enda mer. Dette går riktig vei.
Konstituert avdelingsdirektør Arne Johannessen i Helsedirektoratet: Direktoratets
oppgave er å understøtte tjenestene. Vi skal styrke fokus på kunnskapsbaserte utrednings
og behandlingsmetoder. Det er utarbeidet mange veiledere, og flere er på vei. Direktoratet vil
i sitt fremtidige arbeid ta med implementeringsmetoder fra første stund. Tverrfaglig
spesialisert behandling av rusmisbrukere (TSB) har blitt en del av spesialisthelsetjenesten
de siste seks årene. Her trenger vi enda mer samhandling mellom tjenestene, og også
samhandling mellom brukerne og tjenestene.
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/-Vellykket-psykiatrikonferanse/104023/
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Fagdirektør Jan Norum Helse Nord RHF: Vi ønsker et forbedringsarbeid innen psykisk
helsevern der kvaliteten på tjenestene skal ha hovedfokus og sprer seg som ringer i vann.
Plansjef Hans Stenby i Helse Vest RHF: Vi er underveis! Vi har aktivt arbeid i gang med
plan for riktig og redusert bruk av tvang. Det er derfor god grunn til å være optimistisk!
Konserndirektør SteinAre Agledal Helse SørØst RHF: Jeg tar med meg to inntrykk fra
denne konferansen: Det ene er viktigheten av god og tydelig ledelse. Vi får
oppdragsdokumenter, vi har fagnettverk og vi trenger modige ledere som er bevisst sin rolle.
Det andre handler om brukermedvirkning – det er brukerne som er drivkraften i utvikling av
helsetjenestene framover.
Adm. dir. Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF: I løpet av denne arbeidskonferansen
har vi fått de beste diskusjonene der vi har diskutert konkrete frister og konkrete tiltak.
Derfor skal vi fortsette å være konkrete og målrettet. Dessuten må vi sette i gang nå.
Arbeidet starter umiddelbart.
Les mer om konferansen her på konferansens egen nettside.
Se konferansen opptak på Helse MidtNorges NettTV

Se bilder fra konferansen på Helse MidtNorges fotostream på Flickr
Publisert: 30.09.2010 13:28
Berit Røflo Indgul
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Følg nasjonal psykiatrikonferanse direkte på NettTV
Om du ikke er blant de 200 påmeldte til den nasjonale psykiatrikonferansen –La
oss få det til å virke, som av arrangeres Helse MidtNorge på Stjørdal den 29. og 30.
september, kan du likevel få den med deg på Helse MidtNorges NettTV. Her
sendes konferansen i sin helhet både live og i opptak.

På konferansen på Stjørdal skal hovedinnholdet i fem rapporter legges fram, og deltakerne
på konferansen vil bli utfordret på finne måter å få implementert tiltak og de fem gruppenes
anbefalinger.

Kortfattet brosjyre om
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Les mer på konferansens egne nettside
Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement
Publisert: 28.09.2010 14:51
Berit Røflo Indgul

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Nytt logistikk og økonomisystem for alle helseregionene er
valgt
Helse MidtNorge RHF og IBM har inngått avtale om kjøp av nytt ITbasert logistikk
og økonomisystem. Rammeavtalen omfatter alle helseforetak i Norge og skal gi
bedre samhandling og rapportering.
Helse og omsorgsdepartementet har stilt krav om en hensiktsmessig samordning av
administrative støttefunksjoner på tvers av regionene. Programstyret i Nasjonalt Program for
Stabs og Støttefunksjoner (NPSS) besluttet at Helse MidtNorge skulle lede
anskaffelsesprosessen og foreta anskaffelsen av en felles nasjonal logistikk og
økonomiløsning på vegne av alle helseregionene.

Kortfattet brosjyre om
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Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Direktør for stab og prosjektstyring Helse MidtNorge RHF Bård Helge Hofstad og Direktør IBM
konsulenttjenester Morten A. Meyer

IBM vant den nasjonale rammeavtalen for økonomi og logistikk, informasjonsintegrasjon,
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av løsningen. Dette innebærer at alle helseforetak
som skal bytte sin økonomi og logistikkløsning i løpet av de neste fire årene er forpliktet til
å velge IBMs SAPløsning.
Helse MidtNorge vil være første region som tar løsningen i bruk, men også Sykehuset
Østfold skal ta i bruk den nye løsningen nå.
IBMs leveranse skjer i samarbeid med KPMG og Baseware. Rammeavtalens verdi er
estimert til 710 millioner kroner. IBMs tilbud er vurdert til å være det økonomisk mest
fordelaktige tilbudet i konkurransen.
Integrasjonsplattformen for helseforetakene er bygget på åpne standarder og et felles
begrepsapparat, metodikk og arbeidsmåte for å forenkle systemene. Det vil føre til bedre
samhandling mellom helseforetakene og rapportering til foretakenes eier.
Det var blant annet IBMs styrke som totalleverandør av tjenester, programvare og
maskinvare som gjorde at denne løsningen ble vurdert som den best egnede. At IBM i
tillegg tilbyr beste praksis prosessflytdokumentasjon med metodikk tillerettelagt for
helsesektoren ble tillagt ekstra vekt.
IBM konkurrerte med EDB og Accenture, med løsningene SAP og Oracle. IBM ble valgt
etter en totalvurdering med følgende kriterier:
o Tilbudt løsnings egnethet og understøttelse av anskaffelsens formål
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Nytt-logistikk--og-okonomisystem-for-alle-helseregionene-er-valgt/103951/
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o Kvalitet i prosjektleveranser og ytelse
o Leverandørens tilrettelegging for styring, ledelse og samhandling
o Forvaltning, drift og videreutvikling
o Pris

– Dette passer godt for oss i Helse MidtNorge, sier Bård Helge Hofstad, direktør for stab
og prosjektstyring ved Helse MidtNorge RHF. Dagens økonomisystem er utdatert og vil bli
utfaset i løpet av få år. Økonomisystemet blir av den grunn ikke vedlikeholdt og oppgradert i
nødvendig omfang. En felles logistikk og økonomiløsning har en målsetting om bedre
styringsinformasjon og rapportering, og muligheter for oppfølging både innad i og mellom
helseregionene. Løsningen vil også muliggjøre effektivisering gjennom felles standardiserte
arbeidsprosesser og kodeverk, samt bidra til reduserte driftskostnader og økt driftssikkerhet
gjennom én felles forvaltning.
 Denne rammeavtalen er en viktig kontrakt for IBM i Norge. Vi har som mål å levere gode
totalløsninger til våre kunder på tvers av teknologi og produktområder. Denne avtalen viser
at vi har styrken som skal til, og sammen med våre partnere legger vi nå til rette for smarte
løsninger i helseNorge, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i IBM.
Han legger til at det er viktig og riktig at NPSS har gått for en løsning som er basert på
åpne standarder. Det legger til rette for større samarbeid og åpenhet både internt og på
tvers av helseforetakene.
Kontrakt med IBM ble signert på Stjørdal den 22. september.
Kontaktpersoner for media er:
Administrerende direktør i Helse MidtNorge Gunnar Bovim
Gunnar.Bovim@helsemidt.no, tlf 954 67 446.
Prosjektansvarlig Bård Helge Hofstad
Direktør for stab og prosjektstyring i Helse MidtNorge RHF
Bard.Hofstad@helsemidt.no, tlf 901 32 833.

Her finner du fotos fra signeringen (bildene er til fri avbenyttelse for media)
Publisert: 22.09.2010 12:00
Berit Røflo Indgul

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Nytt-logistikk--og-okonomisystem-for-alle-helseregionene-er-valgt/103951/
Side 2 / 2

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2010 > Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse
Koordinerende enhet for rehabilitering, Helse MidtNorge og regionalt fagnettverk
for rehabilitering arrangerer Regional Rehabiliteringskonferanse ved Rica Parken
Hotell, Ålesund 29.30. september 2010
Hovedtema på konferansen er samhandling med fokus på samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene sett fra ulike perspektiv.
Innlederne er stortingsrepresentant Bent Høye, brukerrepresentant Tina Eilertsen, Mona
Johansen fra LHL, Nancy Haugan fra ReRH MidtNorge, Gisle Meyer og Gudmund Marhaug
fra St. Olavs Hospital HF, Vidar Halsteinli og Nils Hermann Eriksson fra Helse MidtNorge
RHF.
Her finner du program

Les mer om Rehabiliteringuka 2010 her
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Få nyheter fra Helse MidtNorge
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Publisert: 21.09.2010 13:56
Berit Røflo Indgul

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Regional rehabiliteringskonferanse
Koordinerende enhet for rehabilitering, Helse MidtNorge og regionalt fagnettverk
for rehabilitering arrangerer Regional Rehabiliteringskonferanse ved Rica Parken
Hotell, Ålesund 29.30. september 2010
Hovedtema på konferansen er samhandling med fokus på samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene sett fra ulike perspektiv.
Innlederne er stortingsrepresentant Bent Høye, brukerrepresentant Tina Eilertsen, Mona
Johansen fra LHL, Nancy Haugan fra ReRH MidtNorge, Gisle Meyer og Gudmund Marhaug
fra St. Olavs Hospital HF, Vidar Halsteinli og Nils Hermann Eriksson fra Helse MidtNorge
RHF.
Her finner du program

Les mer om Rehabiliteringuka 2010 her
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Publisert: 21.09.2010 13:56
Berit Røflo Indgul
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La oss få det til å virke! Nasjonal psykiatrikonferanse på
Stjørdal
På den nasjonale psykiatrikonferansen La oss få det til å virke på Stjørdal 29. og
30. september vil deltakerne fra psykiatrien bli utfordret til å komme med forslag til
hvordan fagfeltet skal forbedres, til beste for brukere og fagmiljø
Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har
gjennom fem grupper utarbeidet fem rapporter med sentrale tema. For å implementere det
arbeidet som de fem gruppene har gjort, har Nasjonal Strategigruppe II sammen med
Helsedirektoratet invitert til nasjonal konferanse på Stjørdal. De fem rapportene vil være
utgangspunktet for forbedringsarbeidet.
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Arbeidsgruppene har bestått av deltakere fra alle RHFene, de største faggruppene innen
psykisk helsevern, universitetet, høgskoler, KS og brukerorganisasjoner. RHFene har ledet
hver sin arbeidsgruppe, mens Mental Helse sin representant i Nasjonal Strategigruppe II har
ledet gruppen om brukermedvirkning.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Faglige ressurspersoner har kvalitetssikret rapportene, som også er ledelsesforankret i
RHFene og Helsedirektoratet.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

På konferansen på Stjørdal skal hovedinnholdet i rapportene legges fram, og deltakerne vil
bli utfordret på finne måter å få implementert tiltak og de fem gruppenes anbefalinger.

Konferansen vil i sin helhet bli overført direkte på Helse MidtNorges NettTV

Her finner du de fem rapportene og mer om konferansen.

Publisert: 21.09.2010 13:49
Berit Røflo Indgul
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Fristbrudd skal ikke forekomme – og ventetida skal ned
 Helse MidtNorge aksepterer ikke at det skal forekomme fristbrudd. Omfanget av
brudd på behandlingsfristen svekker vår troverdighet og krever handling nå. Lover
og pasientrettigheter skal etterleves. Tida for bortforklaringer er over, sier adm.dir.
Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Tiltakene som nå iverksettes for å sikre bedre kvalitet skjer med bakgrunn i den vedtatte
Strategi 2020 der styret for Helse MidtNorge RHF. Her heter det at helseforetakene skal ha
særlig fokus på kvalitetskravene som er satt for epikrisetid, gjennomsnittlig ventetid,
fristbrudd og antall korridorpasienter.
Pasienter med tildelt rett til nødvendig helsehjelp har krav på behandling innen den frist som
settes etter en medisinsk vurdering. Høsten 2010 er det over 5000 pasienter i MidtNorge
som har opplevd at denne fristen ikke overholdes. Rundt 500 rettighetspasienter har ventet i
over ett år på behandling.
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 Jo raskere helseforetakene innfrir kravet om null fristbrudd, jo mer lønnsomt blir det for
dem neste år. Vi arbeider nå med et forslag om å ta i bruk økonomiske virkemidler som
skal stimulere til bedre kvalitet, kortere ventetid og bedre pasientbehandling, sier adm.dir.
Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Ved å rette søkelyset mot fristbrudd, vil gjennomsnittlig ventetid bli kortere. Bovim sier at
han ikke ser noen grunn til at befolkningen i MidtNorge skal vente lenger på behandling
enn andre deler av landet. I arbeidet som nå gjøres utfordres også praksisen med at langt
flere pasienter har fått tildelt rett til nødvendig helsehjelp i MidtNorge enn resten av landet.
Mer lik praksis vil gi kortere ventelister og bedre mulighet for å prioritere de som har størst
behov.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

I tillegg til tiltak rettet mot fristbrudd og ventetid, planlegger Helse MidtNorge å sette inn
virkemidler som skal stimulere til raskere utsendelse av epikriser og redusere forekomsten
av korridorpasienter ytterligere. Flere av helseforetakene ligger langt unna det nasjonale
målet om at 80 prosent av epikrisene skal være utsendt sju dager etter behandling eller
konsultasjon. Helse MidtNorge forventer at dette kravet blir innfridd innen utgangen av 2010
og setter som mål for 2011 at epikrisen skal følge pasienten når han eller hun skrives
ut/reiser hjem. Også her vil det være lønnsomt for helseforetakene å innfri kvalitetskravet.
Kontaktpersoner for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim tlf. 95467446
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås tlf. 93498136

Publisert: 20.09.2010 15:00
Tor Harald Haukås
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Åpning av poliklinisk rehabiliteringstilbud ved Betania
Malvik
Moderne rehabilitering betyr mer dagtilbud og færre innleggelser. Helse Midt
Norge dreier nå behandlingen i en retning som gir rom for mer desentralisering av
tilbudene. Etablering av tilbudet ved Betania Malvik som fredag markerte offisiell
åpning i nyoppussede lokaler, er i tråd med dette.
Vi har lagt om deler av vårt tilbud som en del i vår fireårige avtale
med Helse MidtNorge om poliklinisk rehabilitering. Pasientene er i
følge virksomhetsleder Ingfrid Eggen Skogrand ved Betania Malvik,
kjempefornøyd med opplegget. Enkelte tar veien helt fra Meldal og
Holtålen for å få dagbehandling på Betania Malvik. De fleste
kommer fra Malvik, Stjørdal og Trondheim. Eggen Skogrand sier at
man allerede har høstet gode erfaringer med opplegget, etter at
tilbudet vært i drift i noen måneder.

Virksomhetsleder Ingfrid
Eggen Skogrand

Fornøyd
Vi er veldig fornøyde med tilbudet vi har fått i
behandlingen hittil, sier fem damer som overvar
den offisielle åpningen. Det er vanskelig å trekke
fram enkelthendelser eller sider ved behandlingen,
men her har vi tilbud om å bruke varmebasseng og
vi får veiledning og god oppfølging. I tillegg trives vi
veldig godt sammen, så vi gruer oss til opplegget
er over for vår del, fortsetter de energiske damene.
Tilbudet om poliklinisk behandling gis både til
hjerneslagrammede, revmatikere og
ortopedipasienter, og behandlingen er individuelt
tilpasset og skjer både i grupper og individuelt. Det
er ingen pasienter som behandles poliklinisk hver
dag, dagbehandling av pasienter skjer 23 dager i
uka. Institusjonen har også døgnbasert behandling.
Foran fra venstre: Lisbeth Skogen Anker, Guri
Sæther og Elin Fosli Stjern. Bak fra venstre: Brit
Engan og Ragnhild Ward Bugten

Seniorrådgiver Reidar Tessem i Helse MidtNorge
RHF sier at Betania Malvik fortjener ros for sin
omlegging fra døgn til poliklinisk behandling av
pasienter i rehabilitering.
Dette skal være et tilbud der folk bor tett og ikke har lang reisevei. Derfor er det
tilfredsstillende å høre at pasienter er fornøyde. Det viser at behandlingen fungerer i tråd
med det som var intensjonen, sier han.
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Etiske kjøreregler – avtale mellom Helse MidtNorge og
leverandører
Helse MidtNorge RHF og Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)
undertegnet mandag 16. august en avtale som sikrer at samhandlingen mellom
ansatte i helseforetakene og leverandørene skjer på en faglig og etisk korrekt
måte. Avtalen skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og
helseforetakene, og regulerer all kontakt mellom helsepersonellet og
leverandørene av medisinsk utstyr i Norge.
Det er viktig at både helseforetakene og leverandørene er klar over det samfunnsansvaret
som innkjøp til offentlig sektor innebærer, sier Gunnar Bovim, administrerende direktør for
Helse MidtNorge RHF. Med denne avtalen sikrer vi at både faglige, etiske og
miljømessige aspekter blir ivaretatt i omgangen med leverandørene våre. Vi får nå et felles
sett av normer og kjøreregler for hvordan vi skal forholde oss til hverandre, ikke bare i en
kjøpssituasjon, men også i den daglige omgangen mellom bedrifter, forskere og
helsepersonell.
Avtalen med
Leverandørforeningen for
helsesektoren (LFH)
gjelder for alle
helseforetakene i Norge.
Den er fremforhandlet av
Helse SørØst på oppdrag
fra Helse og
omsorgsdepartementet.
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Direktører sammen om viktige kjøreregler.
Fra venstre: Gunn Fredriksen (Sykehusapotekene), Gunnar Bovim (Helse MidtNorge),
Astrid Brudeseth (Helse Sunnmøre), Nils Kvernmo (St. Olavs Hospital), Karita
Bekkemellem (Legemiddelindustriforeningen), Jørn Dreyer (Leverandørforeningen for
helsesektoren), Arne Flaat (Helse NordTrøndelag), Dag Haarstad (Rusbehandling Midt
Norge) og Bjørn Engum (Helse Nordmøre og Romsdal)

Avtalen bygger på
tilsvarende avtale inngått
mellom de regionale
helseforetakene (RHF) og
Legemiddelindustrien
(LMI) i 2006, og omfatter
alt samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten
og leverandørene.
 Avtalene skal ta vare på behovet for god informasjon til helsepersonell om legemidler og
medisinsk utstyr, uttaler Jørn Dreyer, styreleder i LFH. Gjennom avtalen, som også gjelder
for leverandører utenfor de to bransjeorganisasjonene, sikrer vi faglig utvikling og forsvarlig
medisinsk metodevurdering. Helseforetakene har tradisjonelt sett hatt ulike rutiner for
kontakt med leverandørene. Gjennom de avtalene som nå gjelder vil det bli større åpenhet
og klare retningslinjer for relasjonen mellom helsepersonell og leverandører.
Les hele avtalen her
Leverandørforeningen for helsesektoren (LFH)
Legemiddelindustriforeningen

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Etiske-kjoreregler--avtale-mellom-Helse-Midt-Norge-og-leverandorer/103917/
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Høringer for helhetlig plan for svangerskap, fødsel og barsel
Helse MidtNorge skal sammen med kommunene i regionen lage en helhetlig plan
for svangerskap, fødsel og barsel i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet
innen 1. oktober. I den forbindelse arrangeres det høringer på Stjørdal den 13.
september og i Ålesund den 14. september.
Det er Helse NordTrøndelag HF i samarbeid med nordtrønderske kommuner som er bedt
om å utarbeide forslag til fagplanen, hvor kommunenes representanter er oppnevnt av KS.
Det er allerede avholdt oppstartsmøte med representanter fra alle foretakene og
kommunene. Forslag til fagplan er basert på innspill fra dette første møtet, Stortingsmelding
nr 12 – En gledelig begivenhet og forslag til krav til fødeinstitusjoner.
Det arrangeres høringer for å sikre at kommunene og helseforetakene gir sine innspill til
planen før arbeidet ferdigstilles. Det er også avgjørende med god oppslutning om
planforslaget i MidtNorge.
Høringene arrangeres:
På Rica Hell Hotell i Stjørdal 13. sept klokka 10.30 – 15.30
På Rica Parken Hotell i Ålesund 14. sept klokka 10.30 – 15.30
I etterkant av høringene og ferdigstilling av fagplanen, skal denne godkjennes av styret i
Helse MidtNorge RHF og oversendes til Helse og omsorgsdepartementet for endelig
godkjenning.
Kontaktperson i Helse MidtNorge
Svanhild Jenssen
Svanhild.jenssen@helsemidt.no
Rådgiver
Til 74 83 99 31
Publisert: 02.09.2010 08:26
Berit Røflo Indgul
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2009: Økt aktivitet, men redusert produktivitet
Økt aktivitet og flere pasienter har fått behandling og hjelp enn noen gang før,
men produktiviteten ved midtnorske sykehus ble ikke forbedret i 2009. Dette
framgår av SAMDATA og rapporten fra Beregningsutvalget for
spesialisthelsetjenesten (BUS) som ble offentliggjort 1. september. Økt tilbud innen
psykisk helsevern og rusbehandling, er en ønsket utvikling og det sammen gjelder
økt bruk av dagbehandling og poliklinikk.
 Økt bruk av dagbehandling og poliklinikk handler om å ta i bruk god og effektiv medisin for
pasientene våre. Det er i tråd med god praksis, men krever også nytenking og
omorganisering innen klinisk praksis. Sammenligner vi MidtNorge med resten av landet har
vi imidlertid fortsatt et potensial for å bli mer effektive. Det er ikke noen grunn til å være
fornøyd med at vi var mindre kostnadseffektive i 2009 enn i 2008, sier adm.dir. Gunnar
Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Bovim legger til at gjennomføringen av den vedtatte Strategi 2020 vil bety at helseforetakene
skal frigjøre ressurser fra passiv vakt til aktiv pasientbehandling. Det vil også være behov for
å omfordele ressurser, slik at Helse MidtNorge gjøres i stand til å dekke behovet for
behandling som store og voksende pasientgrupper vil ha i årene framover.
SAMDATArapporten dokumenterer at MidtNorge fortsatt henger etter og har en lavere
dekning innen både psykisk helsevern og rusbehandling enn resten av landet. Bovim
påpeker at helseforetakene etter hvert tar i bruk oppsøkende ambulante tjenester, men
dette måles ikke gjennom rapportene. Ambulante team er viktige for å forebygge og gi hjelp
tidlig, slik at pasienten kan slippe innleggelse.
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BUSutvalget konkluderer med at det har skjedd en større vekst innen psykisk helsevern
enn innen somatikk i MidtNorge i 2009. Dette er i tråd med kravet fra Helse og
omsorgsdepartementet. Man er mer i tvil om det samme kan sies om rusbehandling. Her
økte antallet polikliniske konsultasjoner med 25 prosent, mens antallet innleggelser var 8,5
prosent lavere i 2009 enn året før.
 Vi er i ferd med å styrke tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling. Selv om
avstanden til resten av landet krymper, er vi ikke i mål, sier Bovim.
Mer informasjon: Gå til Helse og omsorgsdepartementets hjemmeside
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge  mob.tlf. 954 67 446
Publisert: 01.09.2010 13:00
Tor Harald Haukås
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Raskere saksbehandling og oppgjør for pasientreiser
Pasienter i MidtNorge får best service i landet når det gjelder oppgjør for utgifter
de har hatt i forbindelse med behandling og konsultasjon. Saksbehandlingstiden
for pasientreiser i MidtNorge er nå nede i 23 uker.
Innføringsfasen av pasientreiseordningen har vært krevende, og har i en periode ført til at
pasienter har måttet vente lenge på å få tilbake pengene sine. På det høyeste, senhøsten
2009, var saksbehandlingstiden i MidtNorge oppe i 56 uker  enkelte tilfeller enda lenger
tid.
Leder ved prehospital klinikk i Helse NordTrøndelag, Rune Modell og leder Frode
Thomassen ved Pasientreiser St. Olavs Hospital forventer at saksbehandlingstiden vil øke
noe ut over høsten på grunn av naturlige svingninger i aktivitet både i primærhelsetjenesten
og i sykehusene.
 Målet vårt er at saksbehandlingstiden skal holde seg stabil og ikke skal overstige 3 uker,
sier Modell.
Ved alle Pasientreisekontorene i MidtNorge i har man arbeidet for fullt for å komme ned i
dagens saksbehandlingstid på to uker. Leder ved pasientreisekontoret i Møre og Romsdal,
Dagfinn Tynes, bekrefter at man nå er tilbake til normale tilstander.
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 Det har til tider vært et voldsomt trykk for de ansatte ved pasientreisekontoret vårt. Da det
var mest hektisk hadde vi rundt tusen telefoner i uka. Nå er det kanskje to hundre. Dette
gjør at vi kan ha fullt fokus på saksbehandling i tiden som kommer, sier Tynes.
For at reiseoppgjøret skal skje raskest mulig, er det viktig at pasientene legger ved alle
opplysinger om reisen ved innsending.
Les mer på www.pasientreiser.no
Publisert: 30.08.2010 18:49
Berit Røflo Indgul
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Sakspapirer for styremøte 2. september 2010
Sakspapirene for styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 2. september 2010 er
nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.
Styremøtet holdes i Helse MidtNorges lokaler i Strandvn. 1 i Stjørdal og starter kl. 10.30.
Publisert: 27.08.2010 08:04
Tor Harald Haukås
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Pris for forskning på pasientopplevd krenking
Psykiatrisk sykepleier Marit Svindseth (Helse
Sunnmøre HF) er tildelt Forskningsprisen 2009.
Hun får den regionale prisen for hennes forskning
på pasienter som opplever å ha blitt krenket ved
akutte psykiatriske innleggelser.
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Prisen består av diplom og en sjekk på 50.000 kroner.
 Prisvinneren har gjennom sin forskning framskaffet metoder for å hindre at pasienter skal
oppleve krenkelser ved akutte psykiatriske innleggelser. Dermed oppnår disse pasientene
en raskere og tydeligere bedring av sin lidelse. Svindseth har i betydelig grad bedret
behandlingskvaliteten for en sårbar pasientgruppe, sier Michael Momyr, leder av Regionalt
brukerutvalg, Helse MidtNorge RHF.
Det er Regionalt brukerutvalg som vurderer, velger ut og tildeler Forskningsprisen for Helse
MidtNorge RHF. Brukerutvalget mener prisvinnerens forskning også har overføringsverdi for
andre brukergrupper av spesialisthelsetjenester.
Fakta om Forskningsprisen Helse MidtNorge RHF:
Regionalt brukerutvalg i Helse MidtNorge har ansvar for å utlyse, vurdere, velge ut og tildele
forskningsprisen. Prisen er instituert av styret for Helse MidtNorge RHF  etter anbefaling
fra Samarbeidsorganet Helse MidtNorge/NTNU. Prisen ble første gang utdelt i 2004.
Ved utlysning av prisen la brukerutvalget vekt på følgende momenter ved tildelingen:
• prosjektet skal ha sin forankring i Helse MidtNorge
• prosjektet skal dokumentere sine resultater
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Pris-for-forskning-pa-pasientopplevd-krenking/103650/
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• prosjektet skal ha høy vitenskapelig kvalitet
• prosjektet skal komme pasient og pårørende til gode gjennom bedre behandlingstilbud
og/eller bedre opplæringstilbud
Prisen kan gå til enkeltperson eller forskergruppe innenfor alle relevante fag og tverrfaglige
miljøer.
Følgende har fått prisen tidligere:
• 2008: Hemokromatose. Arne Åsberg, Kristian Hveem, Ketil Thorstensen.
• 2007: Brystkreft. Anne Irene Hagen.
• 2006: Individuell plan. Solfrid Vatne.
• 2005: Slagbehandlingskjeden. Bent Indredavik og Hild Fjærtoft.
• 2004: Kreftbehandling. Stein Kaasa.
For media  kontaktpersoner:
• Michael Momyr, leder av Regionalt brukerutvalg, Helse MidtNorge RHF
 mobil: 906 95 300
Last ned pressebilder av prisoverrekkelsen og portrett av Marit Svindseth.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Pris-for-forskning-pa-pasientopplevd-krenking/103650/

Side 2 / 2

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2010 > Følg årets regionale forskningskonferanse på NettT V

Følg årets regionale forskningskonferanse på NettTV
Over 200 personer er påmeldt til Helse MidtNorges regionale Forsknings og
utviklingskonferanse i Kristiansund 25. og 26. august. Du kan gjenoppleve
og følge konferansen i sin helhet med foredrag, diskusjoner og prisutdeling i
opptak på Helse MidtNorges nettTV.
Forskning for å bedre kvaliteten i sykehusene, og bruk av forskningsnettverk for å
samarbeide mellom helseforetakene er blant viktige stikkord for konferansen, som samler
forskere, fagfolk og ledere fra alle sykehusene i MidtNorge.
Her er egne nettsider for konferansen
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Utlysning av midler til sluttføring av ph.d. og
toppfinansiering av prosjekter
Utlysning av midler til sluttføring av ph.d., toppfinansiering av prosjekter,
laboratoriekostnader m.m. fra Samarbeidsorganet mellom Helse MidtNorge
RHF og NTNU for 20102011
Søknadsfrist 24. august 2010
Helse MidtNorge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet avsatt
betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helse i
regionen. HMN har vedtatt en opptrapping i forskningsmidlene og som følge av dette er det
noe mer forskningsmidler til rådighet for 2010. Samarbeidsorganet HMNNTNU har derfor
vedtatt å lyse ut inntil 5 millioner slik at midlene kommer forskningsmiljøene i Helseregion
MidtNorge til gode i 2010 og 2011.

Les hele utlysningsteksten her
Publisert: 09.07.2010 13:45
Berit Røflo Indgul
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Utlysning av doktorgradsstipend og forskerstillinger
Utlysning av doktorgradsstipend, postdoktorstipend og forskerstillinger fra
Samarbeidsorganet mellom Helse MidtNorge RHF og NTNU for 2011 med
søknadsfrist 10. september 2010.

Helse MidtNorge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet HMNNTNU
avsatt betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innenfor medisin og helse
i regionen. Med forbehold om økonomiske rammer for Helse MidtNorge er det vedtatt å
lyse ut inntil 25 doktorgradsstipend (ph.d.), inntil 10 postdoktorstipend og inntil 10
forskerstillinger for 2011, beregnet i hele årsverk. Stillingene kan tiltres tidligst 1. januar
2011 og senest innen 1. juli 2011. Utlysningen er åpen og er ikke knyttet til
forhåndsdefinerte prosjekter. Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under
Samarbeidsorganets satsingsområder

Les hele utlysningsteksten her.
Publisert: 09.07.2010 13:40
Berit Røflo Indgul
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Kvalitetssikrer vikarbruken i norske sykehus
I sommer skal det gjennomføres revisjon blant leverandører av
helsepersonellvikarer til norske sykehus. Revisjonen blir gjort for å følge opp at
innleie av vikarer i sykehusene skjer i tråd med hensikten i avtalene.

I mars 2009 inngikk helseforetakene i Norge felles nasjonale rammeavtaler med 13
leverandører om kjøp av vikartjenester.
Leverandørene som helseforetakene har inngått avtale med, har alle høy faglig standard på
sine tjenester, og gode rutiner for kvalitetssikring og internkontroll. De nasjonale
rammeavtalene sikrer at antall leverandører er tilstrekkelig med tanke på etterspørsel og
nødvendig kompetanse innen de forskjellige faggruppene. Avtalene sikrer også at de fire
helseregionene har samme til tilgang til vikartjenester.
I avtalene er det lagt til grunn at det skal kunne gjennomføres revisjon i avtaleperioden.
I revisjonen skal følgende tre hovedområder gjennomgåes:
1) Kvalitet på innleid personell
2) Kvalitet på behandlingen av ordrer og fakturering hos leverandøren
3) Kontraktsfestede plikter
Revisjonen skal gjennomføres i juli og august av internrevisor i Helse Vest på oppdrag fra de
regionale helseforetakene.
Ved å etablere felles nasjonale rammeavtaler i 2009, ønsket helseforetakene å bidra til en
sterkere profesjonalisering blant leverandørene av vikartjenester. Dette skulle gi økt trygghet
i pasientbehandlingen ved at helseforetakene får kvalitetssikret tjenestene, samtidig som
det blir lagt til rette for bedre ressursutnytting.
Kontaktperson for media:
Personal og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen, Helse Vest, mobil 41 53 38 09.

Publisert: 08.07.2010 12:00
Berit Røflo Indgul
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Lanserer NettTV med 2020strategi
Helse MidtNorge lanserer sitt eget NettTV med en presentasjon av Strategi 2020
holdt av adm.dir. Gunnar Bovim.
Gå hit for mer informasjon om Helse MidtNorges NettTV.
Publisert: 30.06.2010 14:30
Tor Harald Haukås

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Lanserer-Nett-TV-med-2020-strategi/103239/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2010 > Torbjørg Vanvik tilsatt som direktør for eierstyring

Torbjørg Vanvik tilsatt som direktør for eierstyring
Torbjørg Vanvik (49) er tilsatt som ny direktør for eierstyring i Helse MidtNorge
RHF. Hun er i dag daglig leder i Metallco Trondheim AS. Vanvik har bred erfaring
fra styrearbeid og har hatt flere lederstillinger innen forsikring og annen
næringsvirksomhet. Hun tiltrer stillingen 1. oktober 2010 og overtar etter Asbjørn
Hofsli som går av etter oppnådd pensjonsalder. Hofsli står til rådighet for Helse
MidtNorge RHF ut året.
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Påtroppende direktør for eierstyring i Helse MidtNorge RHF, Torbjørg Vanvik.
(klikk på bildet for å laste ned høyoppløselig foto)

Direktør for eierstyring i Helse MidtNorge RHF er oppnevnt som styremedlem i alle styrene
for de lokale helseforetakene i regionen. Vanvik overtar denne oppgaven etter Hofsli fra 2011
av.
Vanvik er bosatt i Trondheim, er gift og har to barn. Hun har utdanning innen økonomi og de
siste årene har hun tatt videreutdanning innen styrearbeid. Før hun tiltrådte som daglig
leder ved Metallco Trondheim AS, var hun divisjonsdirektør for kundeservice bedrift i Vital
Forsikring og hun har hatt ulike lederposisjoner i Gjensidige Nor Spareforsikring. Hun har
også styreverv i flere aksjeselskaper.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 95467446
Påtroppende direktør for eierstyring i Helse MidtNorge RHF,
Torbjørg Vanvik mob. tlf. 46930187
Publisert: 29.06.2010 12:30
Tor Harald Haukås
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Strategi 2020 enstemmig vedtatt
 Helse MidtNorge har nå fått en offensiv strategi for å møte utfordringene som
helsetjenesten står foran. Strategi 2020 vil kreve omstilling og endringer som skal
bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten, gi oss desentraliserte tilbud og sikre
robuste fagmiljøer. Jeg mener at vi gjennom behandlingen i styrene for de lokale
helseforetakene og det regionale styret har fått en omforent forståelse for de
oppgavene vi nå står foran, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Strategi 2020 innebærer at det gjøres tre prioriterte strategiske grep. Det handler om å
sikre behandlingstilbudet for store og voksende pasientgrupper, desentralisere helsetilbud
for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte og at man skal frigjøre ressurser fra
passiv vakt til aktiv pasientbehandling.
 Jeg gleder meg til å gå i gang med å følge opp dette strategivedtaket. Den vedtatte
strategien svarer på det utfordringsbildet det er en felles forståelse av. Oppgavene som
venter vil være krevende, men nødvendige. Prosessen skal gi oss en robust helsetjeneste
og sikre at vi kan gi befolkningen i MidtNorge trygge og gode tilbud. Samhandling med
kommunene kommer til å bli viktig og vil få stor oppmerksomhet i MidtNorge. Vi er godt i
gang, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF
 Brukerutvalget er tilfreds med å ha fått med presiseringer vi har vært spesielt opptatt av.
Det gjelder særlig habilitering/rehabilitering og forebyggende helsearbeid. Helse MidtNorge
legger opp til aktiv brukermedvirkning og dette understrekes i strategien, sier leder for
Regionalt brukerutvalg Michael Momyr.
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Vedtak
1. Helse MidtNorge RHF skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester av god
kvalitet. En av de viktigste oppgavene styret for Helse MidtNorge RHF har, er derfor å
vedta en strategi som er retningsgivende for hvordan dette skal oppnås.
2. Styret for Helse MidtNorge RHF legger til grunn følgende fire hovedutfordringer for
helsetjenesten de neste 10 år:
a. Befolkningens sammensetning og behov endres
b. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
c. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
d. Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten
3. Styret for Helse MidtNorge RHF vedtar følgende strategiske mål for perioden:
a. Styrket innsats for de store pasientgruppene
b. Kunnskapsbasert pasientbehandling
c. En organisering som underbygger gode pasientforløp
d. Rett kompetanse på rett sted til rett tid
e. Økonomisk bærekraft
4. Styret for Helse MidtNorge RHF forutsetter at foretakene i regionen bidrar aktivt til å
gjennomføre samhandlingsreformen i tett dialog og parallellitet med kommunene.
5. Styret for Helse MidtNorge RHF ser det som nødvendig å styrke kapasitet og
kompetanse i tilbudet til de store pasientgruppene. Dette innebærer en omfordeling
mellom fagområder, og vil ha som konsekvens at ressursene til forskning prioriteres i
samme retning.
6. Styret vedtar at tilgjengelig kompetanse i størst mulig grad benyttes til aktiv
pasientbehandling. Bruken av passiv vakt og beredskap må gjennomgås i alle foretak
og skal reduseres i alle sykehus.
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Strategi-2020-enstemmig-vedtatt/103156/
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7. Styret for Helse MidtNorge RHF vedtar å tilrettelegge for et bredt desentralisert
helsetjenestetilbud til de store pasientgruppene. Alle sykehus skal ha
døgnberedskap for indremedisin og et bredt desentralisert poliklinisk tilbud.
Sykehusene skal ha et særlig fokus på tilbudet til kronisk syke, og skal være
hovedarena for samhandling med kommunehelsetjenesten.
8. Styret for Helse MidtNorge RHF legger til grunn at samling av kirurgisk
akuttberedskap på ett sykehus i hvert helseforetak skal utredes og
konsekvensvurderes før vedtak fattes.
9. Helse MidtNorge skal tilby en helhetlig svangerskaps, føde og barselomsorg i tråd
med nasjonale anbefalinger. Helse MidtNorge RHF er ansvarlig for å utarbeide en
helhetlig plan for tilbudet sammen med kommunene.
God og forutsigbar kvalitet forutsetter robuste vaktordninger. Dette tilsier at antall
fødeavdelinger i regionen må vurderes. Styret for Helse MidtNorge RHF legger til
grunn at hovedregelen skal være en fødeavdeling i hvert foretak. Geografiske forhold
må imidlertid vektlegges i utformingen av det helhetlige tilbudet til de fødende.
Fødestue som tilbud ved normale fødsler kan inngå som en del av fødselsomsorgen.
Fødestuer må vurderes som et alternativ, også ved store sykehus. Fødestuer kan
ikke inngå i fødetilbudet før avtaler om forsvarlige følgetjenester er inngått med
kommunene.
Det skal ikke gjennomføres endringer i fødetilbudet før den regionale planen for
fødselsomsorg er vedtatt og godkjent av Helse og omsorgsdepartementet.
10. Styret for Helse MidtNorge RHF vil videreutvikle sitt tilbud for syke barn i alle
helseforetak. Behovet for stabile fagmiljø og robuste vaktordninger gjør at styret i
Helse MidtNorge RHF i strategiperioden ønsker å samle døgnberedskap for syke
barn til færre avdelinger. Barneavdelingene på St Olavs Hospital og Ålesund sjukehus
skal ha et særskilt ansvar for kompetansestøtte til de andre helseforetakene.
11. Helse MidtNorge skal gjennomføre tiltakene i spesialisthelsetjenesten i tråd med
utviklingen av nasjonal helsepolitikk.
12. Styret for Helse MidtNorge RHF legger til grunn at de prehospitale tjenester skal
tilpasses nye behandlingsmetoder og endret oppgavedeling. Revisjon av plan for
prehospitale tjenester er igangsatt, og vil bli lagt fram for styret som egen sak.
13. Styret for Helse MidtNorge RHF ber administrerende direktør utvikle helhetlige
pasientforløp for de som har behov for sammensatte tjenester fra rusbehandling,
psykisk helsevern og somatikk. Styret ber administrerende direktør iverksette en
prosess for å øke integrering og samhandling mellom rusbehandling, psykisk
helsevern og somatikk.
14. Styret for Helse MidtNorge RHF ber administrerende direktør legge fram egen sak
som viser hvordan kvalitetsmål skal nås. Helseforetakene skal ha særlig fokus på
kvalitetskravene som er satt for epikrisetid, gjennomsnittlig ventetid, fristbrudd og
antall korridorpasienter. Helse MidtNorge skal ta i bruk indikatorer for
behandlingskvalitet og pasienttilfredshet. Brukerne inviteres med i arbeidet.
15. Styret for Helse MidtNorge RHF ber administrerende direktør legge fram egen sak
om hvordan den samlede intensivkapasiteten skal sikres med bakgrunn i den
oppgavedelingen som vedtas.
16. Styret for Helse MidtNorge RHF ber administrerende direktør legge fram egen sak
om behovet for kompetanse og rekruttering av personell. Styret ber om at HFene og
utdanningsinstitusjonene involveres i dette arbeidet.
17. Styret for Helse MidtNorge RHF legger til grunn at virksomheten legger til rette for
aktiv brukermedvirkning i behandling og på systemnivå.
18. Styret for Helse MidtNorge RHF ber administrerende direktør legge fram egen sak
med forslag til organisering av de mindre spesialitetene. Det skal utarbeides en plan
for hvordan avtalespesialister kan innpasses som en del av en samlet
spesialisthelsetjeneste.
19. Styret for Helse MidtNorge ber administrerende direktør igangsette arbeidet med en
strategi for universitetssykehusfunksjonen, der en fokuserer på
universitetssykehusets regionale rolle i pasientbehandling, utdanning og forskning.
Styret ber om at de andre helseforetakene og
NTNU involveres i arbeidet.
20. Tiltak skal vedtas og gjennomføres på HFnivå etter en bred konsekvensvurdering.
21. Styret ber seg forelagt en gjennomføringsplan for de foretaksovergripende
omstillingene som vedtas.
22. Styret i Helse MidtNorge RHF ber adm dir. innlede drøftinger med Helse Nord, Helse
SørØst, og Helse Vest for å sikre likeverdige tjenester i skjæringspunktet mellom
regionene.
23. Styret i Helse Midt Norge ber seg forelagt en plan for fordeling av planlagt kirurgi i
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Strategi-2020-enstemmig-vedtatt/103156/
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Midt Norge, som bidrar til å styrke fagmiljøene i lokalsykehusene.
24. Spesialisthelsetjenesten må ta medansvar for forebyggende helsearbeid samt
habilitering/rehabilitering i et gjensidig forpliktende samarbeid med kommunene,
fylkeskommunene og brukerne.
25. Styret ber om å få seg forelagt en dokumentasjon som viser kvaliteten i behandlingen
ved regionens forskjellige sykehus.
26. Styret vil understreke betydningen av god kommunikasjon og forankring av strategien
og man forutsetter at det vil bli brukt tid og ressurser på dette arbeidet.
Det ble lagt to protokolltilførsler fra enkeltmedlemmer i styret. Disse vil kunne leses i
protokollen når den legges fram på vår styreadministrasjon på web.
Bilder fra styremøtet kan lastes ned fra vår fotostrøm på Flickr
Publisert: 25.06.2010 09:48
Tor Harald Haukås
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Styrebehandling av strategi og langtidsbudsjett
Styret for Helse MidtNorge RHF startet 24. juni behandlingen av forslagene til
Strategi 2020 og langtidsbudsjett for 20112016. Det er ventet at det gjøres vedtak i
sakene på fredag 25. juni.
Her finner du adm.dir. Gunnar Bovims presentasjon som ble holdt ved innledning til
behandlingen av Strategi 2020 torsdag 24. juni i styret for Helse MidtNorge RHF:
Presentasjon Strategi 2020 (pdf)
Saksframlegg og presentasjoner for styret i Helse MidtNorge RHF finner du i vår
styreadministrasjon.
Helse MIdtNorge har også egne sider på Facebook.
Publisert: 24.06.2010 16:04
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer for styremøte 24. og 25. juni
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF 24. og 25. juni er nå tilgjengelig i
vår styreadministrasjon på web.
Møtet starter 24.06.10 kl. 11.30 med lunsj, og finner sted på Hotel Radisson Blu, Værnes.
Møtet fortsetter samme sted 25.06.10 kl. 08.00.
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Strategi 2020 til behandling i helseforetakene
Alle helseforetakene i Helse MidtNorge behandler nå Strategi 2020 i sine styrer før
endelig vedtak i Helse MidtNorge RHF den 25. juni.

Vedtakene legges ut fortløpende på nettsiden for Strategi 2020 i etterkant av møtene, som
avholdes etter følgende plan:
14. Juni  Rusbehandling MidtNorge HF
15. Juni  Sykehusapotekene i MidtNorge HF
17. Juni  Helse NordTrøndelag HF
18. Juni  St. Olavs Hospital HF
22. Juni  Helse Sunnmøre HF
23. Juni  Helse Nordmøre og Romsdal HF

Vedtak fra Sykehusapotekene i MidtNorge HF
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Sykehusapotekene i MN HF har sluttet seg til hovedprinsippene i Strategi 2020, og har lagt
vekt på at sykehusapotekene skal:
l

l

l

l
l

l

Utvikle tjenester til prioriterte pasientgrupper som kreft, diabetes, kronisk syke, eldre,
pasienter med sammensatte lidelser og barn.
Bidra til trygge pasientforløp gjennom at klinisk farmasi blir en integrert del av
pasientforløpet.
Utvikle sine tjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. Dette betyr at
sykehusapotekene også skal samhandle med kommunehelsetjenesten spesielt med
fokus på å sikre legemiddelforsyning og riktig legemiddelbruk i intermediærenheter,
distriktsmedisinske og distrikspsykiatriske sentre.
Sikre riktig kompetanse i sykehusapotekene.
Ha særlig fokus på kvalitetskrav og utvikle kvalitetsindikatorer innen riktig
legemiddelbruk og pasienttilfredshet.
Legge til rette for aktiv brukermedvirkning

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Vedtak fra styremøte i Sykehusapotekene i MidtNorge HF finner du her.

Vedtak fra Helse NordTrøndelag HF
Helse NordTrøndelag har sluttet seg til hovedprinsippene i Strategi 2020, med følgende
tilleggspunkter:
Nytt punkt 21
Styret for Helse Midt Norge RHF vurderer Strategi 2020 som retningsgivende for
foretaksgruppen, der de lokale helseforetakene skal komme tilbake med en konkretisering
av hvordan tjenestetilbudet skal organiseres. Dette
gjelder spesielt tilbudet til de store og økende pasientgrupper, fødetilbudet, det
akuttkirurgiske tilbudet og tilbudet til syke barn.
Bruken av beredskap og passiv vakt må gjennomgås ved alle sykehus og skal reduseres i
alle foretak.
Styret peker på at Strategi 2020 legger til grunn at geografiske forhold skal vektlegges ved
utforming av tjenestetilbudet.
Nytt punkt 22
Styret i Helse MidtNorge RHF ber adm dir. innlede drøftinger med Helse Nord, Helse Sør
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Strategi-2020-til-behandling-i-helseforetakene/103044/
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Øst, og Helse Vest for å sikre likeverdige tjenester i skjæringspunktet mellom regionene.
Nytt punkt 23
Styret i Helse Midt Norge ber seg forelagt en plan innen oktober 2010 for fordeling av
planlagt kirurgi i Midt
Norge, som bidrar til å styrke fagmiljøene i lokalsykehusene.
Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra St. Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF har sluttet seg til hovedprinsippene i Strategi 2020, med følgende
protokolltilførsel:
Protokolltilførsel fra Sigmund Eidem, Knut Jørgen H. Rotabakk og Stein Samstad
Undertegnede mener Strategi 2020 i liten grad har konkretisert konsekvensene for de
sykehusene som ikke skal ha Fødeavdeling/akuttkirurgi gjennom konsekvensutredninger.
Undertegnede kan derfor ikke støtte punkt 8 og 9.

Vedtak fra Helse Sunnmøre HF
Styret i Helse Sunnmøre HF gikk inn for Helse MidtNorge RHF sin Strategi 2020
med følgende merknader:
Endring punkt 6
Styret vedtar at tilgjengelig kompetanse i størst mulig grad benyttes til aktiv
pasientbehandling. Bruken av beredskap og passiv vakt må gjennomgås ved alle sykehus
og skal reduseres der dette er forsvarlig.
Endring punkt 9
Helse MidtNorge skal tilby en helhetlig svangerskaps, føde og barselomsorg i tråd med
nasjonale anbefalinger. Helse MidtNorge RHF er ansvarlig for å utarbeide en helhetlig plan
for tilbudet sammen med kommunene.
God og forutsigbar kvalitet forutsetter robuste vaktordninger. Dette tilsier at antall
fødeavdelinger i regionen må vurderes. Styret for Helse MidtNorge RHF legger til grunn at
hovedregelen skal være en fødeavdeling i hvert foretak. Geografiske forhold må imidlertid
vektlegges i utformingen av det helhetlige tilbudet til de fødende.
Fødestue er et kvalitativt godt tilbud ved normale fødsler og kan inngå som en del av
fødselsomsorgen. Det må vurderes å opprette jordmorstyrte fødestuer ved de største
sykehusene for å unngå at fødende uten risikosvangerskap skal føde i avdeling for gravide
med risikosvangerskap.
Det skal ikke gjennomføres endringer i fødetilbudet før den regionale planen for
fødselsomsorg er vedtatt og godkjent av Helse og omsorgsdepartementet.
Nytt punkt 21
Styret for Helse MidtNorge RHF vurderer Strategi 2020 som retningsgivende for
foretaksgruppen, der de lokale helseforetakene skal komme tilbake med en konkretisering
av hvordan tjenestetilbudet skal organiseres. Dette gjelder spesielt tilbudet til de store og
økende pasientgrupper, fødetilbudet og det akuttkirurgiske tilbudet.
Bruken av beredskap og passiv vakt må gjennomgås ved alle sykehus og skal reduseres
der dette er forsvarlig.
Geografiske forhold skal vektlegges ved utforming av tjenestetilbudet.
Nytt punkt 22
A) Styret for Helse MidtNorge RHF ber administrerende direktør innlede drøftinger med
Helse Nord, Helse SørØst og Helse Vest for å sikre likeverdige helsetjenester i
randsonene mellom helseregionene.
B) Styret i HMN ser behov for evaluere og vurdere foretaksgrensene i eget RHF.
Nytt punkt 23
Styret for Helse MidtNorge ber administrerende direktør vurdere drift og forsvarlighet ved
medisinske avdelinger i sykehus som ikke har avdeling for bløtdelskirurgi med øyeblikkelig
hjelp.
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Vedtak for Helse Nordmøre og Romsdal HF
Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF gikk inn for Helse MidtNorge RHFs Strategi 2020
med en del endringer og tilleggsformuleringer. Les protokollen ved å følge linken under:
Vedtakene legges ut fortløpende på nettsiden for Strategi 2020 i etterkant av møtene

Publisert: 17.06.2010 14:26
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Ambisiøs 2020strategi for bedre kvalitet
Forslaget til Strategi 2020 som nå skal behandles i styrene for lokale helseforetak
og til slutt i styret for Helse MidtNorge RHF 24.25. juni, bygger på en tydelig
prioritering av store og voksende pasientgrupper, desentralisering av helsetilbud
for de store pasientgruppene som bruker tjenesten ofte og å frigjøre ressurser fra
passiv beredskap til aktiv pasientbehandling. Helse MidtNorge er opptatt av å sikre
befolkningens tilgang på spesialisthelsetjenester av god kvalitet fram mot 2020.
 Forslaget som er forankret gjennom et nært samarbeid med helseforetakene i regionen, er
historisk. Som nasjon står vi foran endringer i befolkningens behov for helsetjenester i et
omfang som savner sidestykke. Det er også historisk at vi som region kan legge fram en
omforent strategi for hvordan vi som spesialisthelsetjeneste skal møte denne utfordringen
på en offensiv måte. Vi står foran krevende strukturendringer om omstilling av
helsetjenesten, men forslaget til Strategi 2020 bygger på en solid faglig vurdering og
analyse. Konklusjonene er trukket sammen med de administrerende direktørene i våre
helseforetak: Gjennom en bred og åpen prosess har mange fått anledning til å komme med
innspill. Høringsprosessen viste at det er bred enighet om utfordringsbildet og dette gir oss
et godt fundament for omstillingene vi skal i gang med, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse
MidtNorge RHF.
Eksempler på økende behov for helsetjenester der lokale sykehus vil spille en viktig rolle:
l

l

l

l

Når vi blir flere eldre og lever lenger, vil flere oppleve å få kreft. Prognosen er også at
flere vil leve lenger med sin kreftsykdom og vil ha behov for oppfølging og vedlikehold av
behandling.
Antallet hjerneslagtilfeller vil øke, men ny kunnskap gir grunnlag for bedre hjelp og
behandling. Det vil redusere de alvorlige konsekvensene av hjerneslag.
Bedre demensomsorg forlenger livet og et økende antall pasienters behov for hjelp
døgnet rundt, illustrerer de krevende utfordringene vårt helsesystem står overfor.
Fedme er et økende samfunnsproblem og overvekt fører med seg en rekke
sykdomstilstander. Diabetes er ett eksempel. Vi løser ikke slike utfordringer med bare
å satse på reparasjon. Mer vekt må legges på å forebygge sykdom.
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Trygghet og kvalitet
 Befolkningen i MidtNorge har i dag et godt helsetilbud og har krav på det i årene som
kommer. Da må vi være forberedt på å løse oppgaven med relativt sett færre hender
samtidig som kravet om dokumentert kvalitet vil forsterkes. Vi løser ikke dette bare ved å
bruke mer penger. Grunnlaget for god helse legges på andre arenaer som kulturlivet, skolen
og oppvekstvilkårene for baren og unge. Gjennom Strategi 2020 ønsker Helse MidtNorge å
ta samfunnsansvar og sikre en effektiv bruk av ressursene. Vi legger til grunn at våre
helseforetak skal bidra aktivt til å gjennomføre Samhandlingsreformen i dialog med
kommunene, sier Bovim.
Desentraliserte behandlingstilbud for de store pasientgruppene som også bruker tjenesten
ofte, vil bety at mange pasienter vil få mindre behov for å reise. De som sjelden har behov
for sykehuset må regne med å måtte reise noe lenger. Men en godt organisert og effektiv
akuttmedisin skal gi trygghet for god og rask helsehjelp når behovet oppstår.
Alle sykehus i MidtNorge skal ha akuttilbud i indremedisin og anestesiologi. Det er denne
delen av akuttmedisinen som har flest pasienter og det er på dette området at behovet
forventes å øke i årene som kommer. Den akuttkirurgiske beredskapen foreslås samlet ved
ett av sykehusene i hvert av helseforetakene, men 5dagers poster for planlagt kirurgisk
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Ambisios-2020-strategi-for-bedre-kvalitet/102975/
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behandling vil gi tilgang på kirurgisk kompetanse. Endringen skal bidra til å frigjøre
ressurser til økt aktiv pasientbehandling. Ventelistene skal ikke øke, de skal ned.
Helse MidtNorge skal tilby en helhetlig svangerskaps, føde og barselomsorg i tråd med
nasjonale anbefalinger. Forslaget innebærer at antall fødeavdelinger reduseres for å sikre
forutsigbar kvalitet og robuste vaktordninger. Fødestue er et kvalitativt godt tilbud for normal
fødsler og kan inngå som en del av fødselsomsorgen. Foretakene skal etablere
sammenhengende svangerskaps, fødsels og barseltjenester i samarbeid med
kommunene. I dette arbeidet skal det taes geografiske hensyn. Det gjøres ikke endringer
før Helse og omsorgsdepartementet har godkjent de helhetlige planene

Her finner du dokumentasjon:
Presentasjonen som ble brukt på pressekonferansen(pdf)
Saksframlegg med forslag til vedtak (pdf)
Bakgrunn og mer informasjon om Strategi 2020

Fotomateriell for fri bruk kan lastes ned fra Helse MidtNorges
Flickrkonto:
(husk å oppgi kilde/fotograf når fotos benyttes)
http://www.flickr.com/photos/helse_midtnorge/

Kontaktpersoner for media:
Helse MidtNorge RHF: Adm.dir. Gunnar Bovim – mob.tlf. 95467446
Helse Sunnmøre HF: Adm.dir. Astrid Eidsvik – mob.tlf. 91772495
Helse Nordmøre og Romsdal HF: Adm.dir. Bjørn Engum – mob.tlf. 90084385
St. Olavs Hospital HF: Adm.dir. Nils Kvernmo – mob.tlf. 48141328
Rusbehandling MidtNorge HF: Adm.dir. Dag Hårstad – mob.tlf. 92285670
Helse NordTrøndelag HF: Adm.dir. Arne Flaat – mob.tlf. 41415032
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H.M. Kong Harald åpner nye St. Olavs Hospital 12. juni 2010
H.M. Kong Harald 5. vil forestå den offisielle åpningen av nye St. Olavs Hospital
lørdag 12. juni kl. 14:30. I tillegg deltar Helse og omsorgsminister AnneGrete
StrømErichsen. Seremonien finner sted i friluft i senterhagen ved Kvinnebarn
senteret, og er åpen for alle.
St. Olavs Hospital ønsker alle velkommen til folkefest i anledning den høytidelige åpningen
av det nye sykehuset.
Lørdagen starter med åpen dag på sykehuset mellom kl. 10:00 og 14:00, hvor publikum
kan besøke alle de nye sentrene, og delta på forskjellige aktiviteter, som f.eks. foredrag,
kåserier, utstillinger og demonstrasjoner av utstyr.
Kl. 14:30 starter åpningsseremonien, som blir en festforestilling med bl.a. The Brazz
Brothers, Gunnhild Sundli, Paul Ottar Haga og Malin Reitan.
Program for Åpen dag finner du her
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Program for åpningsseremonien finner du her
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Nye kontrakter innen rusbehandling
Helse MidtNorge RHF offentliggjorde fredag 4. juni resultatet av anskaffelse av
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Stiftelsen
Valdresklinikken er ny som leverandør av tjenester innen TSB, mens det regionale
helseforetaket inngår nye avtaler og fortsetter samarbeidet med Lade
Behandlingssenter Blå Kors BA og N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS.
Til sammen åtte tilbydere leverte ni tilbud i konkurransen, og de tre som ble valgt hadde
både den etterspurte kvaliteten og de gunstigste prisene. I forhandlinger ble partene enige
om mindre tilpasninger rundt organiseringen av tjenestene.
Tre tilbydere ble avvist i konkurransen. Utlysningen stilte krav til at tilbyderne skulle være
ideelle organisasjoner med tilfredsstillende økonomisk stilling, og de tre kunne ikke
framlegge god nok dokumentasjon i forhold til dette kravet. To tilbud ble forkastet fordi de
kom utenfor den økonomiske rammen som var satt i utlysningen.
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Helse MidtNorge RHF vil underskrive kontrakt med leverandørene i midten av juni 2010.
Kontaktperson for pressen er administrerende direktør for Rusbehandling MidtNorge HF
Dag Hårstad – mobil: 922 85 670 epost: dag.harstad@rusmidt.no
samt fagdirektør for Rusbehandling MidtNorge HF
Reidar Hole – mobil: 902 89 619 epost: reidal.hole@rusmidt.no

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Stiftelsen Valdresklinikken
Lade Behandlingssenter Blå Kors BA
N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS
Publisert: 07.06.2010 15:09
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 Høringsprosess med mange viktige innspill
 Høringsprosessen har gitt oss mange og viktige innspill i arbeidet med Strategi
2020 for Helse MidtNorge. Vi har bred oppslutning om utfordringsbildet og de
strategiske mål som var definert i høringsdokumentet. Nå er det opp til styret for
Helse MidtNorge RHF å ta ansvar for å gjøre de veivalg vi står foran, sier
styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styrelederen mener at det gjennom drøftinger i det regionale styret og med ledelsen i de
lokale helseforetakene, nå er lagt grunnlag for en beslutningsprosess der helseforetakene
vil bli ansvarliggjort og får et ansvar for å gjennomføre betydelige endringer i innretning av
spesialisthelsetjenesten i vår region.
 Dette skal gjøre oss i stand til å møte endrede behov for helsetjenester og sikre god
samhandling med primærhelsetjenesten. Målet er en bærekraftig helsetjeneste som kan
levere den kvalitet pasientene har krav på. Vi har lagt vekt på en å ha en åpen prosess i
arbeidet med strategien. Det blir også viktig framover. Når det lages en strategi for endring
av et så sentralt velferdsgode som helsetjenesten er, er åpenhet og involvering en
forutsetning for at vi skal skape trygghet rundt prosess og forankring for de beslutninger
som tas. Jeg erkjenner at dette er en betydelig utfordring, men vi kan heller ikke la være å
ta grep. Det vil være en unnlatelsessynd og vil også ha betydelige konsekvenser, sier
Almlid.
Styret for Helse MidtNorge RHF tar stilling til Strategi 2020 i møte 24.25. juni. I forkant av
dette skal de lokale helseforetakene behandle forslag til strategi. Etter planen vil
saksframlegget bli presentert av administrasjonen mot slutten av neste uke. I denne
perioden blir det også gjennomført drøftinger med tillitsvalgte og brukerutvalgene vil
behandle forslaget.
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Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF
mob.tlf. 90600994
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Kan redusere ventetiden ved å endre bruken av kontroller
Helse MidtNorge kan øke kapasiteten og redusere ventetiden for polikliniske
konsultasjoner ved å justere bruken av kontroll av pasienter. Foreløpige tall viser
at kontroller utgjør godt over halvparten av antallet polikliniske konsultasjoner på
sykehus, endring i bruken av kontroller kan derfor langt på vei bidra til å fjerne
ventelisten.
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Nyhetsmating fra Helse Midt
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 Vi kommer til å prioritere fire kvalitetsmål for siste del av 2010. Vi skal redusere
ventetiden, vi skal ha bort korridorpasientene, vi skal innfri på epikrisetid og det er
uakseptabelt at pasienter skal oppleve fristbrudd. Vi iverksetter tiltak på alle disse
områdene, og forventer at helseforetakene følger opp. Gjennomgang av bruken av kontroller
på poliklinikk er ett av flere tiltak som vi kommer til å følge opp, sier direktør for helsefag,
forskning og utdanning, Nils Eriksson i Helse MidtNorge RHF.

Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

I styremøtet 3. juni presenterte han tall som beskriver et stort potensial for å redusere
venteliste og ventetid til poliklinisk behandling ved å endre bruken av kontroller. I 2009 ble
det utført over 900.000 polikliniske konsultasjoner i Helse MidtNorge. Av disse var 644.000
knyttet til somatisk behandling. Foreløpige analyser tilsier at godt over halvparten av disse
er kontroll av pasienter.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Trolig kan man ved mer kritisk bruk av kontroller unngå å innkalle en av ti pasienter. Dette
tilsvarer rundt 30.000 polikliniske konsultasjoner per år. I dag står det 28.800 pasienter som
er tildelt med rett til helsehjelp på venteliste for poliklinisk behandling. I snitt henvises det
hver måned 10.000 pasienter med rett til poliklinisk behandling.

Følg oss på sosiale medier
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Kontaktperson for media:
Direktør for helsefag, forskning og utdanning, Nils Eriksson, Helse MidtNorge RHF
mob.tlf. 951 45 747
Publisert: 03.06.2010 11:08
Tor Harald Haukås
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Befaring i forbindelse med regional sykehusutredning
Fra www.helsenr.no
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Befaring i forbindelse med regional sykehusutredning
1. og 2. juni er det avholdt befaring av bygningene ved Molde sjukehus (Lundavang og Hjelset) og
Kristiansund sykehus, i regi av det regionale utredningsprosjektet for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.

Helse MidtNorges utredningsprosjekt skal svare på bestillingen fra Helse og
omsorgsminister AnneGrethe StrømErichsen om å utrede følgende forhold:

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

Det er i denne forbindelse at det regionale prosjektet har vært på befaring på sykehusene.

Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Mer om befaringen og om det regionale utredningsprosjektet finner du på prosjektets egen
informasjonsside  klikk her.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Revurdere foreliggende planer for Nye Molde sjukehus på Eikrem og bruk av Kristiansund sykehus i lys
av samhandlingsreformen og strategiarbeidet i Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse MidtNorge RHF
¡ 0alternativet – videreføring av drift i dagens lokaler på Lundavang, i Kristiansund og på Hjelset
¡ Ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal.
¡

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Ros til Helseforetakene for måloppnåelse
Helse MidtNorge RHF avholdt i dag foretaksmøte med alle Helseforetakene i
regionen. HFene fikk ros for måloppnåelse i 2009
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De såkalte foretaksmøtene er der det regionale helseforetaket utøver sin direkte eierrolle
overfor HFene. Fast post på junimøtene er godkjenning av årsregnskap og årsberetning,
samt Årlig melding for siste år.

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

Alle HFenes Årlige meldinger ble godkjent, og ledelsen i Helse MidtNorge RHF uttrykker
tilfredshet med HFenes evne til å møte fastsatte mål i 2009.

Klikk på navnet til Helseforetaket for å komme til oversikten over protokollene fra
foretaksmøtene
l
l
l
l
l
l
l

Helse MidtNorge RHF
Helse NordTrøndelag HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helse Sunnmøre HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene i MidtNorge HF

Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Sykehusstreiken er over
Streiken i sykehusene er over etter at Unio og Spekter ble enige natt til tirsdag, på
initiativ fra meklingsmannen.
I Helse MidtNorge har 104 av Unios medlemmer ved St. Olav har vært i streik fra fredag 28.
mai, men etter nattens løsning går disse tilbake på jobb fra tirsdag morgen.
 Jeg er glad for at streiken nå avsluttes og at pasientene ikke nå lenger blir skadelidende,
sier viseadministrerende direktør AnneKari Bratten i Spekter.
 Resultatet har ikke en så tydelig likelønnssatsning som Unio kunne ha ønsket, men
sentrale, varige justeringer av minstelønnssatsene er et viktig skritt i riktig retning, sier sier
forhandlingsleder for Unio i Spekterområdet, Lisbeth Normann til Unios egen nettside.
Partene ble enige om forslaget fra riksmeklingsmannen natt til tirsdag 1. juni klokken
04.15.
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Bred støtte til de strategiske målene i Helse MidtNorge 2020
Det er bred støtte til de strategiske målene som Helse MidtNorge har definert for
utvikling av spesialisthelsetjenesten fram mot 2020. Dette kommer fram i den
omfattende høringsrunden som er gjennomført. Nå gjenstår en kritisk
gjennomgang av det som er gjort av økonomiske og faglige
konsekvensvurderinger før styret skal ta stilling til Strategi 2020 i sitt styremøte 24.
juni.
 Vi legger opp til en drøfting av høringsrunden med styret for Helse MidtNorge RHF på
styremøte 3. juni. Sammen med ledelsen for de lokale helseforetakene vil vi nå starte
arbeidet med innstillingen til endelig forslag til Strategi 2020. Strategien vil bli behandlet i
styrene for de lokale helseforetakene i løpet av juni før det regionale styret gjør sitt vedtak,
sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF. Han er svært tilfreds med den brede
deltakelse det har vært i høringsrunden. I alt er det kommet inn over 130 høringssvar i
tillegg til innspill gjennom fagnettverk, fagmiljøer og omfattende møtevirksomhet.
I oppsummeringen til styret skriver administrasjonen at høringssvarene gir en god
bekreftelse på hvilke utfordringer Helse MidtNorge står overfor. Svarene gir full støtte til de
5 strategiske målene. Mange av høringsinstansene er kritisk til konkret omstilling i eget
lokalområde, men kommer i liten grad med alternative tiltak som setter oss i stand til å
møte utfordringene. Høringsuttalelsene har ellers kommet med en rekke innspill som
administrerende direktør ønsker å ta med i det videre arbeidet.
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Samlet sett viser gjennomgangen av høringssvarene at styret i Helse MidtNorge RHF står
foran en vanskelig oppgave når den endelige strategien skal utformes og vedtas.
Forpliktelsen til å gjennomføre nødvendige omstillinger veier tungt når utfordringene er så
entydige, og høringssvarene viser med all tydelighet det som er omtalt som
spesialisthelsetjenestens strategiske dilemma. Vi vil ikke makte å prioritere økt tilbud til de
store pasientgruppene og samtidig skape robuste vaktordninger og fagmiljø innenfor den
tjenestestrukturen vi har i dag.
Her finner du administrasjonens gjennomgang av høringssvarene:
Orienteringssak 52/10 – Strategi 2020  Gjennomgang av høringssvar
Orienteringssak 52/10 – Strategi 2020  Tilgang på legehjemler i relasjon til Strategi 2020

Her finner du alle innkomne høringsvar
Her finner du mer om arbeidet med Strategi 2020
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Sakspapirer for styremøte 3. juni på web
Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 3. juni er nå
tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.
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Under orienteringssaker legger administrasjonen fram en gjennomgang og vurdering av
innkomne uttalelser til høringsdokumentet Strategi 2020. Saksunderlag for dette gjøres
etter planen tilgjengelig i løpet av fredag 28. mai.
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Fagnettverkene gir viktige 2020bidrag
 Fagnettverkene våre har bidratt med mange sentrale innspill i arbeidet med
Strategi 2020. Det gjelder også i sluttfasen når vi nå er i ferd med å oppsummere
høringssvarene fra kommuner, fagorganisasjoner, brukere og andre, sier
samhandlingsdirektør Daniel Haga i Helse MidtNorge RHF.
I styremøtet 3. juni får styret for Helse MidtNorge RHF presentert en oppsummering og
vurdering av innkomne høringsuttalelser. Endelig forslag til Strategi 2020 legges fram for
behandling i styremøte 24. juni.
Blant de nettverkene som er kommet med nye innspill i strategiarbeidet er Fagnettverk for
pediatri. De anbefaler at spesialisttilbudet for barn i Helse Nordmøre og Romsdal enders til
poliklinikk/dagpost. Dersom man klarer å opprettholde et robust fagmiljø ved Sykehuset
Levanger, går man inn for å opprettholde akutttilbudet til syke barn i Helse NordTrøndelag.
En forutsetning er tett faglig samarbeid med St. Olavs Hospital.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

 Det vil være naturlig å legge denne anbefalingen fram som en orientering overfor styret i
Helse MidtNorge RHF 3. juni ettersom det har vært reist spørsmål om vurderingen av
tilbudet til syke barn i regionen, sier Haga.
Her finner du fagnettverkenes innspill til 2020strategien
Her finner du mer om arbeidet med Helse MidtNorge 2020

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Over 120 høringssvar til Strategi 2020
Den 20. mai gikk fristen ut for å sende høringssvar til Helse MidtNorges arbeid med
utarbeidelse av Strategi 2020, og det er mottatt over 120 høringssvar. Det vil også
fortsette å komme inn høringssvar de nærmeste dagene.
Invitasjonen til høringsprosessen gikk ut tidlig i mars, og i overkant av 200 høringsinstanser
mottok invitasjonen. Siden dette har vært en åpen høringsrunde har det også vært
anledning for andre å komme med høringssvar, noe flere har benyttet seg av.  Vi har
gjennom prosessen med utarbeidelse av Strategi 2020 lagt vekt på bred involvering både av
offentlige instanser, organisasjoner og enkeltpersoner i hele regionen, sier direktør for
samhandling Daniel Haga. Derfor setter vi nå stor pris på responsen vi har fått gjennom de
vel 120 høringssvarene, og vi er godt fornøyd med bredden av svarinstanser. Vårt
hovedinntrykk er at høringsinstansene stiller seg bak de utfordringene vi står ovenfor, med
endringer i befolkningen og medisinsk utvikling som krever nye grep i årene som kommer,
derfor er det brede engasjementet en god støtte til vårt arbeid, sier Haga.
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Arbeidet med å gå gjennom og vurdere høringssvarene er godt i gang, og alle svarene har
minimum to lesere. Styret i Helse MidtNorge vil bli presentert for et notat med en
oppsummering av høringssvarene fra administrasjonen i sitt styremøte den 3. juni. Det skal
etter planen tas endelig stilling til Strategi 2020 i styremøte den 24. juni.
Les alle høringssvarene her på Helse MidtNorges samleside for Strategi 2020

Følg oss på sosiale medier
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Årsberetning på web: Positivt 2009resultat
Helse MidtNorges årsberetning som nå er publisert på web, viser at
foretaksgruppen gikk med om lag 200 millioner kroner i overskudd i 2009. Det er
fortsatt behov for betydelig omstilling i foretaksgruppen
Økonomidirektør AnneMarie Barane forteller at planen var et overskudd på 179 millioner for
siste år, slik at en kunne gjennomføre prioriterte investeringer. Resultatet ble enda bedre:
214 millioner i pluss. Overskuddet brukes til planlagte investeringer. På grunn av stor
lånebyrde er en veldig følsom for renteøkninger, og det er behov for å omstille driften for å
sikre en bærekraftig økonomi.
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Målet om økt pasientbehandling ble ikke nådd og ventetiden økte noe i 2009. Det er derfor
iverksatt tiltak for å redusere ventetid og antall fristbrudd. Særlig skal kapasiteten innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykiatri styrkes.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Helse MidtNorge startet i høst opp arbeidet med Strategi 2020 for å forberede
organisasjonen på utfordringene som kommer de neste årene. Strategiprosessen
gjennomføres på en åpen og inkluderende måte, og over 200 organisasjoner er invitert til å
delta på høringsrunde våren 2010. Klikk her for å komme til oversiktssiden for Strategi
2020.
Les hele årsberetningen for 2009 her
Publisert: 19.05.2010 10:23
Jostein Listou
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Høringsfrist for Strategi 2020 den 20. mai
Høringsfristen i Strategi 2020 utløper den 20. mai, og Helse MidtNorge har til nå mottatt i
overkant av 60 høringssvar. Det regionale brukerutvalget, pasient og brukerombudene i
regionen, Den Norske Legeforening og en rekke kommuner er blant dem som har svart så
langt. Høringssvarene blir fortløpende gjort tilgjengelig her.
Strategi 2020 vedtas på styremøte i Helse MidtNorge den 24. juni, og fram til høringsfristen
utløper den 20. mai er det mulighet for å bidra med høringsuttalelser.

Her er en samleside for Strategi 2020, med høringsbrev, bakgrunnsinfo, presentasjoner og
høringssvar
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Nettsider for sykehusutredning i Nordmøre og Romsdal
Det er nå opprettet egne nettsider for prosjektet som skal utrede nytt sykehus i
Nordmøre og Romsdal.
Prosjektet skal framskaffe tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur i
Nordmøre og Romsdal. Utredningene som skal være gjennomført fram mot oktober 2010.
Prosjektet skal svare ut de vurderinger som helse og omsorgsminister Anne Grete Strøm
Erichsen, i et brev av 11. mars i år, ba om da hun kommenterte konseptrapporten for Nye
Molde sykehus.
Slik ministeren har bedt om, skal prosjektet utrede tre alternativer:
• Videreføre dagens sykehusstruktur med lokasjonene Lundavang (Molde), Hjelset og
Kristiansund.
• Revurdere Eikrem (Nye Molde sjukehus) og Kristiansund.
• Ett felles sykehus.
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Les mer om prosjektet på nettsidene. Klikk på:
Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal
eller klikk på lenken nedenfor:
https://ekstranett.helsemidt.no/nytt_sykehus_HNR/default.aspx
Se også tidligere artikler om utredningsprosjektet:
l
l

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Mandat for utredning av sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal (27.04.10)
Utredningsprosjekt for framtidig sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal (23.04.10)
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Ekstramillioner til samhandling i revidert nasjonaltbudsjett
MidtNorge blir tilgodesett med ekstramillioner til samhandlingsprosjekter når
Regjeringen tirsdag legger fram forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Røros
kommune og kommunesamarbeidet i Midtre Namdal er på listen over prioriterte
prosjekter når det nå legges inn nye 40 millioner kroner for å støtte konkrete
samhandlingsprosjekter.
Det var statsminister Jens Stoltenberg som "lekket" fra revidert nasjonalbudsjett under
Helsekonferansen som åpnet i Oslo idag mandag. For 2010 er det etablert en
tilskuddsordning på 33 millioner kroner til stimulering av lokalmedisinske sentra og
kommunesamarbeid om helse og omsorgstjenester.
– Ordningen har skapt mye lokalt engasjement og søknadsmengden har vært stor. Derfor
har regjeringen bestemt at vi mer enn dobler tilskuddsordningen til samhandlingsprosjekter
lokalt, sier statsminister Jens Stoltenberg. I revidert nasjonalbudsjett, som legges fram
tirsdag, vil det bli foreslått en økning på 40 millioner kroner, til totalt 73 millioner kroner for
2010.
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Les pressemelding fra Statsministerens kontor her
Følg oss på sosiale medier

Her kan du følge Helsekonferansen på web

Helse MidtNorge på
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8 millioner til samhandlingstiltak
Helse MidtNorge har tildelt 8 millioner kroner til samhandlingstiltak. Det er
prosjekter der helseforetakene planlegger konkret samarbeid med kommuner som
er blitt prioritert. Det regionale helseforetaket mottok 31 søknader med en samlet
søknadssum på vel 28 millioner kroner. Det var avsatt 8 millioner til prosjektene i
2010 og det har derfor vært nødvendig med en streng prioritering av søknadene.
I vurderingen er det lagt vekt på geografisk fordeling og at søkerne fylte disse kriteriene for
tildeling:
Det helseforetaket som søker må vise til samarbeid med en eller flere kommuner.
Midlene kan brukes til del finansiering av nye intermediære løsninger, med en
kostnadsfordeling slik vi tidligere har lagt opp til. Det vil si at prosjektmidlene kan dekke
inntil 1/3 av driftskostnadene.
Videre kan det søkes om prosjektmidler til andre type tiltak der målet er omstilling og
effektivisering i foretaket. Det første punktet gjelder også for denne type tiltak.
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Helse Sunnmøre
Det er bevilget 685.000 kroner til et kompetanseløft innen rehabilitering av pasienter med
hjerneslag. Mork Rehabiliteringssenter samarbeider med kommunene på Søre Sunnmøre
om dette.

Følg oss på sosiale medier
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Helse Nordmøre og Romsdal
Det er bevilget 2 millioner kroner til samhandlingstiltak i regi av helseforetaket. I dette inngår
prosjekt og driftsstøtte ved etablering av et distriktsmedisinsk senter i Sunndal, etablering
og drift av intermediærtilbud i Kristiansund og planlegging av tilsvarende tilbud i Molde.
(Intermediærtilbud er bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunetjenesten, der
pasienten er utskrevet fra sykehusavdelingen, men fremdeles trenger noe pleie og
oppfølging før hjemreise).

St. Olavs Hospital
Det er bevilget 2,6 millioner kroner til Nye Røros Sykehus til etablering av intermediærpost.
I dette inngår blant annet kompetanse og teknologisk infrastruktur for samhandling.

Helse NordTrøndelag
Det er bevilget 1,3 millioner til Kirurgisk avdeling Levanger og Namsos i samarbeid med
kommunene Verdal, Namsos og Overhalla for behandling før og etter proteseoperasjon. I
behandling prioriteres rett pasient til rett sted til rett tid.

Rusbehandling MidtNorge
Det er bevilget 1 million kroner til Samhandlingstiltak med Trondheim Kommune for rustiltak
på forebyggende nivå, samt ½ million kroner til Poliklinisk tiltak i Molde Kommune. Her går
midlene til videreutvikling av nærbehandlingen i kommunen.
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Forutsetter desentralisering av helsetilbud
Styret for Helse MidtNorge RHF ønsker å legge til rette for økt desentralisering av
spesialiserte helsetjenester når Strategi 2020 skal vedtas i juni. Administrasjonen
skal konkretisere og se nærmere på konsekvensen av både sentralisering og
desentralisering av tjenester.
Desentralisering av helsetjenester kan gjennomføres på flere måter. Samhandlingsreformen
legger opp til at oppgaver kan overføres til kommunene. Samarbeid med kommunene om
etablering og utvikling av tilbudet ved distriktsmedisinske sentra er et annet virkemiddel.
Helse MidtNorge kommer til å se nærmere på hvilke oppgaver som kan overføres fra
akuttsykehus til lokalsykehus i samme helseforetak, og på samme måte se på oppgaver
som kan flyttes fra universitetssykehuset til andre sykehus i regionen.
 En desentralisert spesialisthelsetjeneste har en verdi ut over tilbudet til den enkelte. Dette
er også et viktig bidrag til utvikling av lokalsamfunn, velferd og helsetilbudet generelt.
Strategi 2020 skal bygge på at vi har et helhetlig samfunnsansvar og at vi forvalter store
ressurser på vegne av fellesskapet. Forutsetningen er at befolkningen skal ha trygghet for
liv og helse også når tjenestetilbudet er endring, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse
MidtNorge RHF.
Her er vedtaket:
1. Styret for Helse MidtNorge RHF har som mål å tilrettelegge for et likeverdig helsetilbud
av høy kvalitet til befolkningen i MidtNorge. Skal befolkningen få en god helsetjeneste, må
noen oppgaver sentraliseres og andre desentraliseres
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2. En desentralisert spesialisthelsetjeneste har en verdi ut over tilbudet til den enkelte.
Styret for Helse MidtNorge RHF ser det derfor som viktig å tilrettelegge for at befolkningen
kan tilbys spesialisthelsetjenester nært der de bor, der dette er mulig ut fra en samlet
kvalitetsmessig vurdering.
3. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til at det er rom for å utføre flere av oppgavene i
behandlingskjeden i lokalsykehusene og i desentraliserte poliklinikker.
4. Styret for Helse MidtNorge RHF ber administrasjonen komme tilbake med en
konkretisering av oppgaver som kan desentraliseres/sentraliseres og de konsekvenser
dette har for de respektive sykehus, etter at en framtidig struktur og oppgavedeling er
vedtatt juni 2010.
Her er saksframlegget (SAK 47  2010) (pdfdokument)
Her finner du mer om Strategi 2020
Publisert: 06.05.2010 17:18
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Ambulansedom frikjenner Helse MidtNorge
Søre Sunnmøre Tingrett har konkludert med at selskapet Akuttkompetanse AS ikke
er berettiget erstatning i forbindelse med anbudskonkurransen om
ambulanstjenester i 2007. Helse MidtNorge RHF som var stevnet, er dermed
frikjent.
Retten har vurdert det slik at Akuttkompetanse ikke ville ha fått oppdraget selv om det er
dokumenter feil i forbindelse med gjennomføringen av anbudskonkurransen. Feilene hadde i
følge retten ikke betydning for utfallet av konkurransen. Evalueringen kan derfor ikke sies å
være vilkårlig eller ha gitt et uforsvarlig resultat.
Her finner du domsslutningen (pdfdokument)
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Johan Arnt Vatnan, Helse Bygg MidtNorge mob.tlf. 99561569
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Konstruktiv dialog med ansatte ved Kristiansund sykehus
Ledelsen i Helse MidtNorge RHF møtte onsdag ettermiddag ansatte ved
Kristiansund sykehus for å høre deres syn på konfliktfylte forhold innen Helse
Nordmøre og Romsdal HF. De ansatte hadde bedt om et slikt møte. Også ledelsen i
Helse Nordmøre og Romsdal HF samt lokale og regionale tillitsvalgte deltok i
møtet.
Partene ga uttrykk for at møtet var nyttig, og det ble signalisert vilje til å bidra
konstruktivt i en dialog framover med ledelsen i det lokale helseforetaket.
 Styret for Helse MidtNorge RHF oppnevnte i april nytt styre for Helse Nordmøre og
Romsdal HF. Styret ble da også gjort kjent med brev fra ansatte ved Kristiansund der de ga
uttrykk for mistillit til ledelsen av helseforetaket. Konklusjonen var da som nå, at det
regionale styret har full tillit til styret for helseforetaket. Vi har ikke behov for å gripe inn i en
diskusjon ledelsesstruktur i helseforetaket og krav om stedlig ledelse for Kristiansund
sykehus. Slike spørsmål ligger til ledelsen i det lokale helseforetaket å avklare. Likevel har
vi ønsket å høre de ansattes syn og sa derfor ja til å møte dem, sier styreleder Kolbjørn
Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Almlid poengterer at Helse MidtNorge RHF nå starter arbeidet med å utrede framtidig
sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal, etter at Helse og omsorgsdepartementet har
bedt om dette. Arbeidet skal være avsluttet i oktober 2010 og det er under etablering en
referansegruppe som skal ha deltakelse både fra kommuner, brukere og ansatte fra både
Molde og Kristiansund.
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Skal ikke legge ned lokalsykehus
 Vi skal ikke legge ned lokalsykehus i MidtNorge. Ingenting i høringsdokumentet
for Strategi 2020 går ut på det. Men det er konsekvensvurdert og konkludert med at
vi ikke kan fortsette som nå. Det betyr at det vedtaket vi etter planen skal fatte 24.
juni, får betydning for mange år framover og skal bidra til å skape trygghet og
forutsigbarhet både i forhold til helsetilbud og rekruttering til
spesialisthelsetjenesten i MidtNorge, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt
Norge RHF.
Onsdagens styreseminar for styrene i helseforetakene i Helse MidtNorge, drøftet prosess
fram mot endelig vedtak av Strategi 2020. Høringsfristen utløpet 20. mai og deretter legges
det opp til drøftinger og styrebehandling i alle lokale helseforetak før styret for Helse Midt
Norge RHF etter planen skal fatte endelig vedtak 24. juni.
Helse MidtNorge RHF har lagt opp en grundig gjennomgang av alle høringsuttalelser. Disse
gjøres tilgjengelig på web etter hvert som de kommer inn. Styret for Helse MidtNorge RHF
får høringsrunden og administrasjonens vurdering av innkomne uttalelser til behandling i
styremøte 3. juni. Deretter skal det utformes et endelig forslag til Strategi 2020.
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Høringssvar til Strategi 2020 på vei inn
Det er under tre uker igjen til høringsfristen i Strategi 2020, og Helse MidtNorge har mottatt
en rekke høringssvar. Det regionale brukerutvalget, Den Norske Legeforening og flere
kommuner er blant dem som har svart så langt. Høringssvarene blir fortløpende gjort
tilgjengelig her.
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Strategi 2020 vedtas på styremøte i Helse MidtNorge den 24. juni, og fram til høringsfristen
utløper den 20. mai er det mulighet for å bidra med høringsuttalelser.
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Her er en samleside for Strategi 2020, med høringsbrev, bakgrunnsinfo, presentasjoner og
høringssvar
.
Følg oss på sosiale medier
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Høringssvar til Strategi 2020 på vei inn
Det er under tre uker igjen til høringsfristen i Strategi 2020, og Helse MidtNorge har mottatt
en rekke høringssvar. Det regionale brukerutvalget, Den Norske Legeforening og flere
kommuner er blant dem som har svart så langt. Høringssvarene blir fortløpende gjort
tilgjengelig her.
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Strategi 2020 vedtas på styremøte i Helse MidtNorge den 24. juni, og fram til høringsfristen
utløper den 20. mai er det mulighet for å bidra med høringsuttalelser.
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Her er en samleside for Strategi 2020, med høringsbrev, bakgrunnsinfo, presentasjoner og
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.
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Styreseminar om roller og strategi 2020
Onsdag 5. mai ble det avholdt seminar for de nye styrene i helseforetakene i Midt
Norge. Presentasjonene som ble benyttet under seminaret er tilgjengelig på web
og på Helse MidtNorges vegg på Facebook finner du bilder fra samlingen.
Presentasjoner fra seminaret:
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Kolbjørn Almlid, styreleder  Helse MidtNorge RHF:
Styrene  rammer og forventinger  forhold administrasjon
Kolbjørn Almlid, samhandlingsdirektør  Helse MidtNorge RHF:
Styrenes rolle og ambisjoner  avveininger
Daniel Haga, Helse MidtNorge RHF:
Strategi 2020  styreseminar
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Styreseminar og styremøte i uke 18
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF 6. mai og program for
styreseminar 5. mai for foretaksstyrene i MidtNorge er nå tilgjengelig på web.
Du finner sakspapirene i vår styreadministrasjon på web. Her vil også presentasjoner som
brukes i styremøtet og i styreseminaret, bli tilgjengelig.
Gå rett til sakliste for styremøte 6. mai (pdf)
Gå rett til program for styreseminaret 5. mai (pdf)

Publisert: 29.04.2010 17:00
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Pasienter får frikort uten å søke
Fra 1. juni mottar pasienter frikort automatisk i posten når de har betalt kr 1 840, i
egenandeler. Dersom pasientene har betalt mer, blir dette automatisk
tilbakebetalt.
Alle som passerer frikortgrensen for egenandeler på helsetjenester og medisiner i
løpet av et kalenderår, har krav på frikort. I dag har man selv ansvar for å samle
kvitteringer og søke om frikort hos NAV. Den nye ordningen vil sikre at alle med
rett til frikort får oppfylt rettigheten sin på en enklere måte.
 Fra 1.juni kommer frikortet automatisk i posten etter at man har betalt kr 1840, i
egenandeler. Kortet kommer sammen med en oversikt over egenandelene som er betalt. Vi
ber alle bruke kvitteringskortet som før og ta vare på kvitteringer for egenkontroll, sier
programdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet.
Frikorttelefon og nettsted
Fra 1. juni overtar Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) utsendelsen av frikort fra NAV.
HELFO har opprettet en egen telefontjeneste i tillegg til nettsiden og annet
informasjonsmateriell for å hjelpe de som har spørsmål om den nye ordningen.
Vi regner med å få spørsmål om den nye ordningen, særlig fordi dette er et overgangsår
med spesielle rutiner. Vi oppfordrer derfor de som lurer på noe til å lese mer på nettsidene
våre www.helfo.no/frikort, eller ringe frikorttelefonen på nummer 815 70 050, sier KjellArne
Knutsen, direktør i Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).
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Gjelder ikke pasientreiser i 2010
2010 er et overgangsår mellom ny og gammel frikortordning. I år må pasienten selv sende
inn egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon for registrering. Egenandelene registreres
i Skien av Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. En egen hvit slipp på
kvitteringskortet for egenandeler er tilpasset slik innsending.
Den nye ordningen vil ikke omfatte frikort for egenandelstak 2. Dette er for eksempel
egenandeler for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut og enkelte former for
tannlegehjelp.
Spørsmål om egenandeler for pasientreiser rettes til Pasientreiser, www.pasientreiser.no og
telefon 05515.
Fakta om ny frikortordning
Fra 1. juni 2010 får du frikortet automatisk i posten når du har betalt kr 1840, i
egenandeler. Betaler du mer, får du det automatisk tilbakebetalt.
l
l

l

l

l

Bruk kvitteringskortet som før, og be pasienter ta vare på kvitteringer for egenkontroll.
2010 er et overgangsår. Egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon blir ikke
automatisk registrert før i 2011. Send inn kvitteringer for denne type reiser til
Pasientreiser i Skien. Adresse står på kvitteringskortet for 2010.
En teknisk løsning fanger opp betalte egenandeler fra behandleroppgjørene som
sendes inn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Det er kun informasjon om beløp,
type behandler og dato for behandling som registreres. Informasjon om diagnoser,
medisiner eller helsetilstand registreres ikke.
Behandlere og tjenesteytere skal innrapportere en egenadel med 11sifret
fødselsnummer eller Dnummer og innen 14 dager etter at den er utfakturert.
Man kan reservere seg mot den automatiske frikortordningen ved å kontakte HELFO.
Da må du selv ta ansvar for å samle kvitteringer og søke om frikort.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Pasienter-far-frikort-uten-a-soke/102524/
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l

Den nye ordningen gjelder ikke frikort for egenandelstak 2. Dette er for eksempel
egenandeler for behandling hos fysioterapeut og enkelte former for tannlegehjelp.
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) overtar utsendelsen av frikort fra NAV.
Tromsø kommune innførte den nye frikortordningen allerede 1.januar.

l

Ring Frikorttelefonen 815 70 050 hvis du har spørsmål om frikort.

l

Ring Pasientreiser telefon 05515 hvis du har spørsmål om egenandeler for
pasientreiser.

l

l
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Helse MidtNorge RHF med i Grønt Punkt
Helse MidtNorge RHF er blitt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Dette er et
tydelig signal om å støtte opp om finansieringen av returordningene og slik sikre
miljøriktig innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Det regionale
helseforetaket følger dermed opp intensjonen i Regjeringens handlingsplan for
miljø og samfunnsansvar i offentlige innkjøp.
 Vi vil nå kreve at våre leverandører sikrer miljøriktig innsamling og
gjenvinning av brukt emballasje. Det betyr at de vareleverandører som
vil ha oppdrag hos Helse MidtNorge RHF, enten må være medlem i
Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning, poengterer adm.dir.
Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.

Grønt Punkt Norge er næringslivets redskap for å oppfylle myndighetenes krav til
gjenvinning av brukt emballasje og et av myndighetenes redskap for å møte EUkrav om
gjenvinning av brukt emballasje. Selskapets oppgave er blant annet å sørge for at
næringslivet deltar i finansieringen av returselskapene.
– En av våre største utfordringer er å sørge for at alle som skal, deltar i finansieringen,
uttaler adm.dir. i Grønt Punkt Norge Jaana Røine. – Vi er meget fornøyd med at Helse Midt
Norge RHF er blitt kontrollmedlem, sier hun.
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Et stort antall av leverandørene til det offentlige er i dag gratispassasjerer. Det betyr at
mange bedrifter som produserer eller benytter emballasje, ikke er med på å betale for
returordningene. Dette til tross for at også deres emballasjeavfall blir samlet inn og utgjør en
kostnad for systemene. Dette kan virke konkurransevridende overfor dem som lojalt slutter
opp om systemet og kan på sikt true returordningene.
Målet er at alle offentlige virksomheter blir kontrollmedlemmer for å delta i
emballasjedugnaden til beste for miljøet, og for å unngå konkurransevridning, poengterer
Røine.
For mer informasjon kontakt:
Adm. dir. i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine,

telefon: 22 12 15 00

Relaterte artikler:
l

Miljø og klimatiltak samordnes i sykehusNorge
De regionale helseforetakene i Norge går nå sammen om å etablere et miljø og
klimaforum. Innen utgangen av 2010 skal det legges fram sluttrapport fra prosjektet
som bl.a. skal vurdere behovet for felles system for miljø og klimarapportering. 27.
august 2009 arrangeres det en egen klimakonferanse for spesialisthelsetjenesten.
Publisert: 28.04.2010 09:00
Jostein Listou
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Mandat for utredning av sykehusstruktur for Nordmøre og
Romsdal
Adm. direktør Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF har nå gitt et mandat til
prosjektet som skal utrede framtidig sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal. Her
kan du laste ned mandatet.
Prosjektet, ved styringsgruppen, får i oppdrag å foreta en forenklet vurdering av de tre
sykehusstrukturalternativene, og vurdere dimensjonering, funksjons og oppgaverfordeling,
økonomisk bæreevne og faglig forsvarlighet:
l

l

l

Revurdere foreliggende planer for Nye Molde sjukehus på Eikrem og bruk av
Kristiansund sykehus i lys av ovennevnte dvs. Samhandlingsreformen og
strategiarbeidet i Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse MidtNorge RHF
0alternativet – videreføring av drift i dagens lokaler på Lundavang, i Kristiansund og på
Hjelset
Ett felles sykehus i Nordmøre og Romsdal.
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Klikk på lenken nedenfor å laste ned fullversjon av mandatet:
Mandat for prosjektoppdrag Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal (av 27.04.10).
Følg oss på sosiale medier
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Utredningsprosjekt for framtidig sykehusstruktur i Nordmøre
og Romsdal
Helse MidtNorge RHF starter nå prosjektet som skal framskaffe tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag for valg av sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal. Lars
Magnussen er engasjert som prosjektleder og adm.dir. Gunnar Bovim leder
styringsgruppen for utredningene som skal være gjennomført fram mot oktober.
Prosjektet skal svare ut de vurderinger som helse og omsorgsminister Anne Grete Strøm
Erichsen, i et brev av 11. mars i år, ba om da hun kommenterte konseptrapporten for Nye
Molde sykehus.
 Prosjektet er ment å legge fram et beslutningsrunnlag, slik at ministeren kan ta stilling til
framtidig sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal. Men prosjekt tar ikke mål av seg å
foreslå lokalisering for et eventuell felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Vi skal ha en
bred tilnæring til dette og forutsetter at alle relevante problemstillinger blir tilstrekkelig
belyst og oppdatert gjennom utredningsarbeidet, sier adm. direktør Gunnar Bovim i Helse
MidtNorge RHF.
Utrede tre alternativer
Bovim ønsker å legge til rette for stor åpent om prosjektet og gjennomføringen. Slik
ministeren har bedt om, skal prosjektet utrede tre alternativer:
• Videreføre dagens sykehusstruktur med lokasjonene Lundavang (Molde), Hjelset og
Kristiansund.
• Revurdere Eikrem (Nye Molde sjukehus) og Kristiansund.
• Ett felles sykehus.
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Fire hovedmomenter
I tråd med statsrådens brev, har Helse MidtNorge RHF lagt opp til at prosjektet skal
vektlegge følgende fire hovedmomenter:
• Dimensjonering
• Funksjons og oppgavefordeling
• Økonomisk bæreevne
• Faglig forsvarlighet.
Prosjektgjennomføring
Fredag 23. april ble det gjennomført et drøftingsmøte, med regionale tillitsvalgte og lokale
tillitsvalgte fra Molde og Kristiansund, samt ledelse i Helse Nordmøre og Romsdal og Helse
MidtNorge RHF. Her drøftet man organisering av utredningsarbeidet, samt representasjon
og medvirkning i utredningsarbeidet. Det skal nå opprettes en styringsgruppe,
prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper.
I utredningsprosjektet legges det opp til involvering av fagfolk, brukere, tillitsvalgte (fra begge
sykehus), ledere og styrer i så vel Helse Nordmøre og Romsdal HF som Helse MidtNorge
RHF. Det skal blant annet oppnevnes referansegrupper med deltakere fra både OrkIDÉ og
ROR, som er kollegiene for rådmenn og ordførere i Nordmøre og Romsdal.
Styringsgruppen vil bli ledet av adm. direktør Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Kontaktperson for media:
Adm. direktør Gunnar Bovim, mobil 954 67 446
Publisert: 23.04.2010 15:22
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Tida er avgjerande ved slagbehandling
Når personar blir ramma av hjerneslag, er det viktig med rask behandling. Derfor
er det viktig at folk flest har god kjennskap til symptoma, og ikkje nøler med å
ringje 113 dersom ein person får slag.
Hjerneslag er ein av dei tre store og alvorlige folkesjukdommane i landet, etter kreft og før
hjarteinfarkt. Årleg blir om lag 15 000 personar i Noreg ramma av hjerneslag. Sjukdommen
er den viktigaste årsaka til at personar blir uføre eller innlagde på sjukeheim, og ein av dei
hyppigaste årsakene til død.
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Kva er symptoma på hjerneslag?
Personen blir skeiv i ansiktet
Test: Be personen om å smile eller vise tenner.
Personen blir lam i den eine armen
Test: Be personen om å løfte armane.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
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Personen får språk og taleproblem (vanskeleg å finne og uttale ord)
Test: Be personen seie ei enkel samanhengande setning.
Ved mistanke om hjerneslag – Ring 113!
Symptoma på hjerneslag skal bli tekne på alvor på lik linje med brystsmerter og mistanke
om hjarteinfarkt.
Skriv ned når plagene begynte! Det er viktig for behandlinga at helsepersonell veit
klokkeslettet. Personar med symptom på akutt hjerneslag skal sendast rett til akuttmottak
for legeundersøking og bildediagnostikk.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Dersom symptoma går fort over kan det ha vore eit såkalla ”drypp”. Eit drypp er veldig ofte
eit forvarsel om eit hjerneslag, og må bli teke på alvor. Legevakt eller fastlege skal derfor
alltid kontaktast med ein gong for undersøking og behandling.
Kvifor er det viktig å handle raskt?
Kvart minutt teller i den akutte behandlinga av hjerneslag. Ved hjerneslag blir blodtilførselen
til hjernen hindra. Hjernen er sårbar for svikt i blodtilførselen og skader kan oppstå etter få
minutt. Muligheitene for å hindre permanent hjerneskade og funksjonshemning aukar
dersom den slagramma får rask behandling.
Pasienten må komme til sjukehus innan tre timar for å kunne få medisin som løyser opp
blodproppar (trombolyse).
Les meir på Helsedirektoratet sine nettsider om ny rettleiing for slagbehandling
Publisert: 19.04.2010 09:11
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Spørreundersøkelse: Studenter vil ikke jobbe nattevakter
Nesten halvparten av fremtidens helsearbeidere i MidtNorge sier i en
undersøkelse utført av Sentio for Helse MidtNorge RHF at de ikke ønsker å jobbe
nattevakter. I tillegg sier nesten 90% at de ønsker å jobbe heltid eller nær heltid
(80100%stillinger). 724 elever og studenter innen helsefag i MidtNorge har svart
på spørsmål om fremtidens helsejobb.
Helse MidtNorge er regionens desidert største arbeidsgiver innen helse, og kommer til å
ansette mange av dagens helsestudenter. Sveinung Aune er HRdirektør i Helse MidtNorge
RHF og er den som må håndtere studentenes tøffe krav.  Dette viser hvor viktig det er at vi
flytter fremtidens helseinnsats fra sengeposter til poliklinikk. Både pasienter og
helsearbeidere ønsker helst å være hjemme om natta, sier HRdirektør i Helse MidtNorge
Sveinung Aune.
Aune understreker at hans jobb er blant annet å imøtekomme forventningene som dagens
helsestudenter har til sin fremtidige arbeidsgiver.
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Les hele rapporten her
Les relatert artikkel fra magasinet HELSE her
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Flere og bedre bilambulanser
Søndag morgen 18. april var det i alt meldt om tre ambulansetransporter som
under normale forhold ville gått med fly eller helikopter i MidtNorge.
Foretakene i Helse MidtNorge har daglige møter for å overvåke beredskapen og planlegge
transport for de neste dagene.
– Vi har godt utstyrte ambulansebiler med høyt kompetent personell. I tillegg er nye team
satt i beredskap for å kunne rykke ut på kort varsel, sier fagdirektør Nils H. Eriksson i
Helse MidtNorge. Vår oppgave er å sikre at de som trenger akutt hjelp får best mulig
behandling mens luftambulansen står på bakken. Det er ikke uvanlig at det oppstår
situasjoner hvor man ikke kan fly. Dårlig vær på fjell og ved kyst gir også til vanlig slike
begrensninger.
Fagdirektøren understreker at det likevel er en utfordring at transporten tar lengre tid på
veien enn i lufta. Nært samarbeid er derfor avgjørende for å være så godt forberedt som
mulig.
– Spesielt fagmiljøene som har flest akuttpasienter samhandler nå tett. Dette gjelder særlig
akuttfunksjoner innen hjertemedisin, nevrokirurgi og for fødende, sier fagdirektøren.
I tråd med nasjonale føringer oppfordres gravide med svært lang avstand til fødeinstitusjon,
og med mindre enn to uker til termin, å kontakte stedet der de har avtalt å føde. På den
måten kan man bedre planlegge når den gravide skal komme til fødestedet.
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I tillegg er det kontinuerlig samarbeid mellom AMKsentralene i regionen for å koordinere
transporten.
– Det er alltid nært samarbeid mellom sentralene, så sykehusene har derfor innarbeidede
rutiner for å kunne vurdere de spesielle behovene som nå har oppstått, sier Eriksson.
Det er viktig å merke seg at for de aller fleste får ikke denne situasjonen noen merkbare
konsekvenser. Også pasientsreiser som vanligvis ville skjedd med fly, blir berørt. Disse
reisene gjelder ikke akuttpasienter.
Helse MidtNorge RHF samarbeider med fylkesmennene i de tre midtnorske fylkene om
kommunikasjon med kommuneleger og jordmødre for å sikre at de er kjent med den
endrede akuttmedisinske beredskapen.
Mer informasjon finner du på www.helsedirektoratet.no
Publisert: 18.04.2010 11:09
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Ny utgave av magasinet Helse lansert
Helse MidtNorge RHFs magasin Helse er nå distribuert. Denne utgaven har fokus
på Strategi 2020, akuttmedisin, samhandling og ambulante psykiatriske team
I magasinet finner du blant annet disse artiklene:
 Men ikke om natten
Nesten halvparten av elever og studenter som skal inn i helsevesenet
mener det er uaktuelt å jobbe nattevakt. 724 elever og studenter i
MidtNorge har svart på spørsmål om fremtidens helsejobb.
Vil jobbe ni til fire
Fremtidens Helse MidtNorgearbeider vil gjerne utgjøre en forskjell.
Men bare halvparten vil jobbe om natten, viser undersøkelsen.
Tiden det tar  ikke hvor du er
Luftambulansetjenesten sørger for at pasienten kommer seg dit den
beste behandlingen utføres. Så raskt som mulig.
Latterlig bra samhandling
Kan man spare helsepenger, og samtidig få bedre kvalitet og mer
fornøyde pasienter? Ansatte og pasienter ved Fosen
Distriktsmedisinske Senter mener det.
Samfunnet endrer seg  hva gjør vi?
Spesialisthelsetjenesten i oppbrudd, som så mange ganger før. For
sykehusene er endring og omstilling det normale. Det unormale
denne gangen er at kravet om forandring kommer utenfra, fra
samfunnet.
Vi er psykiatriens lette tropper
Mobilitet og fleksibilitet. Hjemmebesøk og null ventetid. Akutt
ambulantteam er på pletten når og hvor det er nødvendig.
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Hele magasinet kan du lese her
Last ned magasinet som pdf her
Klikk her for å komme til en samleside for alle utgaver av magasinet Helse
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Styrker beredskapen
Sykehusene i Helse MidtNorge styrker beredskapen etter at luftambulansen ikke
lenger flyr på grunn av askeskyen fra Island.
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Helse MidtNorge har økt kapasiteten på bilambulansetjenesten, som følge av flyforbudet.
Det vil være flere biler tilgjengelig gjennom døgnet og personell som til vanlig arbeider i
luftambulansetjenesten støtter nå opp om den øvrige ambulansetjenesten.

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

Terskelen for å aktivere og bemanne reservebiler er senket, og behovet for å ta disse i bruk
vurderes fortløpende. Nøkkelpersonell er satt i beredskap for å bemanne ambulansene.
Flere ambulanser utstyres også med mer avansert intensivutstyr fra ambulansehelikoptre
som nå er satt på bakken. Ambulansebåt er også aktuelt i enkelte tilfeller. Regionen vil
også bidra for å styrke ambulansetilbudet i NordNorge. I forbindelse med at det fredag ble
gitt en tidsbegrenset åpning for en flykorridor mellom Trøndelag og Nordland, vil St. Olavs
Hospital kunne ta i mot pasienter nordfra som ellers trolig ville vært transportert til Tromsø.
– Vi har skjerpet beredskapen i hele Helse MidtNorge og følger situasjonen nøye. Samtidig
gjør vi løpende vurderinger av behovet for transport mellom sykehusene. Med forsterket
kapasitet på ambulansebilene fraktes pasientene langs veien, men utfordringen er
selvfølgelig at det vil ta lenger tid å frakte de som er kritisk syke, sier fagdirektør Nils
Hermann Eriksson i Helse MidtNorge.
Det er tett samarbeid mellom fagmiljøene i Helse MidtNorge for å sikre at sykehusene har
nødvendig kompetanse tilgjengelig, og at transport av pasienter skal gå så smidig som
mulig i denne situasjonen. Helseforetakene gjør nå risiko og sårbarshetsanalyser for å
klarlegge lokale behov for tilførsel av personell og ressurser for å sikre beredskap og
kapasitet i en situasjon med flyforbud.
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Formiddag fredag 16. april er det meldt om to hendelser i MidtNorge der man som følge
flyforbudet ikke kunne benytte ambulansehelikopter. I begge tilfeller ble
ambulanseoppdragene løst ved bruk av bil. AMKsentralene i Helse MidtNorge vurderer alle
henvendelser om akutt bistand og behovet overflyttingsoppdrag etter vanlige prosedyrer.
– Jeg mener at vi er så godt forberedt som mulig på å takle de utfordringene vi nå står
overfor. Samtidig vil jeg appellere til folk flest om å ikke utsette seg for unødvendig fare så
lenge fly og helikoptertransporten er satt på bakken. Snø og kulde kombinert med at
mange har lagt om til sommerdekk på bilen, sier fagdirektør Eriksson.
I tråd med føringer fra helsemyndighetene, planlegger Helse MidtNorge ut fra at den
oppståtte situasjonen kan vare i en uke.
Du finner mer fakta og informasjon om hvordan helsevesenet i Norge håndterer situasjonen
på www.helsedirektoratet.no
Publisert: 16.04.2010 13:00
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Nye styrer for helseforetakene oppnevnt
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt å oppnevne nye styrer for
helseforetakene i de tre midtnorske fylkene. Vedtaket er i tråd med forslaget fra
valgkomiteen og bygger på forslag fra kommuner og fylkeskommuner (politisk
oppnevnte) samt eieroppnevnte medlemmer. De ansattes representanter var ikke
på valg nå. De nye styrene starter sitt arbeid 1. mai og er oppnevnt for en periode
på to år. Her er oversikt over styrene:
Helse NordTrøndelag HF
Steinar Aspli (leder) SP
Inger Marit Eira Åhrèn (nestleder) AP
NY Ragnhild Torun Skjerve SV
Margrethe Mære Husby E
Siw Bleikvassli H
Torgeir SchmidtMelbye E
Asbjørn Hofsli E
Inger Anne Holm (ansatterepr.)
Jørgen Selmer (ansatterepr.)
Peter Himo (ansatterepr.)
Rolf Gunnar Larsen (ansatterepr.)
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Helse Sunnmøre HF
Marthe Styve Holte ( leder) SP
Tom W. Christiansen (nestleder) E
NY Britt Sølvi Flem H
Petter Bjørdal AP
NY Rune Hovde Frp
NY Annfrid Jorunn Volstad E
Asbjørn Hofsli E
Charles Austnes (ansatterepr.)
Hilde Furnes Johannessen (ansatterepr.)
Kaspara N.Tørlen (ansatterepr.)
Tov Are Lia (ansatterepr.)
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helge Aarseth (leder) E
John Harry Kvalshaug, nestleder SP E
Svein Anders Grimstad E
NY Marit Røykenes Dahle KRF
Eva Karin Gråberg AP
NY Sidsel Sæterøy H
Asbjørn Hofsli E
Trine Bruseth Sevaldsen (ansatterepr.)
Anna Catharina Heggstad (ansatterepr.)
Knut Ivar Egset (ansatterepr.)
Oddbjørn Tomren (ansatterepr.)
Rusbehandling MidtNorge HF
Greta Herje (leder) H
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Nye-styrer-for-helseforetakene-oppnevnt/102282/
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Arnfinn Seim (nestleder) E
Åge Austheim FRP
Runbjørg Bremset Hansen SV
Asbjørn Hofsli E
Egil Strandbakken (ansatterepr.)
Kari Nerland (ansatterepr.)
St. Olavs Hospital HF
Milian Myraune (leder) E
Hilde Grimstad (Nestleder) E
NY Anita Utseth SP
NY Frank Edvard Sve FRP
Jens Ivar Tronshart AP
NY Toril Sandvik AP
Asbjørn Hofsli E
Knut Jørgen Rotabakk (ansatterepr.)
Sigmund Eidem (ansatterepr.)
Stein Olav Samstad (ansatterepr.)
Lise Dragset (ansatterepr.)
Sykehusapotekene i MidtNorge HF
AnneBrit Skjetne (leder) V
NY Rannei Mesloe (nestleder) E
Hans Olav Myklebust FRP
NY Frank Ove Sæther Ap
Asbjørn Hofsli E
Åse Østrem (ansatterepr.)
Gjertrud Sjømæling (ansatterepr.)
E = eieroppnevnt
Publisert: 12.04.2010 17:51
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Overskudd på 214 millioner kroner
Styret for Helse MidtNorge RHF har godkjent årsberetning og årsregnskap for 2009.
Regnskapet viser et overskudd på 214 millioner kroner.
 Det er gjort en kjempejobb i foretaksgruppen. Det er mange som skal ha ære for at vi kan
vise til en drift der vi har kontroll med økonomien. Vi har fortsatt utfordringer knyttet til
ventetid og noen andre kvalitetsmål, men god driftsøkonomi er med på å skape stabilitet og
forutsigbarhet. Det økonomiske overskuddet vil bli pløyd tilbake til god tjenesteyting,
investeringer og andre tiltak som vil løfte helsetilbudet i vår region, sier styreleder Kolbjørn
Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Her finner du årsberetning og årsregnskap for Helse MidtNorge RHF. (pdfformat)
Det blir nå utarbeidet en egen webversjon av årsberetning og årsregnskap.
Publisert: 12.04.2010 13:15
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Forslag til nye styrer for helseforetakene i MidtNorge
Valgkomiteens forslag til nye styrer for helseforetakene i MidtNorge for de neste to
årene er nå klart. Styret for Helse MidtNorge RHF tar stilling til forslaget i sitt møte
på mandag 12. april. Oppnevningen gjelder fra 1. mai 2010.
Du finner saksliste for styremøtet og saksframlegg i
Helse MidtNorges styreadministrasjon.
Her er oversikten over forslag til nye styrer.
Publisert: 09.04.2010 12:17
Tor Harald Haukås
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Legger fram utredninger i oktober
I løpet av oktober 2010 regner Helse MidtNorge RHF med å kunne legge fram
utredninger som svarer på de spørsmål Helse og omsorgsdepartementet har stilt i
forhold til bygging av nytt sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal.
Status for planene for nytt sykehus var ett av temaene under statsråd AnneGrete Strøm
Erichsens besøk i Kristiansund og Molde 7. april. Det ble der understreket at det ikke er
gitt stoppordre for arbeidet med nye Molde sjukehus. Men i forbindelse med
myndighetsvurdering av den avleverte konseptrapporten har departementet bedt om at det
gjøres noen tilleggsutredninger. Dette arbeidet forventes avsluttet i løpet av oktober 2010.
Departementet har bedt om at det utredes to tilleggsalternativer: Ett hvor driften videreføres i
nåværende sykehuslokaler og ett hvor det utredes et felles sykehus for befolkningen i
Nordmøre og Romsdal.
I tillegg ber departementet om at det foreliggende konseptet for nye Molde sjukehus
tilpasses samhandlingsreformens grunnintensjon om at flere skal behandles utenfor
sykehus og de forutsetningene om endringer i funksjons og oppgavefordelingen som er lagt
til grunn i helseregionens egen strategiprosess.
7. april møtte statsråden tillitsvalgte ved sykehusene i Kristiansund og Molde, hadde møte
med ordførere og rådmenn fra kommunene på Nordmøre og i Romsdal – samt at hun fikk
overlevert en rekke underskriftslister til støtte for sykehuset i Kristiansund under en
demonstrasjon i byen.
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Her finner du presentasjoner som ble benyttet under dialogmøtet med ordførere og
rådmenn på Hustadvika Gjestegård:
Presentasjon v. adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF
Presentasjon v. leder av Orkidé, Knut Sjømæling
Presentasjon v. leder av ROR, Jan Petter Hammerø
Bilder fra møtene finner du på Helse MidtNorges vegg på Facebook
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Helse og omsorgsministeren besøker Molde og
Kristiansund
Helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen besøker Molde og
Kristiansund onsdag 7. april.
Program:
Kl. 09.30: Besøk ved Kristiansund sykehus. Møte med de tillitsvalgte.
Kl. 12.00: Dialogmøte med ordførerne i Romsdal og Nordmøre på Hustadvika Gjestegård.
Kl. 15.00: Besøk ved Molde sjukehus. Møte med de tillitsvalgte.
Møtene er åpne for media. Det er satt av tid til korte intervjuer etter møtene.
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Sakspapirer for styremøte 12. april er tilgjengelig på web
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF mandag 12. april er nå
tilgjengelige på vår styreadministrasjon på web. Styret vil bl.a. behandle
årsberetning og årsregnskap 2009, langtidsplan og budsjett, samt oppnevning av
helseforetaksstyrer for 2010  2012.

Publisert: 30.03.2010 14:30
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Nye nasjonale rammeavtaler for kjøp av ITutstyr gir gevinst
for helseforetakene
Helseforetakene har tildelt rammeavtaler for kjøp av ITutstyr med en estimert
verdi på NOK 1,7 milliarder. Fellesanskaffelsen er gjennomført i regi av
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS)
Avtalen er delt opp i 8 delavtaler fordelt på ulike typer ITutstyr:
l
l
l
l
l
l
l
l

Klienter
Projektorer
Skrivere
Skannere
Servere
Nettverk
Lagring
Multifunksjonsmaskiner

Alle kontraktene er tildelt som parallelle rammeavtaler med fire eller fem leverandører på
hver av de åtte avtaleområdene. Avtalene har en varighet på to år, med mulighet for
forlengelse i ytterligere to år. Prisbetingelsene i de nye avtalene er 10 til 40 % lavere enn i
eksisterende avtaler.
Forventet avtalestart er 1. juni. Avtalen er nyskapende ved at prioritert rekkefølge kun
gjelder for ett år ad gangen på fem av avtaleområdene. Prioritering fastsettes ved
gjennomføring av årlige minikonkurranser innenfor rammeavtalen.
 Dette gir oss mulighet til hele tiden å ha lave priser på de nyeste produktene samtidig
som avtalen er fleksibel i forhold til bruk av direktebestillinger og minikonkurranser sier leder
av anskaffelsens styringsgruppe, kontraktssjef Bård Skage fra Helse MidtNorge RHF.
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Det kom inn tilbud fra totalt 15 leverandører, hvor noen innga på alle avtaleområdene, mens
andre deltok på færre.
 Vi er fornøyd med å få tilbud fra alle de største aktørene på det norske markedet, noe som
gir oss en fin miks av leverandører sier prosjektdirektør Harald I. Johnsen fra HINAS.
Oversikt over tildeling innenfor de ulike produktgruppene:
Produktgrupper
Klienter Projek Skrivere Skannere Servere Nett Lagring Multi
torer
verk
funksjon
Dell
X
X
X
X
X
X
X
X
KonicaMinolta
X
HP
X
X
X
X
X
IPnett
X
Proact
X
Umoe IKT
X
X
X
X
X
Canon
X
X
Ergo group
X
X
X
X
Atea
X
X
X
X
X
X
X
X
CopyCenter
X
X
Leverandør
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For informasjon:
Bård Skage, kontraktssjef Helse MidtNorge RHF  mobil 95031379
Harald I. Johnsen, prosjektdirektør HINAS  mobil 97968880
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6,63 millioner kroner til brukerorganisasjonene
Helse MidtNorge RHF har bevilget tilskudd på i alt 6,63 millioner kroner til
brukerorganisasjonene for 2010. En økning på kr. 550 000 fra året før. Det kom inn
128 søknader med forslag på flere hundre tiltak. Søkermassen beløp seg i kroner til
19,26 millioner.
Helse MidtNorge RHF er opptatt av å bidra til utvikling av brukere som kan hjelpe oss med
å skape en bedre spesialisthelsetjeneste. Tilskudd gis til prioriterte oppgaver som
likemannsarbeid og/eller lærings og mestringskurs, brukerorganisasjonens opplæring av
brukerrepresentanter til råd og utvalg, brukerorganisasjonens opplæring av helsepersonell,
opplysningsarbeid med sikte på å hindre utvikling av sykdom, mestring av oppstått sykdom
og støtte til pårørende. Videre gis det støtte til en del organisasjoner hvor Helse og
omsorgsdepartementet synes det er viktig at vi bidrar til driften.
Liste over organisasjoner som har fått tildelt midler ligger her
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Utlysing av FoUmidler for å styrke klinisk samarbeid
mellom Helse MidtNorge og Høgskolene
I tråd med Helse MidtNorges forskingsstrategi har Helse MidtNorge RHF øremerket
1,5 mill. kroner til prosjekter for å styrke forskning, utvikling og samarbeid mellom
høgskolene og høgskolefaggruppene i klinikken. Personell med utdanning i
helsefag og sosialfag oppfordres til å søke. Tiltaket skal utvikle tjenesten og
samtidig være et ledd i et strategisk løp for å styrke forskningskompetansen
innenfor disse fagområdene.
Klikk her for å lese hele utlysingsteksten
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Bedre oversikt over nyheter om Helse MidtNorge fra media
Helseforetakene i Norge har etablert en felles portal for nyhetsklipp fra media. I
portalen finner du en oppdatert oversikt over hva som skrives om helseforetakene i
norske nettmedier, og du kan sette opp et epostabonnement på nyhetsklipp. Her
finner du oversikten over saker som handler om Helse MidtNorge RHF.
Tjenesten driftes av Opoint, og er tilgjengelig for alle. Denne ligger på
www.helseimedia.no
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Vil ha nye utredninger før beslutning om nye Molde
sjukehus
Helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen har i dag gitt tilbakemelding
til Helse MidtNorge RHF om nye Molde sjukehus.
Helse og omsorgsministeren ber om at det utredes to tilleggsalternativer: Ett hvor driften
videreføres i nåværende sykehuslokaler og ett hvor det utredes et felles sykehus for
befolkningen i Nordmøre og Romsdal.
I tillegg ber helse og omsorgsministeren om at det foreliggende konseptet for nye Molde
sjukehus tilpasses samhandlingsreformens grunnintensjon om at flere skal behandles
utenfor sykehus og de forutsetningene om endringer i funksjons og oppgavefordelingen
som er lagt til grunn i helseregionens egen strategiprosess.
Dette innebærer at det ikke er tatt endelig stilling til noen av alternativene.
 Vi vil umiddelbart starte forberedelser for å svare på bestillingen vi har fått. Helse Midt
Norge RHF vil ha en nær dialog med eier og Helse Nordmøre og Romsdal HF for å gjøre de
nødvendige avklaringer rundt oppdraget. Målet er å framskaffe et best mulig
beslutningsgrunnlag for å kunne gå videre med planene for nytt sykehus. Hvor omfattende
dette arbeidet vil være, kommer til å bli avklart i løpet av rimelig tid. Det er for tidlig å trekke
noen konklusjoner om dette vil ha betydning for framdrift og endelig beslutning for bygging
av nytt sykehus, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
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Her kan du lese brevet
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF  mob. 90600994
Publisert: 11.03.2010 16:44
Tor Harald Haukås
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Forslag til styremedlemmer til helseforetakene
Valgkommiteen for styrene i helseforetakene i MidtNorge er i arbeid, og har
mottatt 206 forslag.
Valgkommiteens innstilling vil bli presentert i styremøte for Helse MidtNorge RHF
12. april.
Listen over kandidater til HFstyrene finner du her
Publisert: 10.03.2010 10:47
Jostein Listou
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Private røntgeninstitutter  oppdaterte ventetider på nett
Helse MidtNorge offentliggjorde i dag en oversikt over ventetiden for
bildediagnostikk hos private røntgeninstitutter i MidtNorge. Oversikten blir
oppdatert månedlig.
De private instituttene har en avtalefestet plikt til å rapportere inn det som regnes som
maksimal ventetid for de lavest prioriterte pasientene, og hvor det offentlige betaler for
undersøkelsen. Pasienter med akutte tilstander prioriteres og vil få kortere ventetid til
undersøkelsen.
Undersøkelser som omfattes av avtalen med Helse MidtNorge vil ha samme egenandel
som på offentlige sykehus, dvs. kr 210, Denne inngår også i frikortordningen. Pasienten
må ha henvisning fra lege eller andre med henvisningsrett.
Oversikten finner du her
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Strategi 2020 sendes ut på høring
Styret for Helse MidtNorge RHF vedtok 4. mars å sende utkast til Strategi 2020 ut
på bred høring. Høringsfristen er satt til 20. mai og godt over 200 instanser inviteres
til å delta.
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 Tida er inne for å ta grep også når det gjelder organisering av akutttilbudet i
Helse MidtNorge. Vi må sørge for at det brukes mer på aktiv pasientbehandling og
mindre på passiv beredskap. Strategi 2020 blir viktig for å gjøre strukturelle
endringer og omstilling av sykehus i vår region, sier styreleder Kolbjørn Almlid i
Helse MidtNorge RHF.

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

 Styret vil etter planen ta endelig stilling til Strategi 2020 i sitt møte 24. juni. Vi håper på en
bred involvering fra alle instanser og grupperinger som mener seg meningsberettiget når vi
nå utformer en plan for utvikling av spesialisthelsetjenesten i MidtNorge det neste tiåret.
Strategi 2020 varsler en ny epoke der bedre utnyttelse av ressursene og samhandling med
kommunene blir avgjørende for å sikre gode og trygge helsetjenester for befolkningen, sier
Almlid.
Utkast til Strategi 2020 legger til grunn noen sentrale prioriteringer for hvordan
helsetjenesten skal organiseres:
 Desentralisering skal gi de store pasientgruppene hjelp nær bosted
 Tilbudet til pasienter med størst behov skal styrkes
 Trygg og effektiv akuttmedisin når du trenger det
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Bakteppet for arbeidet med Strategi 2020 er endringer i befolkningen og medisinsk utvikling
som krever nye grep. Hele den vestlige verden står overfor en endring i befolkningens
sammensetning med en økende andel eldre og relativt sett færre yrkesaktive. Det gir økt
etterspørsel på helsetjenester og begrenset grunnlag for å rekruttere helsearbeidere.
Spesialisthelsetjenesten må vise samfunnsansvar gjennom å ikke legge beslag på en
unødig stor andel av de samlede samfunnsressursene. Det kan skje gjennom å bruke
tildelte ressurser på en bedre måte, organisere behandlingstilbud og vaktordninger mer
effektivt – og gjennom å legge til rette for et tett samarbeid med primærhelsetjenesten.
 Dette er grunnleggende utfordringer som krever modige grep. Strategi 2020 skal bidra til å
sikre et sentralt samfunnsgode for framtidige generasjoner. Vi skal ha fokus både på
forebyggende folkehelsearbeid og kunnskapsbasert medisinsk behandling. Pasienten skal
oppleve å bli ivaretatt på en god måte gjennom hele pasientforløpet. Vi skal utvikle
desentraliserte tilbud der vi kan og samtidig samle behandlingstilbud når dette er nødvendig
for å sikre god kvalitet. God helse og trygghet for at du får hjelp når sykdom inntreffer, er
viktig for oss alle. Derfor hører arbeidet med Strategi 2020 hjemme høyt på den offentlige
dagsorden. Vi trenger et sterkt engasjement rundt disse spørsmålene, og jeg oppfordrer
alle til å delta i høringsrunden, sier Almlid.
Parallelt med at Helse MidtNorge har arbeidet med sin langsiktige strategi for hele
foretaksgruppen, pågår det også strategisk arbeid i de enkelte helseforetakene. I Helse
Nordmøre og Romsdal HF er det iverksatt utredningsarbeid knyttet til funksjonsdeling
mellom sykehusene i Kristiansund og Molde. Helse Sunnmøre samarbeider med Helse
Førde for å se nærmere på fødselstilbudet på Søre Sunnmøre og Nordfjord som følge av
bygging av den nye Kvivsvegen. Også i Helse NordTrøndelag og St. Olavs Hospital pågår
det strategisk planlegging.
 Omstillingsarbeidet er viktig både på kort og lang sikt. Vi har ingen tid å miste hvis vi skal
skape den økonomiske bærekraften som er nødvendig for å bære tunge investeringer og
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Strategi-2020-sendes-ut-pa-horing/101963/
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styrking av behandlingstilbud. Strategi 2020 er med på å plassere dette arbeidet inn i et
langsiktig og helhetlig samfunnsperspektiv, sier Almlid.
I utkast til Strategi 2020 som nå sendes ut på høring drøftes bl.a. disse sentrale
strategiske valgene:
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

I strategiperioden skal det skje en evaluering av de prehospitale tjenestene, og
spørsmålet om videreføring av dagens organisering av ambulansetjenesten må
vurderes.
Tjenester rettet mot de store sykdomsgruppene skal desentraliseres, med
lokalsykehusene som hovedarena. Lokalsykehusene vil være bindeleddet mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Lokalsykehusene skal som
minimum ha døgnberedskap for indremedisin. I tillegg kan virksomheten omfatte
planlagt behandling i kirurgi.
Rusbehandlingen skal integreres tettere med både psykisk helsevern og de somatiske
tjenestene.
Akuttkirurgisk beredskap samles til ett sykehus i hvert foretak. Dette sykehuset får
status som akuttsykehus i tråd med anbefalingene i ”Traumerapporten”.
Antall fødeavdelinger bør reduseres for å skape større enheter med mulighet for
rekruttering av gynekologer i et godt fagmiljø. Transport til fødeavdelingen skal tas med
i vurderingene.
Det pågår for tiden et arbeid for å vurdere samarbeid over regiongrensene mellom
Helse Sunnmøre og Helse Førde.
De geografiske utfordringene er ulike i de fire sykehusforetakene, og løsningene vil
derfor ikke nødvendigvis bli de samme.
Antall barneavdelinger med døgnbasert akuttberedskap reduseres til to. I de andre
helseforetakene skal det etableres akuttberedskap i 5dagersposter
Lokalsykehusene skal i strategiperioden invitere aktuelle kommuner og
ambulansetjenesten til å samarbeide om etablering av FAM
I strategiperioden skal helseforetakene etablere desentraliserte poliklinikk og
dagtilbud frittstående eller i tilknytning til intermediæravdelinger

I høringsbrevet stiller Helse MidtNorge disse spørsmålene:
1. Er det enighet om de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020?
Er det andre utfordringer som vurderes som like viktige?
2. Er det enighet om de 5 strategiske målene som Helse MidtNorge har satt for
spesialisthelsetjenesten mot 2020?
Er det andre strategiske mål som vurderes som like viktige?
3. Er det enighet om de prinsippene for oppgavedeling som styret har vedtatt sendt ut
på høring?
Er det andre måter å organisere tjenestene på som vil gi tilsvarende rom for å møte
de utfordringene som er beskrevet?
4. Har høringsinstansene konkrete forslag til oppgavedeling/tjenesteorganisering som
kan bidra til å løse de målene som er satt? Herunder forholdet mellom å sentralisere
tjenester og desentralisere tjenester.
5. Andre tilbakemeldinger
Her finner du mer informasjon om Strategi 2020 (Temaside)
Styresak 23/10
Vedlegg: Høringsbrev
Vedlegg: Høringsdokument
Vedlegg: Bakgrunnsnotat
Vedlegg: Liste over høringsinstanser (foreløpig)
Drøftingsprotokoll
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF  mob.tlf. 90600994
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF  mob.tlf. 95467446
Publisert: 04.03.2010 13:00
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Strategi-2020-sendes-ut-pa-horing/101963/
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Pressekonferanse om Strategi 2020
Helse MidtNorge RHF inviterer torsdag 4.
mars kl. 12.00 til pressekonferanse om
utkast til Strategi 2020. Forslag til
høringsbrev og strategidokument
behandles fra start av i styremøtet 4. mars
og pressekonferansen vil bli avviklet i en pause i møtet.
I forbindelse med at Helse MidtNorge nå skal iverksette en omfattende høringsprosess der
fristen for å komme med kommentarer er satt til 20. mai, gjøres et omfattende
bakgrunnsmateriale tilgjengelig på web.
Helse MidtNorge har i prosessen med utarbeidelse av forslag til Strategi 2020 bl.a. mottatt
en rekke innspill, både fra fagnettverk og andre.
Dokumentasjonen finner du her:
Generelle innspill
Innspill fra fagnettverkene
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Få nyheter fra Helse MidtNorge
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Det er planlagt endelig vedtak av Strategi 2020 i styremøte i Helse MidtNorge RHF den 24.
juni 2010.

STYRESEMINAR 3. MARS:

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Onsdag 3. mars avholdes det et styreseminar for Helse MidtNorge RHF på Rica Hell Hotel.
Seminaret starter kl. 18.00 og ventes avsluttet kl. 21.00.
Hoveddelen av seminaret er knyttet til arbeidet med langtidsplan og budsjett. I tillegg
vil Helse Nordmøre og Romsdal HF orientere om arbeidet med oppgavedeling mellom
sykehusene i helseforetaket og en nylig framlagt SINTEFrapport.
Seminaret er åpent for media.
Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås,
mob.tlf. 93498136
Publisert: 03.03.2010 09:16
Berit Røflo Indgul

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Innspill-mottatt-i-prosessen-med-Strategi-2020/101946/
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Kortere ventelister – lengre ventetider
Bevisst satsing av Helse MidtNorge gir resultater: 1.295 færre personer på
venteliste i januar 2010 enn i 2009. Antallet pasienter med rett til nødvendig
helsehjelp redusert til 70,1% i samme periode.
Skår i gleden er at ventetiden er økt til 90 dager, mot 83 i fjor.
Helse og omsorgsdepartementet publiserte i dag rapporten ”Ventetider og
pasientrettigheter 2009” fra Norsk pasientregister. Rapporten viser at antall personer på
venteliste på landsbasis er på vei nedover, mens ventetiden øker. Denne trenden gjelder
også for Helse MidtNorge.
Ledelsen i helseregionen besluttet å ta tak i listene over personer som hadde ventet i mer
enn ett år. Nye vurderinger av behov og rettigheter, samt omprioritering av behandling har
gjort at 1295 personer har forlatt ventelistene, og andelen pasienter som har ventet mer enn
ett år er redusert med 30%.
Andelen rettighetspasienter, dvs. den andelen av pasientene som blir henvist til sykehus og
som faktisk har rett til behandling, er etter denne gjennomgangen redusert fra 79,8% til
70,1%. Dette betyr i praksis at de pasientene som trenger behandling mest i høyere grad
enn før blir prioritert foran de som trenger det minst.
Parallelt med den gledelige utviklingen i ventelistene ser en at ventetiden øker. Helse Midt
Norge er blant de som har lengst ventetider i landet.
Les mer i Administrerende direktørs statusrapport til styret (skal behandles 3. mars 2010)
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Følg oss på sosiale medier
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Les pressemelding hos Helse og omsorgsdepartementet
Les fagnyhet hos Helsedirektoratet

Publisert: 01.03.2010 14:00
Jostein Listou
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Sakspapirer for styremøte 4. mars er tilgjengelig på web
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 4. mars er nå
tilgjengelige på vår styreadministrasjon på web. Styret vil bl.a. ta stilling til høring
av utkast til Strategi 2020.
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Publisert: 25.02.2010 19:30
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer for styremøte 22. februar tilgjengelig på web
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF mandag 22. februar er nå
tilgjengelige på vår styreadministrasjon på web. Hovedtema på møtet er drøfting
av foreløpig utkast til høringsdkomument for Strategi 2020.
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Fant ikke juks med ventelistene
De regionale helseforetakene har på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet
gått gjennom rutiner og systemer for ventetider. – Det er ikke avdekket
systematiske endringer av frister for rett til nødvendig helsehjelp etter at fristen er
satt, men det er forbedringspunkter, sier helse og omsorgsminister AnneGrete
StrømErichsen.
Sykehuset Asker og Bærum er under etterforskning for å ha endret datoer for behandling for
pasienter med rett til helsehjelp i strid med lovverket.
Som følge av denne saken, krevde helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen
under foretaksmøtene med de regionale helseforetakene at alle rutiner og systemer for
ventetider ved landets helseforetak skulle gjennomgås. Resultatet av denne gjennomgangen
foreligger nå.

Rom for forbedring
De regionale helseforetakene har også rapportert om hva de foretar seg for å sikre seg at
sykehusene følger opp eventuell svikt.
Selv om det ikke er avdekket brudd på pasientrettighetene, understreker helse og
omsorgsministeren at gjennomgangen viser at det er flere områder som krever forbedringer.
Eneste lovlige endring av den individuelt tildelte pasientrettighet som frist til helsehjelp, er
dersom det kommer fram nye medisinske opplysninger. Medisinsk informasjon skal
journalføres.
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– Pasienter har fått behandling etter fristen, av ukjent årsak. Ikke alle henvisninger har blitt
behandlet slik de skulle etter rutinene. I tillegg har noen pasienter ikke fått all den
informasjonen de skulle ha ifølge pasientrettighetsloven. Dette må skjerpes inn, sier helse
og omsorgsministeren.
Helse og omsorgsdepartementet har understreket sykehusenes informasjonsplikt overfor
pasientene. Helsedirektoratet har utarbeidet standardiserte brevmaler og
informasjonsmateriell som alle helseforetak skal ta i bruk.
Det ligger innenfor de regionale helseforetakenes ”sørge for”ansvar og krav til internkontroll
å planlegge, etablere og implementere nødvendige systemer og rutiner, samt evaluere og
eventuelt korrigere disse.
– Det siste punktet er viktig. Det å ha systemer og rutiner er i seg selv ikke nok for å
oppfylle ”sørge for”ansvaret og kravet til internkontroll, sier StrømErichsen, som i et eget
brev til de regionale helseforetakene minnet om deres ansvar i forhold til dette.
– Jeg vil følge tett opp de kravene som jeg stilte til de regionale helseforetakene i
foretaksmøtene i januar i år.

Under etterforskning
– Når det gjelder den konkrete saken som gjelder Sykehuset Asker og Bærum kan jeg ikke
kommentere den, siden Helsetilsynet har igangsatt tilsyn og politiet etterforsker saken. Jeg
er imidlertid orientert om at Vestre Viken HF og sykehuset har satt i verk tiltak for å fange
opp pasienter som ikke er blitt kalt inn til rett tid, sier StrømErichsen.
Helse og omsorgsdepartementet
Helse og omsorgsminister AnneGrethe StrømErichsen

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Nyhetsmal-facebook/101705/
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Strategi 2020: God oppslutning og spennende diskusjoner
på seminar i Stjørdal
Rundt 100 personer var samlet på Helse MidtNorges seminar om strategiarbeidet.
Politikere, rådmenn og presse fikk orientering om, og mulighet til å diskutere
fremtiden til helsetjenesten i MidtNorge.
Etter innledning fra styreleder Kolbjørn
Almlid, og stortingsrepresentant Jorodd
Asphjell informerte prosjektdirektør i Helse
og omsorgsdepartementet Tor Åm om
Departementets arbeid med
samhandlingsreformen. Administrerende
direktør Gunnar Bovim og
samhandlingsdirektør Daniel Haga brukte
anledningen til å presentere utfordringsbildet
for regionen i framtiden. Både tilgang på
helsepersonell, befolkningsutviklingen,
økonomiutvikling og kvalitetskrav ble grundig
belyst.
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Administrerende direktør Gunnar Bovim

Dagsordenen vekslet mellom foredrag og
diskusjon, og det kom inn mange gode
spørsmål fra salen. Gjennomgangstonen fra
publikum var at deltakerne er glade for at
prosessen er så åpen, og en er avventende
i forhold til den høringsrunden som starter
4. mars. Høringsprosessen er åpen, ikke
bare for kommuner og fylkeskommuner,
men også for andre som ønsker å bidra i
strategiprosessen. Høringsfrist er 20. mai.

Stortingsrepresentant ElseMay Botten

Deltakerne oppfordret Helse MidtNorge om å ta hensyn til geografiske utfordringer og
kommunenes evne til å omstille seg i strategiarbeidet.
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Et lydhørt publikum på Stjørdal
Last ned Gunnar Bovims presentasjon som Klikk her for å komme til en samleside om
ble brukt i seminaret her
Strategi 2020
Last ned prosjektdirektør Tor Åms
presentasjon her

Publisert: 12.02.2010 15:27
Jostein Listou
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Tapte rettsak om erstatning etter ambulanseanbud
Helse MidtNorge RHF tapte rettsaken NordTrøndelag Røde Kors reiste etter ikke å
ha nådd fram i konkurransen om nye ambulanseavtaler i 2008. NordTrøndelag
Røde Kors er av Stjør og Verdal Tingrett tilkjent er erstatning på 9,9 millioner
kroner. Helse MidtNorge RHF vurderer nå premissene for dommen for å ta stilling
til en eventuell anke.
Her kan du lese dommen fra tingretten
Publisert: 12.02.2010 15:00
Tor Harald Haukås
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Debatt om framtidig struktur
 Det er så langt ikke lagt fram noe forslag til hvordan framtidig institusjonsstruktur
for Helse MidtNorge skal se ut. Drøftingen av dette og andre tema i vårt arbeid
med Strategi 2020 har skjedd i åpne styremøter basert på faktagrunnlag og
analyser fra prosjektet. I siste styremøte ble det også presentert flere modeller for
hvordan en framtidig struktur kan bli, men det foreligger så langt ingen forslag,
sier direktør for samhandling og leder av strategiarbeidet i Helse MidtNorge RHF,
Daniel Haga.
Styret for Helse MidtNorge RHF har så langt hatt temamessige diskusjoner om a)
Helsetjenesten i et samfunnsperspektiv, b) Nødvendig prioritering av psykisk helsevern og
rusbehandling, c) Trygghet ved akutt sykdom og modeller for akuttberedskap d) Tilgangen
på kompetanse  og nå sist e) Institusjonsstruktur.
Styret for Helse MidtNorge RHF vil mandag 22. februar ha et nytt drøftingsmøte med
bakgrunn i et første utkast til høringsnotat for Strategi 2020. Vedtak om å sende Strategi
2020 på høring er planlagt gjort 4. mars. Etter høringsrunden vil administrasjonen komme
tilbake med sitt endelige forslag til Strategi 2020 i styremøte 24. juni.
I tillegg til den regionale prosessen for Strategi 2020 arbeides det med strategier i flere av
helseforetakene. Disse er med på å belyse utfordringene i det enkelte foretak, men arbeidet
sammenfaller med behandlingen av den regionale strategien. I Helse Nordmøre og Romsdal
HF har SINTEF Helse fått oppdraget med å utforme en rapport om funksjonsfordeling
mellom Molde og Kristiansund. Denne vil være kjent når styret for Helse MidtNorge RHF
etter planen vil sende Strategi 2020 ut på høring etter styremøtet 4. mars.
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I arbeidet med 2020 ligger fire hovedutfordringer til grunn:
1. Befolkningens sammensetning og behov endres
2. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
4. Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten
Gjennom prosjektet er det nå også arbeidet med mulige endringer av institusjonsstrukturen
og i styremøte 2. februar var det en åpen diskusjon om dette. Grunnlaget var en
presentasjon av alternative modeller i forhold til dagens institusjonsstruktur. Alle modeller er
av Helse MidtNorge vurdert til å gi befolkningen et fullt forsvarlig tjenestetilbud.
Her finner du presentasjonen
Her finner du mer om Strategi 2020

Publisert: 05.02.2010 13:24
Tor Harald Haukås
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Strategi 2020: Trygghet, kvalitet og respekt er viktig for
brukerutvalgene
Brukerutvalgene i Helse MidtNorge møttes til konferanse på Stjørdal den 4.
februar for å diskutere Strategi 2020. Strategi 2020 skal svare på grunnleggende
utfordringer spesialisthelsetjenesten og hvordan vi skal sikre samhandling mellom
tjenestenivåene. Dette vil kreve betydelige endringer i hvordan Helse MidtNorge
skal organisere det framtidige spesialiserte helsetilbudet.

Vår jobb er å sikre trygghet
 For oss er det viktig å få med brukerperspektivet inn i strategiarbeidet. Vår jobb består i å
sikre trygge helsetjenester og god kvalitet på behandlingen, sier nestleder i det regionale
brukerutvalget, Elin Gullvåg.

Utfordringene
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Administrerende direktør Gunnar Bovim innledet konferansen med å tegne opp
utfordringene helsesektoren står overfor i det neste tiåret:
l
l
l
l

Befolkningens sammensetning og behov endres
Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

 Vi må møte utfordringsbildet. Det betyr at helsetjenesten står overfor store endringer. Om
vi fortsetter uten endringer, vil det bli slik at hver tredje ungdom må utdannes innen helsefag
i 2030, og det går ikke. Vi må ha en strategi som øker verdiene våre; øker trygghet, øker
kvaliteten og øker respekten. sa Bovim.

Pasienten er viktigst
Samhandlingsdirektør Daniel Haga la i sin presentasjon om den akuttmedisinske kjeden
vekt på at det er pasientene som er viktigst og at de skal få hjelp der de er. Vi har et høyt
faglig innhold på tjenesten her, vi har verdens beste helikoptertjeneste som er parat for hele
befolkingen. Mange operasjoner kan gjøres på et tidspunkt som passer på sykehuset,
mange av dem kan planlegges og gjøres på dagtid, sa Haga.
Brukerutvalgsmedlemmene viste bredt engasjement og oppslutning rundt utfordringsbildet.
Trygghet og informasjon ble av flere trukket fram som viktige faktorer ved endringer i
akuttberedskapen. Pasienten skal behandles med respekt og forutsigbarhet.

Presentasjoner fra konferansen:
Adm. Dir Gunnar Bovim:
Strategiarbeidet mot 2020
Direktør for samhandling Daniel Haga
Trygghet ved akutt sykdom
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Strategi-2020-Trygghet-og-respekt-er-viktig-for-brukerutvalgene/101642/
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Institusjonsstruktur

Her finner du presentasjoner og annet aktuelt bakgrunnsmateriale for arbeidet
med Strategi 2020 i Helse MidtNorge.
Publisert: 04.02.2010 21:38
Berit Røflo Indgul
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Evaluering av ITanbud
For å sikre godt utstyr til en lavest mulig pris har alle helseforetakene i landet gått
sammen om en felles anskaffelse av ITutstyr. I disse dager evalueres de innkomne
tilbudene.
Alle regionene stiller med representanter til evalueringen og 30 medarbeidere er nå samlet
til to intense dager for gjennomgang av alle tilbudene.
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 Vi må følge Lov om offentlig anskaffelse og evalueringen skal være gjennomført på rett
måte. Det er bakgrunnen for at vi bruker medarbeidere som har erfaring og som til daglig
jobber med ITdrift, sier prosjektleder Trond Skorstad fra Helseforetakenes Innkjøpsservice
AS (HINAS).

Helse MidtNorge på

Bjørn Fondevik (Helse Vest), Vegar Busse (Helse MidtNorge), Kjetil Dale (Sykehuspartner), og gruppeleder
Kjell Arne Andersen fra Sykehuspartner i gang med evaluering av skrivere

Utstyret som skal kjøpes inn er delt i 8 grupper, med alt fra PCer og projektorer, til
avansert nettverksutstyr og såkalte multifunksjonsmaskiner.
Konkurransen er lagt opp med parallelle rammeavtaler noe som gir mulighet for flere
leverandører. Det vil også bli muligheter til å kjøre minikonkurranser mellom leverandørene
i hele avtaleperioden. Lengde på avtalen er to år med mulighet for utvidelse i to til.
Evalueringsteamet har forberedt seg godt.  Vi har delt opp evalueringensteamet i 4
grupper og har tatt en grundig gjennomgang av rammene for hvordan hele
anskaffelsesprosessen generelt, og evalueringen spesielt skal gjennomføres. Det er
tilbudene som skal evalueres og eventuelle fordommer må ”ligge igjen hjemme”,
poengterer Skorstad.
Målet er at avtalene skal være på plass i løpet av de første ukene av april.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/arkiv_2010/Nyhetsmal-facebook/101638/
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Seminar om 2020strategi
Helse MidtNorge RHF arrangerer fredag 12. februar seminar om utfordringer og
strategier for å sikre en velfungerende og samhandlende spesialisthelsetjeneste
fram mot 2020. Midtnorske stortingspolitikere, fylkesordførere og
ordførere/representanter fra midtnorske kommuner er invitert til seminaret.
Strategi 2020 skal svare på grunnleggende utfordringer knyttet til endringer i befolkningens
behov for helsetjenester, at antall ansatte i helsetjenesten vil bli en knapphetsfaktor, at det i
økende grad stilles krav til dokumentert kvalitet, at den økonomiske veksten for
spesialisthelsetjenesten vil bremse og hvordan vi skal sikre samhandling mellom
tjenestenivåer. Dette vil kreve betydelige endringer i hvordan Helse MidtNorge skal
organisere det framtidige spesialiserte helsetilbudet.
 Styret for Helse MidtNorge RHF skal ta endelig stilling til Strategi 2020 i sitt styremøte
juni etter en omfattende høringsprosess. I forkant av denne høringsprosessen har Helse
MidtNorge invitert til et seminar for å belyse de utfordringer og veivalg vi står overfor, sier
styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
I tillegg til innledninger om Helse MidtNorges Strategi 2020 vil det også blir det orientert om
status i arbeidet med samhandlingsreformen og hvilke problemstillinger som nå er sentrale
for helse og omsorgskomiteen. Innstilling fra komiteen er ventet 25. mars og behandling i
Stortinget er planlagt 27. april. Eneste midtnorske medlem i komiteen,
stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, står for orienteringen.
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Innspurt for høringsdokument
Arbeidet med utforming av høringsdokumentet som skal ferdigstilles i løpet av februar, er nå
inne i sluttfasen. Det regionale styret, brukerutvalget og styrene for helseforetakene i Midt
Norge har siden november drøftet sentrale problemstillinger knyttet til strategiarbeidet.
Drøftingene har skjedd i åpne styremøter. Kommunenes Sentralforbund i MidtNorge har
oppnevnt en egen referansegruppe som har deltatt i prosessen, regionens medisinske
fagnettverk har kommet med innspill og både enkeltpersoner og grupper har bidratt med
innspill til arbeidsgruppen for Strategi 2020.
 Vi skal i løpet av de siste ukene av februar ferdigstille bakgrunnsnotat og høringsdokument
for Strategi 2020. Vi har derfor oppfordret de som ønsker å komme med innspill til arbeidet
nå, om å gjøre det i løpet av første uken av februar, sier samhandlingsdirektør Daniel Haga
som leder arbeidet med Strategi 2020.
Torsdag 4. februar samles alle brukerutvalgene fra helseforetakene i Helse MidtNorge til
konferanse der Strategi 2020 er tema. Brukerutvalgene vil også ha en viktig rolle i neste
fase av prosessen når helseforetakene skal høres.
Høringsdokumentet legges fram for styret for Helse MidtNorge RHF i styremøte 4. mars.
Planen er da at styret vil sende Strategi 2020 på en omfattende høringsrunde i regionen. Da
vil både helseforetakene våre, kommunene i MidtNorge, interesseorganisasjoner og andre
ha mulighet til å avgi sine høringsuttalelser innen høringsfristen ultimo mai. Styret for Helse
MidtNorge RHF vil ta stilling til endelig forslag til Strategi 2020 i sitt møte 24. juni.
Her finner du presentasjoner og annet aktuelt bakgrunnsmateriale for arbeidet
med Strategi 2020 i Helse MidtNorge.

Publisert: 02.02.2010 16:14
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Bærekraftig løsning for Røros sykehus
 Dette er en trygg, framtidsrettet og bærekraftig løsning for organisering av
helsetilbudet for Røros. Jeg er glad for at vi nå har et godt grunnlag for å gå i
videre med tilbud innen poliklinikk, dagkirurgi og en intermediær sengepost, sier
styreleder Kolbjørn Almlid.
Styret for Helse MidtNorge RHF har sluttet seg til forslagene i mulighetsstudien for
helsetjenestetilbudet på Røros. St. Olavs Hospital HF får ansvar for å videreføre arbeidet
med etablering av ny virksomhet.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Helse MidtNorge RHF har forpliktet seg til å finansiere 1/3del av intermediærposten frem
til implementeringen av Samhandlingsreformen. Administrerende direktør har fått fullmakt til
å finne løsning for finansiering av tiltaket i 2010 i samarbeid med St. Olavs Hospital.
Styret betonet behovet for å få på plass avtaler med Tynset sykehus og med kommunene.
Modellen for framtidig helsetjeneste på Røros vil gi lokalbefolkningen et bredere tilbud med
større nærhet, særlig for den eldre del av befolkningen. Gjennom samarbeidet med Røros
kommune mener styret at det er lagt et godt grunnlag for å realisere samhandlingsreformen
i fjellregionen. Helse og omsorgsdepartementet vil bli orientert om det videre arbeidet.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
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Følg oss på sosiale medier
Publisert: 02.02.2010 11:13
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Tor Harald Haukås
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Styringsdokumenter for 2010
Styret for Helse MidtNorge RHF har godkjent styringsdokumentet for 2010 for
helseforetakene i foretaksgruppen. Styringsdokumentet beskriver oppdrag og krav
til helseforetakene i MidtNorge for 2010.
Styringsdokumentet for 2010 overleveres formelt i forbindelse med foretaksmøter for hvert
enkelt helseforetak onsdag 10. februar.
Her finner du styringsdokumentene for 2010:
Styringsdokument for Helse Sunnmøre HF for 2010
Styringsdokument for Helse Nordmøre og Romsdal HF for 2010
Styringsdokument for St. Olavs Hospital HF for 2010
Styringsdokument for Helse NordTrøndelag HF for 2010
Styringsdokument for Rusbehandling MidtNorge HF for 2010
Styringsdokument for Sykehusapotekene i MidtNorge HF for 2010
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Helse MidtNorge gjennomgår rutinene
Helseforetakene i Helse MidtNorge, i likhet med i resten av landet, gjennomgår nå
interne systemer og rutiner for hvordan pasientrettighetsbestemmelsene ivaretas.
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Helse MidtNorge har bedt alle helseforetak i regionen om å gjennomgå rutinene for
innkalling og oppfølging av pasienter. Bakgrunnen er de siste dagers oppmerksomhet rundt
slike forhold i Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum.
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 Det er svært alvorlig både for den enkelte pasient og for helsevesenet hvis rutinene ikke
følges. Pasientrettighetsloven skal sikre at folk får undersøkelse og behandling til rett tid
basert på en medisinsk prioritering og likebehandling. Derfor er det helt nødvendig å gå
gjennom våre rutiner slik at folk skal føle seg trygge på helsetjenesten, sier administrerende
direktør Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Følgende spørsmål er sentrale i gjennomgangen:
l
l

l

l

Blir henvisningene vurdert rettidig og av rett faginstans i foretaket?
Har det forekommet endringer i frist for rett til prioritert helsehjelp etter at denne er
satt, og i så tilfelle i hvilket omfang? Hvis ja, er eventuelle endringer sporbare og
medisinsk begrunnede?
Får pasienter som er gitt rett til prioritert helsehjelp alltid brev med informasjon om
sine rettigheter etter pasientrettighetsloven?
Fremkommer det informasjon i avvikssystemet eller pasientklager som kan tyde på at
pasienter har kommet senere til behandling og oppfølging enn det som vurderes som
medisinsk forsvarlig?
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Mangler skal rettes
 Vi håper gjennomgangen skal vise at vi har systemene i orden og at praksis er i tråd med
de retningslinjer vi har. Blir det avdekket mangler eller avvik skal disse rettes opp. Det er
ikke akseptabelt å gå på akkord med pasientrettighetene, sier Bovim.
Internrevisjonen i Helse MidtNorge bistår i arbeidet med den igangsatte gjennomgang av
system og rutiner i helseforetakene.
Publisert: 28.01.2010 10:14
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer til styremøte 2. februar
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHf 2. februar 2010 er nå tilgjengelige
i vår styreadministrasjon på web.
Styremøtet starter kl. 09.00 i Helse MidtNorge RHFs lokaler i Stjørdal.
Publisert: 26.01.2010 23:08
Tor Harald Haukås
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Foretaksmøte med Helse MidtNorge RHF  nytt styre
oppnevnt
Helse og omsorgsministeren har oppnevnt nytt styre for Helse MidtNorge RHF.
Styret er det høyeste ansvarsorganet i en helseregion. Det har ansvar for at
helseforetaket gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i
regionen, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

– Dette er en sektor med mange utfordringer. Jeg har en forventing til at styrets samlede
kompetanse og brede representasjon gjør det i stand til aktivt å utvikle
spesialisthelsetjenesten i sin region, og samtidig sikre at dette skjer i tråd med nasjonale
føringer, sier helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene
som Stortinget har vedtatt, og at ressursene brukes mest mulig effektivt.
Styrene i de regionale helseforetakene består av både eieroppnevnte styremedlemmer og
styremedlemmer som er valgt av de ansatte. Det er fra 2006 stilt krav om at et flertall av de
eieroppnevnte styremedlemmene skal være folkevalgte.
De eieroppnevnte styremedlemmene skal ikke representere geografiske områder, partier
eller andre interesser. Men det er viktig at styrene samlet sett har bredde, både geografisk,
partipolitisk og aldersmessig, og at kravet til kjønnsmessig balanse er ivaretatt. I tillegg har
det vært ønskelig både å ta hensyn til kontinuitet og fornyelse. På grunn av dette er de
fleste styremedlemmene gjenoppnevnt, mens noen avløses av nye medlemmer.
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I foretaksmøtet med Helse MidtNorge tok helse og omsorgsministeren opp krav til driften i
helseregionen. I foretaksmøtet pekte også statsråden på viktigheten av at lover og regler blir
fulgt i forhold til pasientbehandling og registrering av ventetider.
Det nye styret i Helse MidtNorge RHF består av følgende styremedlemmer:
Kolbjørn Almlid (leder)
Toril Hovdenak (nestleder) NY
Perny Ann Nilsen (Frp) NY
Olav Georg Huseby (Ap)
Asmund Kristoffersen NY
Kirsti Leirtrø (Ap)
Merethe Storødegård
Joar Olav Grøtting (H)
Jan Magne Dahle (SV)
Ansatterepresentanter:
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Bjørg Henriksen
Ivar Gotaas
Foretaksprotokollen blir lagt ut her.
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Økte henvendelser til Fritt Sykehusvalg i 2009
I 2009 etablerte Helse MidtNorge RHF nye retningslinjer for henvisninger innen
psykisk helsevern, med en ordning med en regional koordinator som bistår
viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten. Denne ordningen har bidratt til at en
rekke enkeltpasienter har fått et bedre tilbud enn før ved at man unngår at de selv
må ringe rundt eller må stå på lange ventelister før behandling. De midtnorske
sykehusene har gjort en god jobb med å holde ventetider oppdatert med 95 % på
Fritt sykehusvalgs nettsted.
For å gjøre informasjonstjenesten fritt sykehusvalg mer kjent i befolkningen gjennomførte
Helsedirektoratet flere tiltak i 2009, med annonsering på ulike nettsteder og tidsskrifter.
Dette har ført til en økning i antall telefonhenvendelser og besøk på nettstedet. 86 % av alle
henvendelsene kommer fra pasienter eller pårørende, og 1/3 av henvendelsene gjelder
lidelser i muskler, skjelett og bindevev.
De regionale helseforetakene ved fagavdelingen er ansvarlig for å bemanne Fritt
sykehusvalgs telefontjeneste. Kontoret innhenter og oppdaterer månedlig opplysninger om
forventet ventetid til et utvalg tjenester som er inkludert i nettstedet
www.frittsykehusvalg.no. I tillegg til å informere om ventetider besvares spørsmål om
rettigheter, kvalitetsindikatorer, transport og andre generelle spørsmål.
Les Fritt Sykehusvalgs årsmelding for 2009 her
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Statssekretærbesøk i Kristiansund og Molde mandag 25.
januar
Statssekretær Roger Ingebrigtsen skal besøke sykehusene i Kristiansund og Molde
på mandag 25. januar. Statssekretæren vil få orienteringer om strategiarbeid og
utvikling av spesialisthelsetjenesten i Helse Nordmøre og Romsdal samt planene
for Nye Molde sjukehus. Han skal også ha møter med ordførerne i de to
vertskommunene.
Programmet starter i Kristiansund og avsluttes i Molde.
Kl. 09.30 Kristiansund sykehus – orienteringer og omvisning
Kl. 11.30 Møte med ordfører Per Kristian Øyen og rådmann Just Ingebrigtsen
Kl. 14.30 Molde sjukehus – omvisning og orienteringer
Kl. 17.00 Møte med ordfører Jan Petter Hammerø og rådmann Arne Sverre Dahl
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Media inviteres til å delta under hele programmet
Kontaktpersoner for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 93498136
Seniorrådgiver Finn Oluf Nyquist, Helse og omsorgsdepartementet – mob.tlf. 92410255
Publisert: 21.01.2010 11:40
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Statsråden orientert om 2020strategi
Helse og omsorgsminister AnneGrethe StrømErichsen ble orientert om Helse
MidtNorges arbeid med Strategi 2020 under sitt besøk i Trondheim og Stjørdal
mandag 18. januar. I Stjørdal fikk hun informasjon og omvisning på det lokale
distriktsmedisinske senteret.
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Helse og omsorgsminister AnneGrethe StrømErichsen i munter samtale med pasientene
Solveig Bye og Anne Svendsen under besøket på Stjørdal DMS.
Foto: Jan Erik Sundøy, Stjørdalens Blad
Adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge ga statsråden en orientering om arbeidet med
en langsiktig og bærekraftig strategi for spesialisthelsetjenesten i MidtNorge. Et viktig
element i dette arbeidet er utvikling av desentraliserte tjenester.
 For å sikre god kvalitet er det nødvendig å samle noen behandlingstilbud på færre steder,
men samtidig er det fornuftig å flytte en del behandlingstilbud nærmere pasientene. Det
distriktsmedisinske senteret i Stjørdal er et godt eksempel på det siste. Helsetjenesten
står overfor store oppgaver i årene som kommer og vi er nødt til å endre oss. Det vil bli
knapphet på helsemedarbeidere når eldrebølgen slår inn og vår oppgave er å sikre
befolkningen tilgang på likeverdige og trygge spesialiserte helsetjenester, sier Bovim.
Her finner du informasjon om Strategi 2020
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Setter inn flere tiltak for å få ned saksbehandlingstiden
Saksbehandlingstiden for oppgjør til pasienter etter reiser til og fra behandling har
økt den siste tiden. Hovedgrunnen er en markert økning i antall saker de siste
månedene. Tiltak for å få ned saksbehandlingstiden er nå ytterligere intensivert.
Siden de regionale helseforetakene overtok ansvaret for pasientreiser fra NAV fra september
2009, har antallet saker økt med over 54 % i gjennomsnitt. I desember var økningen i
antallet saker på 94 %.
 Dette er hovedårsaken til at vi nå har lang saksbehandlingstid over store deler av landet,
og at vi nå jobber for fullt for å få ned den lange ventetiden, sier Marit Kobro,
administrerende direktør ved Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS.
Les hele saken på www.pasientreiser.no
Publisert: 18.01.2010 10:13
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Statsråd besøker Trøndelag
Helse og omsorgsminister AnneGrethe StrømErichsen besøker mandag 18.
januar Stjørdal distriktsmedisinske senter og holder foredrag om rehabilitering på
en konferanse i Trondheim i regi av Faglig forum for helse og sosialtjenesten.
Her finner du programmet for konferansen "Rehab 2010". Konferansen åpnes av adm.dir.
Gunnar Bovim, Helse MidtNorge og statsråd AnneGrethe StrømErichsen holder
åpningsforedraget.
Kl. 13.00 besøker statsråden Stjørdal Distriktsmedisinske senter. Her blir det en
presentasjon av Helse MidtNorges arbeid med Strategi 2020 samt presentasjon og
omvisning på senteret.
Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse MidtNorge RHF  mob. 93498136
Publisert: 17.01.2010 18:03
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Strategi 2020 på Facebook og web
Spesialisthelsetjenesten må omstille og tenke nytt. Det er nødvendig for å sikre et
godt og likeverdig tilbud helsetilbud for befolkningen fram mot 2020. Dette er
utgangspunktet for Strategi 2020 som Helse MidtNorge nå er i ferd med å
utarbeide. Helse MidtNorge har lagt vekt på en åpen prosess også under arbeidet
med å utarbeide forslag til strategi, og som ledd i dette er det nå åpnet en egen
kanal for informasjon og diskusjon på Facebook.
Torsdag 14. januar 2010 diskuterte styret for Helse MidtNorge RHF noen av de utfordringer
man står overfor for å sikre et godt organisert akutttilbud i regionens helseforetak.
Prosjektgruppen som har ansvar for utforming av forslaget til Strategi 2020 fikk med seg
mange innspill til strategidokumentet som legges fram for styret i det regionale
helseforetaket for behandling 4. mars. Dokumentet sendes deretter på høring. Styret vil ta
endelig stilling og gjøre sitt strategivedtak 24. juni.
Her finner du presentasjonen som ble brukt som grunnlag for diskusjonen om akutttilbudet
i Helse MidtNorge (pdfdokument).
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Her finner du en egen side på web som vil bli kontinuerlig oppdatert med informasjon og
dokumentasjon knyttet til strategiarbeidet i Helse MidtNorge.
Følg oss på sosiale medier
Publisert: 14.01.2010 20:48
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Oppdragsdokument for 2010
Krav om økt pasientbehandling i 2010 blir krevende og kommer til å få særlig
oppmerksomhet i Helse MidtNorge. I Oppdragsdokumentet fra Helse og
omsorgsdepartementet forutsettes det en vekst på om lag 1,3 prosent.
 Vi kommer til å ha særlig oppmerksomhet rettet mot aktivitetsutviklingen i våre
helseforetak og det er lagt opp til tett rapportering og oppfølging av dette. Omstilling fra
døgnopphold til dag og poliklinisk behandling blir et viktig virkemiddel for redusere
ventelistene og øke pasientbehandlingen innenfor den økonomiske rammen vi har
tilgjengelig. Ventetiden har økt for poliklinikk, men vi har aldri før hatt så kort ventetid for
innleggelse, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Styret for Helse MidtNorge RHF vil få en gjennomgang med risikovurdering av alle
elementer i Oppdragsdokumentet for 2010 i sitt møte i mars.
Her kan du laste ned og lese Oppdragsdokumentet for Helse MidtNorge RHF for 2010
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Investerer for en milliard kroner
Helse MidtNorge planlegger å investere for i overkant av en milliard kroner i 2010.
Styret for det regionale helseforetaket har vedtatt følgende fordeling av
investeringsrammen:
Nye St Olavs Hospital, byggfase 2
Automatisert legemiddelforsyning
Helse Miljø og Sikkerhet/bygg
Informasjons og kommunikasjons teknologi
Medisin Teknisk utstyr
Annet
Barneavdeling Ålesund
Psykiatri Namsos
Nytt sykehus i Molde
Egenkapitalinnskudd KLP

530 mill. kroner
23 mill. kroner
32,5 mill. kroner
80 mill..kroner
82 mill.kroner
25,5 mill. kroner
150,2 mill. kroner
50 mill. kroner
12 mill. kroner
33,1 mill. kroner

Helse MidtNorge vil komme tilbake til endelig økonomisk ramme for 2010 for videre arbeid
med Nye Molde sjukehus. Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er nå gjenstand for en
myndighetsvurdering. Styret for Helse MidtNorge RHF er innstilt på holde framdriften for
prosjektet og sikre finansiering av neste fase når svar fra Helse og omsorgsdepartementet
foreligger.
Foreløpig er det satt av 12 millioner kroner på investeringsbudsjettet og det er holdt tilbake
midler som kan utløses seinere. Kapitalbehovet for videre arbeid med forprosjekt Nye Molde
var ved inngangen til 2010 justert til 37 millioner kroner.
Publisert: 14.01.2010 12:18
Tor Harald Haukås
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269 millioner i overskudd i 2010
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt et budsjett som tilsier overskudd på 269
millioner kroner i 2010.
 Overskuddet er nødvendig for å kunne forsvare det høye investeringsnivået vårt. Plusstall
gir oss arbeidskapital for å kunne forbedre behandlingstilbudet til pasientene. Det blir
krevende å nå budsjettkravet for 2010. Helse MidtNorge er i større grad enn de andre
regionene sårbar for endringer i rentenivået. Rentenivået og et moderat lønnsoppgjør i år blir
viktig, men det er også slik at helseforetakene ikke er i mål med sitt omstillingsarbeid.
Helseforetak som ikke nådde driftsbudsjettet for 2009, går inn i 2010 med et høyere
kostnadsnivå enn forutsatt. De har derfor en økt omstillingsutfordring, sier adm.dir. Gunnar
Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 14.01.2010 12:16
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer til styremøte 14. januar
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHf 14. januar 2010 er nå
tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web. Styremøtet starter kl. 09.00 i Helse
MidtNorge RHFs lokaler i Stjørdal.
Publisert: 07.01.2010 15:11
Tor Harald Haukås
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Strategi 2020 skal vedtas i juni
Helse MidtNorge sender forslag til strategi for utvikling av spesialisthelsetjenesten
i MidtNorge på høring etter styrebehandling i mars 2010. Endelig behandling av
strategien skjer styremøte for Helse MidtNorge RHF i juni. Det er nå opprettet en
egen webside som vil vise rapporter, bakgrunnsmateriale, presentasjoner og
annet aktuelt stoff knyttet til Helse MidtNorge 2020.
Her finner du mer om Helse MidtNorge 2020:

Publisert: 04.01.2010 14:23
Tor Harald Haukås
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Forslag til kandidater til nye styrer for helseforetakene
Helse MidtNorge RHF har bedt kommuner og fylkeskommuner i de tre midtnorske
fylkene om forslag til kandidater til nye styrer for helseforetakene i regionen.
Fristen for å komme med forslag er satt til 1. mars 2010.
De sittende styrene for helseforetakene ble oppnevnt i foretaksmøter i april 2008 med
tiltredelse i mai. Oppnevningen gjelder for to år. De skal i løpet av våren 2010 oppnevnes
nye styrer for disse helseforetakene:
l
l
l
l
l
l

Helse Sunnmøre HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Sykehusapotekene i MidtNorge HF
Rusbehandling MidtNorge HF

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Styrene består i dag av eieroppnevnte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer. I
den politiske plattformen for regjeringen (Soria Moria I), ble det i 2006 forutsatt at et flertall
av de eieroppnevnte styremedlemmene skulle ha bakgrunn fra nåværende eller tidligere
politiske verv.
De ansattes representanter i styrene er ikke på valg nå.
Publisert: 04.01.2010 14:20
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Konstruktiv dialog om ambulanseavtaler
Helse MidtNorge RHF har i dag tirsdag 6. januar 2009 hatt møter med både
Namsos Trafikkselskap Ambulanse og Inntrøndelag Ambulanse. Partene
konkluderte med at man er i en konstruktiv dialog og er innstilt på raskt å finne
løsninger som kan aksepteres av partene.
Det konstateres at partene vurderer inngåtte avtaler ulikt, men alle har et ønske om å sikre
kontinuitet og et godt ambulansetilbud som befolkningen kan ha tillit til.
Det gjenstår fortsatt å avklare juridiske forhold og utforme avtaler mellom partene. Dette blir
det nå arbeidet videre med.
Publisert: 06.01.2009 18:00
Tor Harald Haukås
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Pasientreiser åpner for Indre Namdal
Fra den 20. oktober gjelder pasientreiseordningen også for innbyggerne i Snåsa,
Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet og Overhalla. Fra denne datoen
kan innbyggerne i disse kommunene sende inn sin søknad om refusjon av utlegg i
forbindelse med pasientreiser i stedet for å henvende seg til NAV

Saksbehandler hos Pasientreiser

Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når
de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert
konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også
ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen
transport når det ikke finnes rutegående tilbud.

Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan
også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og
send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.

Puljevis utrulling:
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Pasientreiser-apner-for-Indre-Namdal/98963/
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Siste pulje i utrullingen i Helse MidtNorge RHF kommer med i pasientreiseordningen den
3. november. Dette er kommunene Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Verran,
Namdalseid, Namsos

Publisert: 19.10.2009 12:08
Berit Røflo Indgul
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ReHabiliteringsuka 2009 med nasjonal åpning i Trondheim
ReHabiliteringsuka arrangeres i et samarbeid mellom helse og omsorgstjenestene
nasjonalt, regionalt og lokalt, samt brukerorganisasjoner og andre
samarbeidspartnere. Den nasjonale åpningen av ReHabuka vil i år finne sted i
Statens Hus i Trondheim den 19.oktober. Det er planlagt at Helse og
omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen skal stå for den offisielle åpningen.

Koodinerende enheter
De koordinerende enhetene for habilitering og rehabilitering i hver helseregion er sammen
med Helsedirektoratet initiativtakere og pådrivere for arrangementene, og samarbeider om
det nasjonale programmet. ReHabiliteringsuka er et gedigent ”dugnadsprosjekt” der de
lokale aktørene i samarbeid planlegger, markedsfører og gjennomfører sine arrangementer.

Årets tema er samhandling
Reformen som ble lagt frem våren 2009, vektlegger samhandling i helsetjenesten. Dette
ønsker vi også skal synliggjøres i ReHabiliteringsuka. Arrangement og markeringer i årets
ReHabiliteringsuke skal synliggjøre hvordan god habilitering og rehabilitering kan utføres
gjennom samhandling mellom bruker og tjenesteapparat, og tjenesteyterne imellom  både
innenfor helsetjenestene og i samarbeid med NAV og andre aktører i
rehabiliteringsprosessene. Ved å trekke frem vellykkede eksempler ønsker vi å vise at
habilitering og rehabilitering nytter. Ved å fokusere på de gode eksemplene, på det vi får til,
kan vi la oss inspirere av hverandre.
Les mer om ReHabiliteringsuka 2009
Publisert: 15.10.2009 08:33
Berit Røflo Indgul
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Kulturdager med fokus på psykisk helse
I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 2009 arrangerer DPS Stjørdal
kulturdager med fokus på kultur og psykisk helse. Kulturdagene markeres med
åpent hus og et allsidig kulturelt program.

Kulturdager
I løpet av de to kulturdagene den 15. og 16. oktober 2009 vil det vises ulike kulturelle
uttrykk som blir brukt i behandling og helsefremmende arbeid ved DPS Stjørdal. 
Kulturdagene er et åpent arrangement. For første gang siden DPSet åpnet for tre år
siden ønsker vi nå både lag og organisasjoner, politikere, naboer og media velkommen til å
besøke oss, sier leder ved Stjørdal DPS Ann Inger Leirtrø.

Eva Vist, Ann Inger Leirtrø og Hanne Kari Kolstadløkken

Allsidig program
Tema for Verdensdagen for psykisk helse er "I takt med
deg selv," forteller spes. ergoterapeut Hanne Kari
Kolstadløkken. En utfordring for mange psykisk syke er
nettopp at man har kommet i utakt med seg selv.
Gjennom ulike uttrykksformer som bildeterapi med foto
og kunstmaling, håndarbeid og musikk og friluftsliv vil vi
bidra til at våre pasienter kommer mer i takt med seg selv
igjen, utdyper Kolstadløkken. I løpet av de to kulturdagene
kan gjester gå på utstilling med foto, kunst og håndverk, få
servert kaffe i husets musikkkafe eller ute i en lavvo, der
friluftsgruppa serverer kaffe fra svartkjel. Inspirasjon til å
arrangere kulturdagene har vi fått fra like arrangement
andre steder i landet. Likevel er dette arrangementet unikt
med de bidragene som kan sees og høres her, sier
sykepleier Eva Vist.
Lavvo og svartkjel

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Kulturdager-med-fokus-pa-kultur-og-psykisk-helse/98930/
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Målet med arrangementet er å bidra til økt kunnskap, åpenhet og informasjon om psykisk
helse og DPS Stjørdal sin virksomhet. Kulturdagene er DPSets bidrag til Verdensdagen for
psykisk helse, som var den 10. oktober.

Om DPS Stjørdal
DPS Stjørdal (sistriktspsykiatrisk senter) er en avdeling under Helse NordTrøndelag,
Sykehuset Levanger,
Psykiatrisk klinikk, og er en desentralisert spesialisthelsetjeneste.
Senteret har ca 80 ansatte fordelt på poliklinikk, sengepost, kontorseksjon, kantine,
vaktmester
og renhold
DPSets opptaksområde er kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Malvik, Selbu og Tydal.
Det henvises årlig ca 700 pasienter til DPS Stjørdal.

Les mer om psykisk helse i Helse MidtNorge her

Publisert: 15.10.2009 08:11
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Omstilling for økt aktivitet i 2010
Økt tilbud om behandling og ventelistene skal ned. Det er bestillingen til Helse
MidtNorge i forslaget til statsbudsjett for 2010 som ble lagt fram tirsdag 13. oktober.
 Rammene for 2010 kan gi rom for økt aktivitet, men det betyr at vi må intensivere
omstillingsarbeid for å øke kapasiteten når det gjelder poliklinisk behandling. Helse Midt
Norge har en utfordring når det gjelder økte ventelister og dette kommer til å være en av
hovedutfordringene våre neste år, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Regjeringen har varslet at man vil komme tilbake med krav om tiltak for reduserte ventelister
i Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene. Bruk av private der dette bidrar til å
redusere ventetider på en kostnadseffektiv måte, vil bli berørt i den sammenheng.
Helse MidtNorge tilføres 199 millioner kroner i 2010 som følge av utjevning av de
skjevhetene mellom regionene som Magnussenutvalget dokumenterte. Opptrappingen som
skulle skje over to år er dermed gjennomført i tråd med de prinsippene som er lagt til grunn.
Regjeringen har foreslått å styrke sykehusøkonomien med 1,45 milliarder kroner og
forutsetter en vekst i aktiviteten på 1,3 prosent. Dette skjer delvis gjennom å styrke den
innsatsbaserte delen av inntektene til sykehus, psykisk helsevern og rusbehandling, men
også gjennom økt basisramme. For Helse MidtNorge er basisrammen økt til 10,72
milliarder kroner (mot 10,04 mrd i 2009).
Opptrappingsplanen for rusbehandling tilfører kommunene og helseforetakene samlet 150
millioner kroner i 2010. Regjeringen har satt av egne midler for samhandlingstiltak i 2010 og
kommunene tilføres 230 millioner kroner for å styrke det forebyggende helsearbeidet. Bovim
mener at forslaget til statsbudsjett støtter opp under behovet for å prioritere vekst for
rusbehandling og psykisk helsevern innen spesialisthelsetjenesten.
Både når det gjelder lånerammer, krav om nedbetaling av driftskreditt og finansiering av
pensjonskostnader, er det flere forhold som må avklares før endelig investeringsbudsjett for
neste år kan fastsette. Det er likevel grunn til å forvente at det blir behov for en streng
prioritering av planlagte investeringer i Helse MidtNorge.
Mer informasjon:
Pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet
Helse og omsorgsdepartementets fagbudsjett 2010 (pdfdokument)
Helse og omsorgsdepartementets fagbudsjett 2010 (webversjon)
Publisert: 13.10.2009 14:24
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Alt klart for pasientreiser i Nordmøre og Romsdal
Tirsdag 13. oktober gjelder pasientreiseordningen også innbyggere i Nordmøre og
Romsdal, og Pasientreiser Møre og Romsdal i Ålesund klare til å ta i mot
henvendelser fra pasienter i også denne landsdelen.
Saksbehandling av reiseoppgjør, reiseplanlegging og informasjon om pasientreiser er de
siste oppgavene innenfor pasientreiser som Helse MidtNorge nå overtar fra NAV.

Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når
de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert
konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også
ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen
transport når det ikke finnes rutegående tilbud.
Helse MidtNorge RHF er nasjonal pilot i pasientreiseprosjektet, og med utvidelsen av
Pasientreiser Møre og Romsdal i Ålesund, er det nå bare deler av Nord Trøndelag igjen som
ikke omfattes av ordningen.

Ansatte ved Pasientreiser i Møre og Romsdal

Praktiske endringer – uendrede rettigheter
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Alt-klart-for-pasientreiser-i-Nordmore-og-Romsdao/98906/
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Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret.
Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra
behandling.

Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan
også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og
send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.
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Inngår forlik med Akutt Helse SUS
Helse MidtNorge har 11.10.09 inngått en forliksavtale med Akutt Helse SUS
v/Torgeir Akslen og TorErling Johansen.
5. mai 2008 tok Akutt Helse SUS (senere rettet til Akslen og Johansen) ut stevning mot
HMN for Sunnmøre tingrett (sak 08068259TVISUMO) med krav om erstatning etter brudd
på reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med konkurranse med forhandling om
kjøp av ambulansetjenester i helseregion MidtNorge. Tingretten avsa dom i saken 12.
februar 2009. Tingrettens dom er anket inn for Frostating lagmannsrett (sak 09062810ASD
FROS).
Partene er enige om å heve ovennevnte sak som forlikt, og har inngått avtale om forlik.
I avtalen heter det:
Helse MidtNorge erkjenner at det i forbindelse med behandlingen av tilbudet fra Akutt
Helse SUS v/Torgeir Akslen og TorErling Johansen for drift av ambulanseområde 20 på
Sunnmøre (kommunene Haram, Ørskog og Norddal) ble begått flere brudd på
grunnprinsippene i regelverket om offentlige anskaffelser. Helse MidtNorge beklager dette
dypt.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF  mob.tlf. 95467446
Publisert: 12.10.2009 01:00
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Vellykket oppstart for Pasientreiser i NordTrøndelag
Nå er også Pasientreiser i NordTrøndelag i drift, og dermed gjelder den nye
pasientreiseordningen for alle de tre fylkene i MidtNorge.
Under tirsdagens høytidelige åpning av pasientreisekontoret i NordTrøndelag, informerte
prosjektleder for pasientreiser i fylket, Rune Modell om ordningen. –Ordningen innebærer
ingen endring i pasientrettighetene, men en endring i pasientenes rutiner, siden de ikke
lenger skal henvende seg til NAV med spørsmål om pasientreiser. I 2008 behandlet NAV
ca 21000 saker, og for å behandle samme mengde saker har Pasientreiser 6, 5 årsverk i
Helse NordTrøndelag HF. Tilsammen har Pasientreiser NordTrøndelag en bemanning på
14,5 årsverk.

Sine Klæbu, NAV og Kjetil Aas, Pasientreiser

Avdelingsdirektør for NAV i NordTrøndelag, Sine Klæbu ønsket lykke til med overtakelsen
av oppgavene med pasientreiser, og sa at NAV er beredt til å lose befolkningen over til
helseforetakene, og dermed bidra til en smidig og god overgang i pasientreiseordningen.
Regional prosjektleder Erik Andreas Øyen fra Helse MidtNorge RHF hilste til alle
innbyggerne i NordTrøndelag med å si at omleggingen representerer en forenkling for
pasientene, som nå ikke trenger å oppsøke NAV for å fylle ut reiseregningsskjema.
Samtidig vil den gode servicen pasientene har fått hos NAV bli savnet av noen.
Pasientreiser har kompetente og serviceinnstilte medarbeidere som vil svare på
henvendelser til Pasientreiser 05515.
Assisterende direktør i Helse NordTrøndelag HF, Mads Berg, sa at Pasientreiser skal gjøre
en viktig jobb – reisen til og fra behandling er en del av en helhet. –Vi skal gi pasientene et
godt og helhetlig tilbud, med sterkt fokus på kvalitet i tjenesten, lovte Berg.
Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når
de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert
konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også
ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen
transport når det ikke finnes rutegående tilbud.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Vellykket-oppstart-for-Pasientreiser-i-Nord-Trondelag-/98849/
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Puljevis utrulling:
Innbyggere i Romsdal, Nordmøre og Namdal skal rette sine henvendelser om pasientreiser
til NAV frem til følgende datoer:
13. oktober: Nordmøre og Romsdal
20. oktober: Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla
3. november: Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Verran, Namdalseid, Namsos
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Ny ordning for pasientreiser i NordTrøndelag
Tirsdag 6. oktober åpner Pasientreiser NordTrøndelag på Levanger, og fra da vil
pasientreiseordningen også gjelde innbyggere i den sørlige delen av Nord
Trøndelag.
Enhetsleder Kjetil Aas forteller at alt er klart for åpning av kontoret, og at de
ansatte er klare til å besvare henvendelser fra publikum.
Puljevis omlegging
Omleggingen skjer gradvis. For NordTrøndelags del skjer dette for innbyggerne i
kommunene som vist i følgende puljer:
6. okt: Levanger, Verdal, Frosta, Inderøy, Mosvik, Leksvik, Steinkjer, Meråker, Stjørdal
20. okt: Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla
3. nov: Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Verran, Namdalseid, Namsos
Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når
de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert
konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også
ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen
transport når det ikke finnes rutegående tilbud.
Nasjonal pilot
Helse MidtNorge RHF er nasjonal pilot i pasientreiseprosjektet, og med åpning av
Pasientreiser NordTrøndelag på Levanger vil det regionale helseforetaket være godt i gang
med å behandle pasientenes søknader om refusjon av reiseutgifter. Alle sørtrøndere under
St. Olavs Hospital HF er med i ordningen, som første helseforetak i landet. Ordningen
gjelder fra 29. sept også for Sunnmøre.
Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret.
Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra
behandling.
Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan
også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og
send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.
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Skal utforme strategi for 2020
Hvordan skal befolkningen i MidtNorge sikres et godt og effektivt
behandlingstilbud fram mot 2020? Dette er nøkkelspørsmålet når Helse MidtNorge
nå starter et arbeid med å utforme en strategi for utvikling av sykehus, psykisk
helsevern og rusbehandling, ambulante tjenester, kompetanse og samhandling i
helsetjenesten.
 Et godt og velfungerende helsetilbud er ett av våre viktigste velferdsgoder. Helseforetakene
forvalter betydelige ressurser på vegne av fellesskapet og har et ansvar for å utvikle
tjenestetilbudet innenfor ansvarlige rammer. Vår strategi for 2020 skal sikre at
spesialisthelsetjenesten blir utviklet i et helhetlig samfunnsperspektiv. Samhandling med
primærhelsetjenesten, mellom helseforetak, innad i den enkelte institusjon og i forhold til
private aktører, kommer til å stå sentralt for å sikre at den enkelte pasient møtes med
respekt og opplever å bli ivaretatt på en god måte, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse
MidtNorge RHF.
Onsdag 30. september gjennomførte styret for Helse MidtNorge RHF et åpent seminar der
det ble presentert et bakgrunnsteppe og tre scenarioer for utvikling av
spesialisthelsetjenesten. En evaluering av gjeldende strategi ”Helse MidtNorge 2010” viser
at mye av de analyser som ble gjennomført i 2005, også er gyldige i dag. Men det er også
kommet til ny kunnskap og det er tatt nye politiske initiativ som gjør det nødvendig å
utforme nye strategiske grep.
I styremøte 1.oktober vedtok derfor styret å igangsette arbeid med en strategi for utvikling
av tjenestetilbudet i Helse MidtNorge fram mot 2020. Grunnlaget er den overordnede
strategien for Helse MidtNorge som ble vedtatt i 2008.
Styret har spesielt fokusert på fem tema som skal vurderes i det videre arbeidet:
 Helsetilbudet i samfunnsperspektiv 2020
 Det akuttmedisinske tilbudet
 Overordnet institusjonsstruktur
 Forholdet mellom somatikk og psykisk helsevern/rusbehandling
 Framtidig kompetanse
På styremøte i november vil det bli lagt fram forslag til prosess og framdrift for
strategiarbeidet. Målet er at styret for Helse MidtNorge RHF skal kunne beslutte å sende
ut forslag til strategi for Helse MidtNorge 2020 til høring hos aktuelle instanser og
samarbeidspartnere tidlig i 2010.
Her finner du presentasjoner som ble benyttet på styreseminaret 30. september:
Evaluering av 2010
Scenarioer 2020
Her finner du saksframlegg – sak 96/09 Strategi 2020
Her finner du protokoll med vedtak i sak 96/09
Publisert: 01.10.2009 14:20
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Skal etablere nytt FOUprosjekt for traumebehandling
Styret for Helse MidtNorge RHF har gitt klarsignal for at det skal etableres et nytt
FOUprosjekt knyttet til traumebehandling i regionen. Prosjektet skal utformes og
ha den varighet som er nødvendig for å få tilstrekkelig grunnlag for å etablere et
godt behandlingstilbud for denne gruppen pasienter.
Barn og unge som utsettes for seksuelle og andre traumer er i særlig grad sårbare for å
bære med seg ettervirkningene av traumene videre i livet dersom de ikke får den hjelp,
oppfølging og omsorg de har behov for. Styret i Helse MidtNorge RHF er derfor opptatt
av at de ivaretas på en god måte og ser at det er behov for å bygge opp kompetanse.
 Brukerne skal ha trygghet for at de ikke mister sitt tilbud om behandling i MidtNorge.
Styret har forutsatt at kompetanse og kapasitet ved Betania, Malvik inviteres til å delta i det
videre arbeid, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styret vil få seg forelagt forslag til nytt FOUprosjekt når dette er utformet.
Her er styrets vedtak:
1. De som utsettes for seksuelle og andre traumer er i særlig grad sårbare for å bære
med seg ettervirkningene av traumene videre i livet dersom de ikke får den hjelp,
oppfølging og omsorg de har behov for. Styret i Helse MidtNorge RHF er derfor
opptatt av at de ivaretas på en god måte.
2. Styret ser behov for en betydelig kompetanseheving og vedtar å prosjektorganisere
det videre arbeidet innenfor en tidsramme som er tilstrekkelig for administrasjonen til
å skaffe nødvendig kompetanse, slik at Helse MidtNorge kan tilby et adekvat tilbud i
hele helseregionen.
3. Styret legger til grunn at man i det videre arbeid sikrer den trygghet for brukerne som
ligger i eksisterende tilbud. Styret forutsetter at kompetanse og kapasitet ved
Betania, Malvik inviteres til å delta i det videre arbeid.
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Pasientreiser Møre og Romsdal er i drift
Landets andre pasientreisekontor er nå i drift, og med det har innbyggerne i
Sunnmøre anledning til å få informasjon om pasientreiser, bestille reiser og få
behandlet sine reiseregninger. Innbyggerne i Nordmøre og Romsdal har tilgang til
ordningen fra 13. oktober. Tidligere har pasientene henvendt seg til NAV med sine
reiseoppgjør
Leder ved Pasientreiser Møre og Romsdal HF Dagfinn Tynes sto for åpningen, og informerte
om pasientenes utfylling av reiseregningsskjema og saksbehandling ved Pasientreiser. De
ansatte ved enheten er godt forberedt og gleder seg til å gå i gang med oppgavene sine, sa
Tynes.
Avdelingsleder ved NAV Ålesund,
Knut Røsok sa at det er komplekse
oppgjør helseforetakene tar over.
NAV har løst oppgavene med
pasientreiser for helseforetakene i
lang tid, og mener at helseforetakene
nå er godt rustet til å løse oppgavene
selv.

Knut Røsok og Dagfinn Tynes

Helse Sunnmøre HF ved assisterende
direktør Helge Ristesund sa at
helseforetaket passerer en milepæl med
åpningen av Pasientreiser. Nå har
helseforetakene direkte ansvar for pasienten,
og med fokus på kvalitet, rask behandling og
god service skal alt være lagt til rette for
enda bedre pasientbehandling fra
helseforetakets side.

Helge Ristesund og Dagfinn Tynes
Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret.
Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra
behandling.
Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan
også lastes ned på www.pasientreiser.no
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Pasientreiser-More-og-Romsdal-er-i-drift-/98785/
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2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og
send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.
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Alt klart for pasientreiser i Sunnmøre
Tirsdag 29. september åpner Pasientreiser Møre og Romsdal i Ålesund, og fra da
vil pasientreiseordningen også gjelde innbyggere i Sunnmøre.
Enhetsleder Dagfinn Tynes forteller at alt er klart for åpning av kontoret, og at de
ansatte er klare til å besvare henvendelser fra publikum.

Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når
de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert
konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også
ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen
transport når det ikke finnes rutegående tilbud.
Helse MidtNorge RHF er nasjonal pilot i pasientreiseprosjektet, og med åpning av
Pasientreiser Møre og Romsdal i Ålesund vil det regionale helseforetaket være godt i gang
med å behandle pasientenes søknader om refusjon av reiseutgifter. Alle sørtrøndere under
St. Olavs Hospital HF er med i ordningen, som første helseforetak i landet.
Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret.
Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra
behandling.

Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan
også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og
send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.
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Ny pasientreiseordning for sørtrønderne
Fra 22. september har alle sørtrønderne tilgang til den nye pasientreiseordningen.
Det innebærer nye rutiner for pasienter som har utlegg i forbindelse med reiser til
og fra offentlig godkjent behandling. Hovedregelen er at pasienten får dekket
rimeligste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste
behandlingssted.
Mens pasienter tidligere har tatt turen innom NAV for å få fylt ut
reiseregningsskjema, skal pasienten nå fylle ut det selv. Reiseregningsskjema er
tilgjengelig på alle behandlingssteder (fastleger, sykehus, fysioterapeuter med flere) og hos
NAV i en overgangsperiode.
Helse MidtNorge RHF er nasjonal pilot i pasientreiseprosjektet, og med åpning av
Pasientreiser St. Olavs Hospital HF i Orkdal er det regionale helseforetaket godt i gang
med å behandle pasientenes søknader om refusjon av reiseutgifter.
Slik gjør du:
Ta med reiseregningsskjema, ferdig adressert konvolutt og oppmøtebekreftelse fra
behandleren
Fyll ut reiseregningen
Legg ved kvitteringer
Postlegg konvolutten
Reiseregningen behandles av pasientreisekontoret
Ordningen trer i kraft fra 29. september for kommuner i Møre og Romsdal og 6. oktober i
NordTrøndelag.
Spørsmål?
Kontakt Pasientreiser på telefon 05515 eller www.pasientreiser.no
Publisert: 21.09.2009 09:44
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Idédugnad for diabetes og overvekt/fedme
Helse MidtNorge startet torsdag 17. september arbeidet med en handlingsplan for
diabetes og overvekt/fedme. Arbeidet ble innledet med en idédugnad der
representanter fra flere nivåer i helsetjenesten deltok.
Det var i Kirkestallen i Stjørdal at
folk som typisk møter pasienter med
diabetes eller overvekt satte hverandre
stevne. Gruppen var sammensatt av
personer fra kommunehelsetjenesten,
fylkeslegen, fylkesmannen,
spesialisthelsetjenesten, Helse
Nord og brukerorganisasjoner.

 Vi er tidlig i arbeidet, og det er viktig å Deltakere i idédugnaden: Båd Kulseng, Regionalt
få til samhandling mellom alle nivåene senter for behandling av sykelig overvekt, Unni Dahl,
som jobber med pasientgruppa alleredeHelse MidtNorge RHF, Beryll Kristensen Helse
under utformingen av planen, sier
Nord, Gro Holstad, Norges Diabetesforbund og Tor
rådgiver Unni Dahl i Helse MidtNorge Claudi, Nordlandssykehuset
RHF.
Hun er prosjektleder og arrangør for møtet. "Ett av målene for denne gruppa er å beskrive
gode behandlingforløp."
Bård Kulseng, leder for Regionalt senter for behanling av sykelig overvekt er enig:
"Engasjementet er stort, og vi har fått mange gode innspill i diskusjonen her. Ett av disse er
at vi skal prøve å være veldig konkrete og beskrive gjennomførbare samhandlingstiltak."
Arbeidet med handlingsplanen kommer som resultat av et oppdrag fra Helsedepartementet.
Det er fra før gjort mye arbeid i forhold til behandling av overvekt og fedme i Helse Midt
Norge. I Helse Nord er det gjort et tilsvarende arbeid rundt behandling av diabetespasienter,
og regionene vil nå prøve å trekke veksler på hverandres erfaringer.
 Vi vil nå forsøke å se disse to områdene under ett, sier Kulseng, og i stedet for å lage en
handlingsplan for spesialisthelsetjenesten vil vi utvide til å lage en samhandlingsplan hvor
også kommunene og fastlegene spiller en stor rolle. Slik utviklingen er i dag vil resultatene
en oppnår i spesialisthelsetjenesten være helt avhengig av samarbeidet med
kommunehelsetjenesten. Å lykkes i behandling av diabetes og overvekt handler vel så mye
om forebygging og folkehelse som spesialiserte helsetjenester.
Arbeidet med planen vil pågå utover høsten og vinteren, og endelig ferdigdato vil være i
2010.

Publisert: 18.09.2009 14:15
Jostein Listou
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Vil styrke traumetilbudet i MidtNorge
Pasienter som sliter med traumer etter incest og andre overgrep i sin barndom,
skal få et bedre behandlingstilbud. Styret for Helse MidtNorge RHF vil i sitt møte 1.
oktober ta stilling til forslag om hvordan dette skal gjøres. I saksframlegget
anbefaler administrerende direktør at traumetilbudet ved Betania Malvik endres og
samordnes med tilbud på ett distriktspsykiatrisk senter i regionen.
Det er behov for å bygge kompetanse og sikre at behandling bygger på dokumenterte
metoder. For å sikre dette blir det foreslått å etablere et FOUprosjekt i samarbeid med
bl.a. Betania Malvik.
 Helse MidtNorge har vært, og er opptatt av å sikre et godt behandlingstilbud til denne
pasientgruppen. Barne og unge som utsettes for seksuelt misbruk er i særlig grad sårbare
for å ta med seg traumer videre i livet, dersom de ikke får hjelp, oppfølging og omsorg de
har behov for. Vi erkjenner at de i dag har et for dårlig tilbud i det psykiske helsevernet.
Samtidig har det vært faglig uenighet om hvilke behandlingsmetoder som er effektive, og det
har vært få tilgjengelige forskningsresultat som kan fortelle hva som er ”beste praksis”, sier
konstituert direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Henrik
Sandbu.
Det var da også begrunnelsen for at det ble innledet et 2årig FOUsamarbeid med Betania
Malvik for å evaluere nytten av behandlingen som gis der. Helse MidtNorge erkjenner at
den evalueringen av traumetilbudet ved Betania Malvik som ble igangsatt av ulike årsaker
ikke har gitt oss det grunnlaget som vi forventet. En viktig årsak er at bare ca 1/3 av de som
har gjennomgått behandling valgte å delta i undersøkelsen. Helse MidtNorge har derfor
konkludert med at den rapporten som ble lagt fram ikke alene kan danne grunnlag for å
vurdere det videre tilbudet til denne gruppen.
På denne bakgrunn ble det 9. september arrangert et dagseminar med bred representasjon
fra ledende fag og forskningsmiljø nasjonalt, samt Nasjonalt kompetansesenter for vold og
traumatisk stress (NKVTS).
Hovedpunktene i anbefalingen fra den nasjonale faggruppen:
• Det er behov for en bred kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten om dette feltet.
Det er der sceening, diagnostikk og behandling i hovedsak må foregå.
• De aller fleste skal ha et intensivt poliklinisk eller dagbehandlingstilbud.
• Det vil være behov for innleggelse for et mindretall av pasientene i kortere perioder.
• Det er behov for støtteterapi og oppfølging etter behandlingen, for noen over lang tid.
Anbefalinger fra denne faggruppen er tillagt stor vekt i saksframlegget for styret i Helse
MidtNorge RHF.
Administrasjonen er i dialog med Betania Malvik om hvordan en kan benytte fagressurser
og behandlingskapasitet i en framtidig tilbud til denne pasientgruppen i tråd med
anbefalingene fra den nasjonale faggruppen.
Her kan du lese saksframlegget for styret i Helse MidtNorge RHF (pdfdokument)
Kontaktperson for media:
Kst. direktør for helsefag, forskning og utvikling i Helse MidtNorge RHF
Henrik Sandbu  mob.tlf. 95871772
Publisert: 17.09.2009 13:30
Tor Harald Haukås
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Styremøte og styreseminar i Namsos
Styret for Helse MidtNorge RHF avholder sitt styremøte i Namsos torsdag 1. oktober
og vil i den forbindelse også avholde et styreseminar samme sted onsdag 30.
september.
Programmet for de to møtedagene i Namsos ser slik ut:
Onsdag 30. september
Kl 1000 – 1430 AVLYST (Ny dato/sted kunngjøres seinere)
Møte om samhandling innen helsetjenesten
Møtet arrangeres i samarbeid med KS i NordTrøndelag, Helse NordTrøndelag HF og Helse
MidtNorge RHF
Kl 1200 – 1830 (TIDSPUNKTET ER ENDRET  OPPSTART KL. 1200)
Seminar for styret for Helse MidtNorge RHF om framtidige behov og organisering av
helsetilbudet i MidtNorge.
Bakteppe og scenarioer som grunnlag for strategi Helse MidtNorge 2020
Kl. 17.3019.30 (TIDSPUNKTET ER ENDRET  OPPSTART KL. 1730)
Felles møte mellom styrene i Helse MidtNorge RHF og Helse NordTrøndelag HF
Torsdag 1. oktober
Kl. 09.00 – 10.00
Omvisning på Sykehuset Namsos
Kl. 10.30
Styremøte Helse MidtNorge RHF
Sakspapirer gjøres tilgjengelig på vår styreadministrasjon på web
(normalt skjer dette ei uke i forkant av møtet)
Alle møtene er åpne og holdes i Namsos samfunnshus
Publisert: 16.09.2009 16:19

Oppdatert: 18.09.2009 11:23

Tor Harald Haukås
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Problemfri oppstart av Pasientreiser St. Olavs Hospital HF
Helse MidtNorge er nå i gang med å overta pasientreiser fra NAV. Først ut er Sør
Trøndelag. De første dagene for pasientreisekontoret i Orkdal med
informasjonstelefon og behandling av pasientenes søknad om tilbakebetaling av
reiseutgifter har gått etter planen.

–De første dagene etter åpningen
av kontoret har gått som forventet,
sier Turid Røe Mostuen,
enhetsleder ved pasientreiser ved
St. Olavs Hospital HF. Starten
har vært preget av utprøving,
saksbehandlerne har brukt god tid
på sakene hittil. Vi er opptatt av å
legge et godt grunnlag for videre
arbeid. Når vi får oppgavene mer i
fingrene, vil saksbehandlingen gå
raskt og med den høye kvaliteten
vi har satt som mål, sier
Mostuen, som også forteller at
systemene for saksbehandling
fungerer som de skal.
Saksbehandlere ved pasientreisekontoret ved St. Olavs Hospital

Helse MidtNorge er nasjonal pilot i pasientreiseprosjektet, og med åpning av Pasientreiser
St. Olavs Hospital HF i Orkdal er det regionale foretaket godt i gang med å behandle
pasientenes søknader om refusjon av reiseutgifter. Pasienter sender nå inn
reiseregningsskjema til pasientreisekontoret i stedet for å oppsøke NAV.
Åpningen av Pasientreiser St.
Olavs Hospital HF ble markert
med en stand i på St. Olav, der
helsepersonell og pasienter fikk
informasjon om pasientreiser.
Les mer om pasientreiser her:
www.pasientreiser.no

Kommunikasjonsrådgivere fra Ullevål Universitetssykehus;
Agnete Bekkesletten, Helse MidtNorge; Berit Røflo Indgul og fra Helse
Nord; Hanne Risa
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Skal utforme strategi mot 2020
Helse MidtNorge RHF starter nå arbeidet med lage en strategi for
spesialisthelsetjenesten fram mot 2020. Styret for det regionale helseforetaket får
seg forelagt en evaluering av Helse MidtNorge 2010 og forslag til prosess for Helse
MidtNorge 2020 i sitt møte 1. oktober.
 Vi har behov for å legge en langsiktig plan for utvikling av helsetjenesten i MidtNorge. I
arbeidet med Helse MidtNorge 2020 vil samhandling være et sentralt element, men vi har
også behov for å framskrive behov, kapasitet og fordeling av behandlingstilbudet innen
spesialisthelsetjenesten i MidtNorge. Kvalitet og effektivitet er en annen viktig dimensjon i
det strategiske arbeidet vi nå planlegger iverksatt, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse Midt
Norge RHF.
Publisert: 03.09.2009 18:07
Tor Harald Haukås
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IKTproblemer ble løst
Alle IKTsystemer i Helse MidtNorge har i en periode torsdag ettermiddag
vært utilgjengelige. Nødtelefon nr. 113 har fungert normalt. Helseforetakene tok i
bruk back upprosedyrer for å sikre nødvendig kontakt innad i sykehusene. IKT
systemene fungerer nå som normalt. Det er ikke rapportert om situasjoner der det
har vært fare for liv og helse som følge av driftsproblemene. (Status per kl. 20.00)
Publisert: 03.09.2009 17:04

Oppdatert: 03.09.2009 20:16
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Skyter inn ny kapital i HUNT Bioscience AS
Helse MidtNorge kommer til å skyte inn tre millioner kroner i ny aksjekapital i
HUNT Bioscience AS. Det er også en forutsetning at de to andre eierne går inn
med tilsvarende beløp. Selskapet eies av NTNU (34%), Helse MidtNorge RHF (33%)
og NordTrøndelag fylkeskommune (33%).
Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT) har pågått siden 1984 (HUNT 1 ble
gjennomført 198486, HUNT 2 199597 og HUNT 3 200608). HUNT Biobank med stateof
theart oppbevaring og organisering av prøver ble etablert i 2006, og er eid av NTNU.
HUNT Biosciences AS ble etablert i 2007 med følgende formål:
”Selskapet skal gjennom næringsvirksomhet sikre at kunnskap og forskningsresultater
basert på den informasjon og det materiale som er og blir innsamlet gjennom
Helseundersøkelsene i NordTrøndelag, HUNT, kommer befolkningen til gode.”
Her finner du:
Saksframlegget for styret i Helse MidtNorge RHF
Årsrapport for HUNT Bioscience AS
Forretningsplan for HUNT Bioscience AS
Vurdering av forhold knyttet til Helseforetaksloven
Publisert: 03.09.2009 13:28
Tor Harald Haukås
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Behandlingstilbud for seksuelt misbrukte styrebehandles i
oktober
Styret for Helse MidtNorge RHF ble torsdag 3. september orientert om evaleringen
av behandlingstilbudet for seksuelt misbrukte ved Betania Malvik.
Administrasjonen vil med bakgrunn i den foreløpige forskningsrapporten som er
presentert, komme tilbake til saksframlegg til styremøtet 1. oktober.
 Det er ikke tatt noen beslutning i denne saken. Styret får rapporten til behandling på neste
møte. Hvis denne tidsplanen skaper problemer i forhold til hvordan vi kan sikre at denne
paseintgruppen blir ivaretatt framover, er jeg også åpen for å innkalle til et ekstraordinært
styremøte, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Den toårige avtalen med Lukasstiftelsen om drift av traumetilbudet ved Betania Malvik
utløper ved nyttår hvis den ikke fornyes. Da tilbudet ble etablert, ble det samtidig besluttet å
gjennomføre en evaluering av tilbudet for å måle effekten av behandling. Den foreløpige
rapporten fra denne evalueringen ble presentert på mandag denne uka. Endelig rapport vil
foreligge i desember 2009.
Publisert: 03.09.2009 11:19
Tor Harald Haukås
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"Raskere tilbake" uendret i MidtNorge
Det er ingen endringer i ordningen Raskere tilbake i MidtNorge. Tilbudet står ved
lag som tidligere i år.
Smednes Trivselsgård på Tustna i MøreRomsdal har brukt opp tildelt ramme (1 mill.
kroner) for i år. For øvrig er tilbudet uforandret.
Mer informasjon om ordningen og oversikt over tilbudet i MidtNorge, finner du her.
Publisert: 02.09.2009 08:27
Tor Harald Haukås
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Statsråd Hanssen besøkte Fosen DMS
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen besøkte mandag 31. august Fosen
Distriktsmedisinske senter. Hensikten med besøket var å bli orientert om status for
de prosjektene og tiltakene som drives ved senteret
Presentasjoner som ble holdt under besøket kan lastes ned her:
Avdeling for observasjon, etterbehandling og spesialistrehabilitering
Det forsterkede leddet
Digitale Fosen
Folkehelse Fosen
Foredrag Ørland 31.8
Inn på tunet
NettOpp Fosen
Presentasjon av FDMS IKS som pilot
Spesialistpoliklinikk
Publisert: 01.09.2009 15:13
Jostein Listou
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Pasientreisekontoret i Orkdal har åpnet.
Helse MidtNorge har nå startet overtakelsen av arbeidet med pasientreiser fra
NAV. Helse MidtNorge er nasjonal pilot i pasientreiseprosjektet, og med dagens
åpning av Pasientreiser St. Olavs Hospital HF i Orkdal er det regionale foretaket
godt i gang med å behandle pasientenes søknader om refusjon av reiseutgifter.
Pasienter sender nå inn reiseregningsskjema til pasientreisekontoret i stedet for å
oppsøke NAV
Det var helse MidtNorges
regionale prosjektleder Erik
Andreas Øyen som sto for
den offisielle åpningen av
Pasientreiser St. Olavs
Hospital HF i Orkdal.  Vi
ønsker å gi pasientene en
god, helhetlig og
tilfredsstillende tjeneste.
Pasientene når
saksbehandlerne gjennom
telefon 05515 og
www.pasientreiser.no. Øyen
benyttet anledningen til å
gratulere med flotte lokaler
og ønske de ansatte lykke til Frode Thomassen, prosjektleder for pasientreiser ved St.
Olavs Hospital sammen med Erik Andreas Øyen, Helse Midt
i sitt arbeide.
Norge RHF
Prosjektdirektør i NAV i Sør
Trøndelag, Inge Hill sa at
helseforetakens overtakelse
av pasientreiser vil gi
pasientene et bedre tilbud til
pasientene.
 Etter at NAV ikke lengre skal arbeide med pasientreiser, kan vi nå konsentrere oss om
NAVs hovedoppgave: å få folk ut i arbeid, avsluttet Hill.
Pasientreisekontoret er en stor og viktig enhet i vår klinikk, sa Hans Ole Siljehaug,
klinikksjef ved St. Olavs Hospital HF. Vi har nå hele ansvaret for pasienten, avsluttet
Siljehaug. Saksbehandlerne ved pasientreisekontoret er allerede i gang med å behandle
pasientenes søknad om refusjon av reiseutgifter.
Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når
de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert
konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også
ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen
transport når det ikke finnes rutegående tilbud.
Praktiske endringer – uendrede rettigheter
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Pasientreisekontoret-i-Orkdal-har-apnet/98447/
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Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret.
Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra
behandling.
Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan
også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og
send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Kristine Mellefoss Helgen
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
kristine.mellefoss.helgen@pasientreiser.no tlf 472 72 111
Berit Røflo Indgul
Kommunikasjonsrådgiver
Helse MidtNorge RHF
berit.r.indgul@helsemidt.no, tlf 982 27 338
Agnete Bekkelsletten
Kommunikasjonsrådgiver
Helse SørØst RHF
bgne@uus.no tlf 992 13 506
Hanne Risa
Informasjonsrådgiver
Helse Nord RHF
hanne.risa@helsenord.no tlf 957 22 366
Camilla Loddervik
Kommunikasjonsrådgiver
Helse Vest RHF
camilla.loddervik@helsevest.no tlf 46 83 47 87
Publisert: 01.09.2009 12:37
Berit Røflo Indgul
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Tilbudet til seksuelt misbrukte ikke godt nok
Evalueringen av behandlingstilbudet for seksuelt misbrukte ved Betania Malvik, gir
ikke faglig grunnlag for å videreføre tilbudet. Rapporten som nå er lagt fram,
bygger på en ekstern uavhengig studie av forskere ved psykologisk institutt, NTNU.
 Det er sterkt å beklage at vi ikke kan videreføre dette tilbudet, men rapportens
konklusjoner er slik at vi av hensyn til pasientene ikke kan forsvare videre drift. Selv om
rapporten viser at en gruppe av pasientene gir utrykk for å ha fått hjelp, så sier en annen
gruppe at de har fått en forverret situasjon etter behandling. Vi står her overfor en
pasientgruppe med et klart behandlingsbehov og helsetjenesten har ikke et fullgodt tilbud til
dem i dag. Dette var bakgrunnen for driftsavtalen med Betania Malvik og at vi ønsket en
evaluering av tilbudet, sier kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse Midt
Norge RHF, Henrik Sandbu.
Helse MidtNorges handlingsprogram for psykisk helsevern 20072010 forutsetter at det
skal utvikles et tilbud til mennesker utsatt for vold og traumatisk stress i hvert av
helseforetakene i regionen. I dette arbeidet skal Regionalt ressurssenter for vold og
traumatisk stress (RTVS) benyttes aktivt. Når det gjelder tilbud til seksuelt misbrukte har
det vært forutsatt at man skal ha en evaluering av det midlertidige tilbudet ved Betania
Malvik før endelig plan legges.
Helse MidtNorge vil med rapporten som bakgrunn, arbeide for å utvikle og vurdere andre
tilbud til seksuelt misbrukte. Dette vil skje i samarbeid med fagmiljøene og NTNU.
Evalueringen av tilbudet ved Betania Malvik ble igangsatt 01.01.08, og avsluttes 31.12.09. I
tråd med kontrakten er en foreløpig rapport (last ned pdfversjon) presentert før endelig
rapport legges fram i løpet av desember 2009. Helse MidtNorge RHF sin kontrakt med
Betania Malvik varer ut 2009.
Av hensyn til pasientene er det satt strenge krav til anonymisering og presentasjon av
tallmateriale i den foreløpige rapporten. Men pasientene fordeler seg på en gruppe som har
opplevd positive/forbedrende endringer etter behandling, en gruppe som oppgir ingen
endring eller midlertidig bedring og en gruppe har opplevde forverring etter behandling.
Mange har behov for økt kontakt med fastlege etter behandling.
I tillegg til brukernes egen tilbakemelding, er det i studien innsamlet informasjon fra nære
pårørende, informasjon gjennom kontakt med fastlege og informasjon gjennom
spørreskjemaundersøkelser. Dette supplerer og bekrefter pasientenes egen opplevelse av
behandlingseffekt. Selv om man objektivt ikke kan konkludere med at det er årsaks
sammenheng mellom behandlingen og pasientenes opplevelse av endring, setter
pasientene selv endringene i klar sammenheng med behandlingen.
Kontaktperson for media:
Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF,
Henrik Sandbu mob.tlf. 95871772
Publisert: 31.08.2009 14:13
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Statsrådmarkering av byggestart på Hysnes og i Ålesund
Helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen besøker MidtNorge og er med
på markering av byggestart for Hysnes helsefort (31. august) og for ny
barneavdeling i Ålesund (1. september) i uke 36.
Programmet for statsråden ser slik ut:
Mandag 31. august:
Trondheim
10.30 Markering av utvidelse av pasientombudsordningen. Nidelven legesenter,
Kjøpmannsgt. 31.
12.15 Livsglede for eldre – grillfest med eldre og sykepleierstudenter. E C Dahlsparken.
Fosen
16.05 Orientering om Fosen DMS. Besøker Åfjord helsesenter over videokonferanse.
Hysnes
19.00 Besøk på Hysnes Helsefort. Offisiell markering av byggestart.

Tirsdag 1. september:
Kl. 11.15 Besøk på Ålesund sjukehus og markering av byggestart for ny barneavdling.
Programmet i Ålesund har en ramme på to timer.
Deretter går turen til Ulstein kommune der det bl.a. er planlagt besøk på Alvehaugen
omsorgssenter.

Kontaktperson for media:
Politisk rådgiver Lubna Jaffery Fjell
Tlf. 40 45 40 48
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Unikt samarbeid skaper videreutdanning innen
autismespekterforstyrrelser (ASD)
29 personer deltar i disse dager i det første kurset i videreutdanningen "Bedre
læring for barn, unge og voksne med Autismespekterforstyrrelser (ASD)".
Etterutdanningen er kommet i stand gjennom et enestående samarbeid mellom
kompetansemiljøer i MidtNorge. Dette var opprinnelig et prøveprosjekt, men det
vurderes om det utdanningen skal bli et varig tilbud.
Det er Helse MidtNorge, NTNU, Autismeforeningen i SørTrøndelag, Tambartun
kompetansesenter sammen med Trondheim og Verdal kommuner som står bak det unike
etterutdanningstilbudet.
Studietilbudet består av tre studieemner med tilsammen 30 studiepoeng, og er en del av et
masterprogram i spesialpedagogikk.
Målgruppe for utdanningen er personer som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med
mennesker med ASDdiagnose, både i spesialisthelsetjenesten og kommuner. I
helseforetakene er kurset spesielt egnet for psykiatri og habilitering. For kommunene er
kurset myntet på personer som jobber i oppvekst, skole og omsorgsboliger.
Kurset kan også tas utenom masterprogrammet i spesialpedagogikk.
Mer informasjon om tilbudet og kontaktpersoner kan du finne her:
Brosjyre om videreutdanning innen autisme
Kursprogram
Publisert: 28.08.2009 10:10
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Helse MidtNorge overtar pasientreiser fra NAV
Helse MidtNorge overtar, som første helseregion i landet, det fulle ansvaret for
pasientreiser. Overtakelsen fra NAV skjer 1. september og ny ordning innføres
gradvis over hele landet i løpet av høsten.
Først ute er Pasientreiser St. Olavs Hospital HF i Orkdal i SørTrøndelag. De øvrige
helseforetakene følger etter i løpet av høsten.

 Vi er godt forberedt på overtakelsen. NAV har utført disse oppgavene for oss siden 2004.
Nå overtar vi oppgavene selv, noe som betyr at helseforetakene bedre kan planlegge
behandling og reise i sammenheng, sier Turid Røe Mostuen, leder for Pasientreiser St.
Olavs Hospital HF i Orkdal.
Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasienter får et reiseregningsskjema når de er til behandling. Når
de kommer hjem skal de fylle ut skjemaet. Reiseregningen sendes så i en ferdigadressert
konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav på.
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Her får du svar på alle spørsmål om pasientreiser. Pasientene skal også
ringe 05515 for å bestille pasientreiser med rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen
transport når det ikke finnes rutegående tilbud.
Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret.
Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra
behandling.
Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema
kan også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv,
og send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.

Publisert: 28.08.2009 09:03
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Styresaker for møte 3. september tilgjengelig på web
Sakspapirene for møte i styret for Helse MidtNorge RHF torsdag den 3. september
er nå tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.
Publisert: 27.08.2009 16:11
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Resultatforbedring i sommer
Helse MidtNorge har forbedret sitt økonomiske resultat i løpet av sommeren med
rundt 20 millioner kroner. Prognosen for året tilsier et overskudd på 140 millioner
kroner, mens styringsmålet er et overskudd på nær 180 millioner kroner.
 Det arbeides godt med omstillingstiltak i helseforetakene i MidtNorge. Det er gledelig at vi
i løpet av sommeren har klart å forbedre det økonomiske resultatet samtidig som vi kan vise
til forbedret faglig kvalitet på flere områder. Vi behandler flere pasienter enn noensinne, men
har likevel en utfordring når det gjelder økte ventelister. Dette gjelder særlig for poliklinisk
behandling og vi kommer til å sette fokus på dette framover.
Helse MidtNorge har samlet sett behov for å skape et overskudd på nær 180 millioner
kroner i 2009. Det er nødvendig for å sikre et bærekraftig økonomisk grunnlag slik at vi kan
gjennomføre planlagte investeringer og tiltak for å videreutvikle kvalitet i behandlingstilbudet,
sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Statusrapportering skjer til styret for Helse MidtNorge RHF i møte 3. september.
Sakspapirene til møtet blir tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web torsdag 27. august.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 95467446
Publisert: 26.08.2009 11:15
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Per Holger Broch fratrer
Tidligere stabsdirektør Per Holger Broch slutter i Helse MidtNorge RHF, for å starte
egen virksomhet. Broch er i dag rådgiver i helseforetaket. Han fratrer fra og med 1.
september 2009.
 Per Holger Broch var med i den aller første fasen i etableringen av Helse MidtNorge. Han
har med sin kompetanse som jurist kombinert med kunnskap om og erfaring fra offentlig
helsesektor, vært en sentral medarbeider i foretaksgruppens ledergruppe i flere år, sier
adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Per Holger Broch skal også etter at han slutter delta i den felles nasjonale styringsgruppen
for pasientreiser på vegne av Helse MidtNorge. I tillegg planlegger han å starte egen
konsulentvirksomhet hvor han skal være rådgiver i spørsmål knyttet til pasientrettigheter og
andre helsejuridiske spørsmål.
Etter spennende år i Helse MidtNorge gleder jeg meg nå til å ta fatt på nye utfordringer.
Det er et stort behov for juridisk rådgivning innen helse, sier Per Holger Broch.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF  mob.tlf. 95467446
Publisert: 25.08.2009 17:08
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Helse MidtNorge RHF setter beredskapsstab og høyner
beredskapsnivå
Stjørdal: Helse MidtNorge RHF etablerte i dag beredskapsstab i forbindelse med
svineinfluensapandemien. Beredskapsnivået ble samtidig hevet til Gul. Det er
foreløpig ikke aktuelt å sette stab i helseforetakene
Leder for beredskapsstaben er konstituert fagdirektør Henrik
A. Sandbu.
 Vi har avholdt møte med de administrerende direktørene i
helseforetakene i dag, og har etablert regionale nettverk for
beredskapsledere/ledere intensiv og personalsjefer, forteller
Sandbu.
Nettverkene vil gjennomføre hyppige telefonmøter for å legge
detaljerte planer for hvordan en skal håndtere en situasjon
med opptil 140 respiratorpasienter og 25% sykefravær.

Konstituert fagdirektør
Henrik Andreas Sandbu

 I den fasen vi er i nå er vi nødt til å legge et worstcase
scenario til grunn for planleggingen. Dette betyr ikke at vi
forventer at dette vil slå til, men at vi skal være på den sikre
siden med hensyn til ressurssituasjonen.
Helseregionen er så langt tildelt 26 nye intensivrespiratorer, og 20 transportrespiratorer.
Helseforetakene jobber nå med å etablere opplæringsplaner for de nye apparatene. Parallelt
foregår det planlegging av omrokering av internt personell, samt innhenting av eksterne
personer for å dekke opp for eventuelt sykefravær.
 Sykehusene skal opprettholde normal drift så langt som mulig, men dersom pandemien
øker i omfang vil nok noen av de planlagte behandlingene måtte utsettes. Dette vil i så fall
ikke ramme kreftpasienter eller andre sårbare grupper, presiserer Sandbu.
I tilfeller hvor en må hente inn personell utenfra har Helseregionen en klar målsetting om at
en skal unngå en konkurransesituasjon i forhold til kommunehelsetjenesten.
 Jeg føler at vi har et godt grep om planleggingen, og befolkningen kan være trygg på at vi
vil være godt rustet når pandemien eventuelt øker i intensitet, avslutter Sandbu
Kontaktpersoner:
Leder for beredskapsstab:

Henrik A. Sandbu

Beredskapsansvarlig:

Erik Andreas Øyen

Beredskapsansvarlig:

Steinar Bjørås

Kommunikasjonsrådgiver:

Jostein Listou

henrik.a.sandbu@helsemidt.no
mobil: 958 71 772
erik.oyen@helsemidt.no
mobil: 901 62 942
steinar.bjoras@helsemidt.no
mobil: 900 60 113
jostein.listou@helsemidt.no
mobil: 920 69 390
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Årsberetning 2008 på web
Helse MidtNorges årsberetning for 2008 er nå publisert på internett. Hele
foretaksgruppen har sluttet å levere årsberetningen som en trykksak. I stedet
gjøres beretningene tilgjengelig på web.
I tillegg til styrets beretning finner du forord fra styreleder Kolbjørn Almlid i årsrapporten, og
det vil komme kompletterende statistikk i tillegg til det som framgår av beretning og
regnskap med noter.
I sitt forord sier styreleder Almlid bl.a. dette:
 Arbeidet med å skape orden i økonomien er viktig for å sikre tillit til styringen av
spesialisthelsetjenesten. At vi ikke bruker mer penger enn det vi har, er nødvendig for å
skape det handlingsrommet vi trenger for å utvikle kvalitet og skape forutsigbarhet. 2008 er
derfor et merkeår for oss som helseregion og en viktig forutsetning for andre viktige
milepæler. Stikkordene er gjennomslag for utjevning av regionale forskjeller med bakgrunn i
Magnussenutvalget innstilling, innføring av nytt inntektsfordelingssystem for
helseforetakene i MidtNorge, avklaring for framdrift av nytt sykehus i Molde og ny
barneavdeling i Ålesund og startskudd for arbeidet med ny helsereform for å sikre bedre
samhandling.
Her finner du årsberetningen for 2008
Publisert: 30.07.2009 14:34
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Nye prioriteringsveiledere publisert
Nå i juli er det publisert 11 nye prioriteringsveiledere for spesialisthelsetjenesten.
Dermed er i alt 27 av de første 30 veilederne på plass. De siste tre kommer i
august.
Her finner du en oversikt over de publiserte prioriteringsveilederne og prosjektet "Riktigere
prioritering".
Det er de fire helseregionene som sammen med Helsedirektoratet står bak prosjektet
"Riktigere prioritering". (Her finner du en statusrapport)
l

l

l

l

l

l

l

Prioriteringsveilederne for Barnesykdommer, Fysikalsk medisin og rehabilitering; Øre,
nese og halssykdommer er til saksbehandling i Helsedirektoratet og ventes ferdig
trykket medio august 2009
Arbeidet med å utvikle prioriteringsveiledere for barne og voksenhabilitering startet opp
i mars i år og vil ventelig ferdigstilles våren 2010
Revisjon av Rundskriv ventelisterapportering til Norsk pasientregister (NPR) er fullført
og publiseres på Helsedirektoratets hjemmeside.
En interaktiv database med statistikk for ventelisterapporteringen fra Norsk
pasientregister for administrasjon, styring og kvalitetssikring av
spesialisthelsetjenester er under uttesting og vil være på plass på Helsedirektoratets
hjemmeside 10.8.2009. I denne rapportgeneratoren kan en selv kan velge de
indikatorene en ønsker data for og lage egne tabeller og figurer samt egne tilrettelagte
tabeller. Dataene kan fremstilles grafisk og eksporteres til Excel eller andre formater.
Forslag til brevmalene til pasienter som er henvist til spesialisthelsetjenesten med
informasjonsvedlegg er utviklet og er sendt til adm dir i RHFene.
Det er sendt informasjonsbrev til alle fastlegene om prioriteringsveilederne. I
informasjonsbrevet gis to eksempler på tilstandsgrupper fra veilederne for
fordøyelsessykdommer og ortopedi. Eksemplene følger en mal som er felles for alle
veilederne.
Det er gjennomført implementeringsseminar av prioriteringsveilederne i alle fire RHF og
det er planlagt videre implementeringsaktiviteter fremover.

De mest sentrale utfordringene som samarbeidsprosjektet vil arbeide med i tiden fremover
er:
1. Opplæring for de som vurderer henvisningene og registrerer ventelistedata.
 Det er startet opp planlegging av to elæringsmoduler ift
l
l

Hvordan bruke prioriteringsveilederne
Hvordan registrere og rapportere ventelistedata til NPR

2. Etterspørre erfaringene med bruk av prioriteringsveilederne og innhente innspill
i forhold til kontinuerlig forbedring og oppjustering.
 Det planlegges gjennomføring av evaluering.
3. Prioritering på tvers av fagområdene/spesialitetene i spesialisthelsetjenesten.
 Det planlegges en sesjon ved Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering sin konferanse
29.10.2009 med fokus på:
l

l

Problematisering og diskusjon om prinsipper og mekanismer for prioritering mellom
ulike fagområder/spesialiteter/pasientgrupper i spesialisthelsetjenesten
Peke på hvordan arbeide videre med reiste problemstillinger
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God akuttberedskap i ferietida
Statens helsetilsyn gjorde sist veke ei landsomfattande kartlegging av
ambulansetenesta. Helseføretaka i Helse MidtNorge kjem særs godt ut og Helse
NordTrøndelag er best i landet med null avvik i forhold til forskrifta for
ambulansetenesta.
Den landsomfattande kartlegging av bemanning og kompetanse hjå personellet på alle
ambulansebilar som var i akuttberedskap vart foretatt på dagtid tysdag 14. juli 2009.
Helseføretaka (sjukehusa) fekk for to veker sidan melding om at det kom ei slik kartlegging
i sommar, men dagen for kartlegginga var ikkje gjort kjent på førehand.
Resultata frå kartlegginga syner at det var heile 488 bilar i beredskap, dei fleste på
døgnbasis. Dette er om lag 1 bil per 10.000 innbyggjarar, og svarar til den beredskapen
som ein har også utanfor ferietida. I Helse MidtNorge var 90 bilar i beredskap, noko som gir
1 bil per 7000 innbyggjarar.
For 377 av bilane (77 %) var bemanning og personellkompetanse i samsvar med dei
formelle kompetansekrava som er stilte i § 17 andre ledd i forskrift om akuttmedisinske
tjenester utenfor sykehus. I 109 tilfelle (22 %) var ikkje forskriftskrava fullt ut oppfylde, men
den samla kompetansen til personellet på bilen var slik at tenesta ikkje kan kallast
uforsvarleg. Det høyrer med å nemne at forskrifta opnar for ein overgangsperiode på visse
vilkår når det gjeld oppfylling av kompetansekrava til 1.4.2010.
88 prosent av bilane i Helse MidtNorge hadde bemanning og personellkompetanse i
samsvar med dei formelle kompetansekrava. Helse NordTrøndelag er det einaste
helseføretaket i landet som innfrir krava 100 prosent.
Her finn du meir informasjon
Publisert: 20.07.2009 13:12
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Sterk vekst og tydelig prioritering
Helse MidtNorge var den regionen i Norge som hadde sterkest vekst i
pasientbehandlingen i 2008. Det dokumenteres i SAMDATA ”Nøkkeltall for
spesialisthelsetjenesten 2008” som nå er publisert. Økningen var sterkest innen
innen rusbehandling og psykisk helsevern for barn og unge.
Samtidig som Helse MidtNorge hadde en betydelig aktivitetsvekst i 2008, har
foretaksgruppen levert et økonomisk resultat som er bedre enn budsjett og styringsmål satt
av Helse og omsorgsdepartementet. Les også ”Økt aktivitet og økonomisk kontroll”.
Her er noen hovedelementer i beskrivelsen av utviklingen i Helse MidtNorge slik det framgår
av SAMDATArapporten:
Psykisk helsevern
SAMDATArapporten viser at veksten i aktivitet og kapasitet har vært langt kraftigere i det
psykiske helsevernet enn i somatisk sektor de siste fem årene. I det psykiske helsevernet
økte dessuten antallet behandlede barn og ungdom mer markant enn antallet døgnopphold
for voksne. Ved poliklinikkene var imidlertid den prosentvise økningen i antall konsultasjoner
for voksne kraftigere enn økningen i antall tiltak for barn og unge.
I det psykiske helsevernet for voksne har helseregion MidtNorge både absolutt og relativt
hatt en kraftigere økning i den polikliniske aktiviteten enn de øvrige regionene, og har
beveget seg fra den laveste behandlingsraten i 2003 til den høyeste behandlingsraten i
2008.
Også antall døgnopphold øker kraftigere enn på landsbasis. Regionen hadde imidlertid en
nedgang i antall fagårsverk fra 2006 til 2007, og har siden hatt en lavere veksttakt enn
landsgjennomsnittet.
For perioden som helhet er den prosentvise veksten den laveste i landet. I det psykiske
helsevernet for barn og unge har helseregion MidtNorge, nest etter helseregion Nord, hatt
den kraftigste økningen i antall fagårsverk (både prosentvis og som endring i rate).
Betydelig økning
Økningen i somatisk sektor  for både DRGpoeng og polikliniske konsultasjoner – har vært
betydelig høyere enn det nasjonale målet på 1,5 prosent for 2008.
Antallet produserte DRGpoeng for dag og døgnopphold økte med 3,6 prosent, mens den
totale økningen i antallet polikliniske konsultasjoner var på hele 5,1 prosent (fem prosent
etter korreksjon for dagrehabiliteringsaktivitet). Utviklingen i ratetallene for både DRGpoeng
og polikliniske konsultasjoner viser en klart høyere vekst enn 1,5 prosent (2,5 prosent
økning for DRGpoengratene og 3,9 prosent økning i ratene for offentlige og private
polikliniske konsultasjonsrater eksklusive dagrehabiliteringsaktivitet).
I somatisk sektor har helseregion MidtNorge (både prosentvis og som endring i rate), en
lavere vekst i polikliniske konsultasjoner og en høyere vekst i dag og døgnopphold enn de
øvrige helseregionene.
For DRGpoeng har helseregion MidtNorge hatt den klart høyeste økningen blant regionene
i DRGpoeng fra 2003 til 2008. For perioden som helhet har helseregion MidtNorge en
høyere vekst i antall fagårsverk per innbygger enn de øvrige regionene.
Her kan du laste ned SAMDATA ”Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2008”
Her finner du mer informasjon om SAMDATA
Publisert: 14.07.2009 08:00
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Sterk-vekst-og-tydelig-prioritering/98149/
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Fagdager om individuell plan og samhandling
I løpet av høsten 2009 gjennomfører Helse MidtNorge RHF en serie fagdager om
individuell plan og samhandling. Innholdet er knyttet til erfaringer, muligheter og
utfordringer knyttet til bruken av individuell plan.
Målgruppen for fagdagene er ansatte i helseforetak, NAV, fylkeskommuner og kommuner
som har ansvar for diagnostikk, behandling, pleie og rehabilitering, herunder sykepleiere,
fysioterapeuter, leger m.fl.. , samt representanter fra brukerorganisasjoner og andre som
kan bidra i oppbygging og gjennomføring av individuell plan.
 Helse MidtNorge RHF har siden 2002 hatt en offensiv satsing på individuell plan ved
utvikling og implementering av et nettbasert system (SamPro). Gjennom fagdagene og E
læringsmoduler ønsker vi å fortsette å styrke denne samhandlingen, sier direktør for
samhandling i Helse MidtNorge RHF, Daniel Haga.
Mer informasjon om individuell plan og SamPro
Her finner du program og invitasjon til fagdagene
Fagdagene organiseres som samlinger i vertskommuner i regionen.
Alle dager er fra 10.00 til 15.00
Påmelding skjer til kontaktperson i vertskommunene.
Påmeldingsfrist er en uke før seminar holdes på det enkelte sted
Kontaktperson for ytterligere informasjon:
Anne Hollingen, tlf 90 80 69 96
Fagdagene er gratis for deltakerne.
Her er oversikt over de planlagte fagdagene:

Dato

Sted

Påmelding skjer til

03/9
09/9
10/9
14/9
15/9
30/9
1/10
6/10
7/10
8/10

Trondheim
Molde
Kristiansund
Volda
Ålesund
Levanger
Namsos
Røros
Bjugn
Orkdal

marte.loe@trondheim.kommune.no
helseavdelingen@molde.kommune.no
anne.hollingen@helsenr.no
randi.heltne.alfsvag@volda.kommune.no
oyvind.skjelten@alesund.kommune.no
nansy.haugan@hnt.no
anne.m.sandberg@hint.no
marit.haanes@roros.kommune.no
bente.olden.@bjugn.kommune.no
kjell.roar.arntzen@stolav.no

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Fagdager-om-individuell-plan-og-samhandling/98148/
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Magasinet Helse nr 2 2009 lagt ut på nett
Siste utgave av Magasinet Helse er nå lagt ut på nett.
Klikk her for å lese papirutgavene av Magasinet HELSE i PDFformat på nett.
08.07.2009
Smittevern
Verden er rammet av en pandemi, et virus som ingen er immune mot.
Folkehelseinstituttet
har derfor opprettet ei nettside med løpende oppdatering og informasjon om influensa A
(H1N1), eller såkalt ”Svineinfluensa”.

08.07.2009
Helseklipp

16.06.2009
Leder: På lag med deg for din helse

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Vi ønsker en helsetjeneste preget av trygghet og god kvalitet. Da må vi særlig rette vår
oppmerksomhet mot møtet mellom den enkelte pasient og helsearbeider. Hver dag skjer
det over to tusen slike møter i Helse MidtNorge og flere av dem markerer et viktig
vendepunkt i livet. Et møte som senere refereres til som ”før” og ”etter”.

10.06.2009
Kvalifiserte vikarer til pasientbehandling
Helse MidtNorge, har sammen med de regionale helseforetakene og Helseforetakenes
Innkjøpsservice AS (HINAS), inngått felles nasjonale rammeavtaler. Formålet er å sikre
vikarer med faglig kunnskap og bred erfaring.

10.06.2009
Nye rutiner for pasienter uten rekvisisjon
Senest fra 1. januar 2010 skal de regionale helseforetakene, med hjelp av sine lokale
helseforetak, ha overtatt reiseplanlegging, informasjon om rettigheter og refusjon av
utlegg til pasientreiser. Til nå er det NAV som har utført oppgaven. Rettighetene blir de
samme, men rutinene for
brukerne vil bli endret.

10.06.2009
Bedre tilbud til barn i Ålesund
Større plass og bedre standard er noen av fordelene barn, foresatte og ansatte får ved
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Magasinet-Helse-nr-2--2009-lagt-ut-pa-nett/98146/
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den nye barneavdelingen ved sykehuset i Ålesund.

10.06.2009
Nettverksarbeid i Helse MidtNorge: Hender som samhandler yter mer for
pasientene
I Helse MidtNorge er det etablert en rekke fagnettverk der spesialister innen ulike
diagnosegrupper skal etablere faglige standarder, sikre lik kvalitet og et likeverdig tilbud
uansett hvor pasienten er.

10.06.2009
Kirurgisk klinikk Levanger fokuserer på strykninger: Et samfunnsproblem
I fjor høst tok Aud Marit Vongraven ved kirurgisk klinikk i Levanger fram lommelykta og
startet letingen etter årsakene til at pasienter blir strøket fra operasjon. Og hun fant.

10.06.2009
Flere pasienter  færre på korridoren
På medisinsk avdeling ved sykehuset i Ålesund har antallet korridorpasienter gått ned
fra 1.151 i 2006 til 547 i fjor. Nedgangen har skjedd til tross for at det totale antallet
pasienter har økt. Det viktigste tiltaket var å sette problemet på dagsorden.

10.06.2009
Bedre kommunikasjon gir bedre pasientsikkerhet
Undersøkelser viser at 20 prosent av alle legemidler som skrives ut, blir brukt på en
annen måte enn det legen hadde tenkt. Dette er en stor trussel mot pasientsikkerheten.
Løsningen er åpenhet mellom lege og pasient, og bedre kommunikasjon mellom primær
og spesialisthelsetjenesten.

10.06.2009
Avvik kan gjøre oss bedre
”Hovedinntrykket er at fokuset på temaet uønskede hendelser ikke er særlig høyt.”
Dette er konklusjonen i Helse MidtNorges interne revisjonsrapport om uønskede
hendelser. Rapporten trekker fram to unntak: Psykiatrisk klinikk i Helse NordTrøndelag
og Rusbehandling MidtNorge.

10.06.2009
Hvordan vurderer helseforetakene sine ventelister?
Vi utfordret ledelsen i regionens fem helseforetak på tre spørsmål om ventelister:
1. Hvordan er kvaliteten på registrering av ventetid i ditt HF i dag?
2. På hvilken måte vil dere jobbe med å øke kvaliteten på ventelistene i framtiden?
3. Hvordan har prioriteringsveilederne blitt tatt i mot, og hvilken effekt forventer du av dem?

10.06.2009
Tiden er ute for de laaange ventelistene
Vi bruker store ressurser på å administrere ventelistene. Nå er det på tide at vi bruker
mer på å bli kvitt dem. Vår ambisjon er ikke bare å få kontroll, men å senke ventetiden
for rettighetspasienter.

10.06.2009
Samhandlingsreformen: et enkelt spørsmål om roller eller en kamp mot
naturlover?
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Magasinet-Helse-nr-2--2009-lagt-ut-pa-nett/98146/
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”Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone. Det er
systemet det er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det
viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med.
Samhandling skal skje på grunn av, ikke på tross av systemene.”

10.06.2009
Samhandlingsreformen trer fram
Tyngdepunktet i helsetjenesten skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunene
som får flere helsemedarbeidere. Kommunene kommer til å få mer ansvar og flere
oppgaver mens spesialisthelsetjenesten skal bli enda mer spesialisert. Helseforetakene
skal samtidig bidra til å styrke hele pasientforløpet over forvaltningsnivåene. Det betyr at
sykehusene ikke skal svekkes, men få endring i roller og oppgaver.

10.06.2009
Standardiserte pasientforløp  verktøy for samhandling
Det er beregnet at 1/3 av innleggelsene som øyeblikkelig hjelp kunne vært unngått om
legevakten hadde hatt tilgang til pasientinformasjon og at det fantes et godt nok
hastetilbud i kommunene.

10.06.2009
Forebygging  kun for de modige
Det er så mye individfokus i samfunnet vårt, at vi har skapt en illusjon av at vi kan
behandle oss ut av alle problemene. En av de store utfordringene vi står overfor nå,
overvekt og fedme, er det mulig å gjøre noe med. Man da må det helt andre virkemidler til
enn de vi bruker i dag.

09.06.2009
Overvekt må forebygges, ikke bare behandles
Det er ikke slik at folk våkner en dag og plutselig har fått en BMI på 40 – tilstanden har
en forhistorie. Men vi kan ikke bare se på det individuelle ansvaret alene, da overser vi de
virkelige problemene og utviklingen bare fortsetter.

Publisert: 10.07.2009 09:43
Berit Røflo Indgul
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Tiltak for å redusere kostnader
Helseforetakene i Helse MidtNorge skal innen 17. august ha lagt fram konkretiserte
tiltak for å redusere kostnader i 2009, slik at resultatkravet blir innfridd. Den nylig
vedtatte langtidsplanen for Helse MidtNorge forutsetter at foretaksgruppen holder
budsjettet i år, hvis ikke vil det ha betydning for framtidig omstillingsbehov og
handlingsrommet for å gjennomføre planlagte investeringer de neste årene.
Fredag 26. juni ble det avholdt et ekstraordinært direktørmøte. Her ble det poengtert at
helseforetakenes prognoser så langt viser at det er behov for å kutte kostnader ut over de
tiltak som allerede er planlagt. Det ble også påpekt at foretaksgruppen har økt
bemanningen med om lag 200 årsverk sammenlignet med samme periode forrige år.
Likviditetssituasjonen er utfordrende og understreker behovet for et lavere kostnadsnivå.
Her er brevet til helseforetakene i Helse MidtNorge
Publisert: 03.07.2009 17:42
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Tiltak-for-a-redusere-kostnader/98097/
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Norsk Helsenett SF etablert
De fire regionale helseforetakene har overført sitt eierskap av Norsk Helsenett til
Helse og omsorgsdempartementet som fra 1. juli 2009 har opprettet det statlige
foretaket Norsk Helsenett SF. Dette er første skritt i den varslede
samhandlingsreformen og gjør Norsk Helsenett til et sentralt statlig virkemiddel for
å god samhandling også innenfor IKT i helse og omsorgsektoren.
– Jeg er svært fornøyd med at vi allerede nå – bare halvannen uke etter at
samhandlingsreformen ble lagt fram  får på plass Norsk helsenett SF som skal
videreutvikle elektronisk samhandling i helse og omsorgsektoren, sier helse og
omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Grete Faremo er utnevnt til styreleder.
– Denne etableringen er en forutsetning for å lykkes med reformarbeidet slik at vi får på
plass en effektiv, enhetlig og sikker elektronisk kommunikasjon i helse og
omsorgstjenesten, sier Hanssen, og fortsetter:
– Mer enn 90 prosent av allmennlegene er allerede knyttet til nettet, men det er et stort
potensial for å få til mer. Det ligger store muligheter i å knytte andre grupper innen
helsevesenet som fysioterapeuter, psykologer, tannleger og kiropraktorer til nettet.
Hovedformålet for det nye statsforetaket blir å videreutvikle et sikkert nett for forvaltning og
kommunikasjon av informasjon i helse og omsorgssektoren. Statsforetaket vil få et
presisert og utvidet, helhetlig nasjonalt ansvar for utvikling og drift av IKT infrastruktur på
helse og omsorgsområdet.
Virksomheten skal utvikles i samsvar med overordnede helsepolitiske mål. Ved at et
standardisert helsenett med felles tjenester blir gjort tilgjengelig på nasjonalt plan,
medvirker dette til å oppnå helsepolitiske mål om kvalitet, lik tilgjengelighet til
helsetjenester, effektivisering og informasjonssikkerhet.
Etableringen vil bli gjennomført ved at eierskapet til Norsk Helsenett AS flyttes fra de
regionale helseforetakene til Helse og omsorgsdepartementet. Selskapet Norsk Helsenett
AS driver i dag i regi av de regionale helseforetakene med utvikling og drift av et lukket,
nasjonalt helsenett. Denne etableringen og omorganiseringen gjennomføres for å sikre
Norsk Helsenett en tydelig statlig forankring som vil gjøre det enklere å ha et bredt
nasjonalt perspektiv, som også setter fokus på kommunenes helse og omsorgstjeneste,
leger og annet personell.
En felles nasjonal IKT infrastruktur må inkludere de teknologiske områdene (nettverk,
maskinvare og programvare) som må samordnes nasjonalt for å øke informasjonsutveksling
til beste for pasienter og helsepersonell. Dette betyr at det nasjonale selskapet må ha
ansvaret for den delen av IKT infrastrukturen som sektoren må håndtere i fellesskap for å
sikre nasjonal informasjonsforvaltning og informasjonsutveksling.
Helse og omsorgsdepartementet har gitt Norsk Helsenett SF i oppdrag å prioritere:
l

l

l

l
l

Utvikling og drift av en nasjonal IKT infrastruktur som skal understøtte sikker,
kosteffektiv og hensiktsmessig elektronisk samhandling i helse og omsorgssektoren
– et felles helsenett.
Utvikling og drift av felles elementer i den nasjonale informasjonsutvekslingen til beste
for pasienter og helsepersonell.
Å sikre at elektroniske meldinger formidles korrekt mellom aktørene i sektoren ved at
meldingene godkjennes i forhold til nasjonale standarder.
Forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av den nasjonale meldingsutvekslingen.
Å være pådriver for elektronisk samhandling mellom aktørene i helse og

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Norsk-Helsenett-SF-etablert/98098/
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l
l

sosialsektoren.
Å utvikle infrastruktur og tjenestetilbud i tråd med sektorens behov.
Bidrag til økt sikkerhet i sektoren gjennom bl.a. å sørge for utbredelse og etterlevelse
av ”Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren”.

Eierskapet til statsforetaket skal forvaltes av Helse og omsorgsdepartementet. Styret i
Norsk Helsenett får følgende sammensetning:
Grete Faremo, Oslo – leder, konsulent tilknyttet Rådgiverne LOS AS
AnnMargrethe M. Langbakk, Skien – nestleder, juridisk direktør / Advokat i Helse Sør Øst
RHF
Tor Åm, Trondheim, kommunaldirektør i Trondheim kommune
Lars H. Vorland, Bodø, adm. dir. i Helse Nord RHF
Rune Espedal, Stavanger, senior vicepresident i StatoilHydro
Tone Sofie Aglen, Trondheim, kommunalråd i Trondheim kommune
Cathrine Hole, Trondheim, senior prosjektleder (marked) i Norsk Helsenett AS
(ansattrepresentant)
André Meldal, Trondheim, senior nettverksingeniør i Norsk Helsenett AS
(ansattrepresentant)
Publisert: 03.07.2009 17:41
Tor Harald Haukås
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Får egen samhandlingsdirektør
Helse MidtNorge RHF omorganiserer ledelsen og oppretter en ny stilling som
direktør for samhandling. Den nye direktøren blir Daniel Haga.
 Haga har hatt permisjon fra sin stilling som medisinsk fagdirektør i Helse MidtNorge RHF
for å bidra i arbeidet med den nylig framlagte stortingsmeldingen om samhandling innen
helsesektoren. Han kommer til å få en sentral rolle i å utvikle samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten i MidtNorge og primærhelsetjenesten. Vi har allerede et godt
samarbeid med KS i de tre midtnorske fylkene og har høye ambisjoner for utvikling av
samhandlingen i vår region, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Det er også opprettet stilling som direktør for helsefag, forskning og utdanning. I påvente av
en rekrutteringsprosess, er Henrik Sandbu konstituert i stillingen. Sandbu har vært
konstituert som direktør for helsefag i Daniel Hagas permisjon. Han ble rekruttert til det
regionale helseforetaket fra St. Olavs Hospital der han var dels overlege ved ortopedisk
klinikk og dels rådgiver ved enhet for økonomi..
Bård Helge Hofstad har tiltrådt stilling som direktør for stab og prosjektstyring, og får
dermed også ansvar for stabsfunksjonene i det regionale helseforetaket. Han har til nå hatt
stilling som direktør for prosjekt og teknologi.
Her finner du en oppdatert oversikt over ledelsen i Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 26.06.2009 12:30
Tor Harald Haukås
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Styret om Riksrevisjonens rapport om ambulansesaken
Styret for Helse MidtNorge RHF gjorde i møte 25. juni på fritt grunnlag følgende
vurdering av Riksrevisjonens rapport om anskaffelsesprosess for prehospitale
tjenester i MidtNorge (ambulansesaken):
1. Styret har lest rapporten fra Riksrevisjonen grundig, og tar kritikken alvorlig. Styret vil
understreke at de tar kritikken til etterretning og vil forholde seg til den.
2. Styret legger vekt på at det er Riksrevisjonen som fremsetter kritikken.
3. Styret har det overordnede ansvar for det som har skjedd, og vil beklage det inntrufne
overfor personer og bedrifter som måtte bli rammet av feil som er begått.
4. Styret har merket seg de påpekninger av mangler og feil, som er framsatt i rapporten,
og vil vise til at det ble igangsatt systemforbedringer gjennom vedtak både i styret og
i kontrollkomiteen/revisjonskomiteen allerede i slutten av 2006, aktivt i 2007 og viktige
vedtak i 2008 og 2009.
5. Styret mener at systemmanglene som er påpekt er rettet opp.
6. Styret er av administrasjonen orientert om at de har tatt organisatoriske og
personalmessige grep for å kvalitetssikre arbeidet, samt utøve internkontroll og
kvalitetssikring av alt administrativt arbeide.
7. Styret vil gå gjennom rapporten for å kvalitetssikre at alt er på plass. Styret vil be om
en rapport fra administrerende direktør om det som er gjort av tiltak er tilstrekkelig og
eventuelt hva som ytterligere vil bli igangsatt.
8. Styret legger til grunn at instanser som har med Helse MidtNorge å gjøre i
forretningsmessig sammenheng og gjennom avtaler, kan føle seg trygge på at de har
med en kompetent forretningspartner å gjøre.
9. I ettertid og i lys av det som er avdekket, ser styret at de i 2007, burde ha bedt
administrasjonen om en skriftlig redegjørelse om fremdrift og utfordringer i arbeidet
med anbudene.
10. Styret vil imidlertid reservere seg mot en eventuell oppfatning om, at styret og
administrasjonen i større grad skal regulere sitt mellomværende skriftlig i det daglige
arbeid, og vil derfor ikke legge opp til det. Den administrerende direktør styret til
enhver tid har som administrativ leder, har styrets tillit og styret ønsker ikke å vanne
ut dette ved økt bruk av skriftlig kommunikasjon. På den annen side vil styret
sammen med administrerende direktør gå gjennom rutinene for orienteringer på
styremøtene. Det kan tenkes at flere orienteringer bør legges fram som egne saker.
11. Ambulansesaken er en vanskelig sak både for administrasjonen og styret. Den har
gitt utfordringer som de kun i fellesskap kan løse. Styret vil likevel understreke at det
som har skjedd er styrets ansvar og at det er deres ansvar å sørge for å rette opp de
feil som er begått.
Publisert: 25.06.2009 14:05
Tor Harald Haukås
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Langtidsbudsjett 20102016 vedtatt
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt langtidsbudsjett for 20102016. Vedtaket
legger grunnlaget for arbeid med budsjett for 2010 og forutsetter at alle
helseforetak i Helse MidtNorge skal gå i balanse eller med overskudd.
 Ved utgangen av mai har Helse MidtNorge 200 månedsverk mer enn på samme tid i fjor.
Skal vi levere et økonomisk resultat i tråd med budsjett for i år, må bemanningen ned. Dette
er helt nødvendig for at vi skal ha en inngangsfart i 2010 som gir oss et realistisk
utgangspunkt for den omstilling vi da må gjøre. I langtidsbudsjettet for Helse MidtNorge har
vi lagt til grunn at vi skal gjennomføre planlagte investeringer i form av ny barneavdeling i
Ålesund, nytt sykehus i Molde, tiltak innen psykisk helsevern i Namsos og fullføring av
utbyggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim. Skal det være realistisk, må vi ha
stram økonomistyring og betydelig omstillingsevne i alle deler av foretaksgruppen. Dette er
en stor utfordring for våre helseforetak. Det står respekt av den snuoperasjonen som er
gjennomført. Nå skal vi høste av dette og sikre for at forbedringsarbeidet fortsetter, sier
styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
I det videre arbeid med budsjett 2010 skal dette legges til grunn:
1. Nivå på årsresultat og investeringer må samlet ligge på et nivå som ikke forverrer
foretaksgruppens samlede likviditet og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av
driftskreditt.
2. Planlagte investeringer i regionen gjennomføres i tråd med plan herunder start i 2009
for barneavdeling Ålesund, jf tabell 1 i saken. Dette nødvendiggjør fortsatt et budsjett i
overskudd i tillegg til et betydelig omfang av omstilling og effektivisering for alle
foretak i Helse MidtNorge.
3. Det legges til grunn oppstart av bygging av ny barneavdeling i Ålesund sommer 2009
og psykiatribygg i Namsos i 2009. Videre fremdrift vil avhenge av at foretakene når
resultatkrav i 2009.
4. Det legges til grunn at foretaksgruppen budsjetterer med overskudd hvert år i
langtidsperioden hvorav 330 mill kr i 2010. I forbindelse med inntektsfordeling for 2010
til høsten må det foretas en vurdering av hva dette vil kreve av effektivisering i det
enkelte helseforetak.
5. Det legges til grunn at Helse MidtNorge over tid skal redusere driftskrediten.
6. Det forutsettes at helseforetakene gjennomfører salg av boliger, barnehager, og fristilt
bygningsmasse ved omlokalisering av virksomhet og at likviditet knyttet til dette
benyttes til å delfinansiere investeringer i det respektive helseforetak. Det må gjøres
særskilt vurdering knyttet opp til realisering av samhandlingsreformen.
7. Det legges til grunn at andel av rentekostnader på langsiktige lånsærfinansieres.
Dette må sees i sammenheng med øvrige elementer i inntektsfordelingen det enkelte
år.
8. Det legges til grunn et resultatkrav i 0 eller overskudd for helseforetakene.
9. Det legges til grunn at foretakenes basisrammer til psykisk helsevern i sin helhet vil
bli beregnet ut fra foretakenes befolkningsunderlag i 2010. Det er imidlertid viktig å
synliggjøre hvordan basisrammene slår ut i kostnadsindekser for psykisk helsevern
når det settes et nivå på budsjettert aktivitet og resultatkrav. Styret forutsetter at
finansieringsmodellen deretter tas i bruk fra budsjettåret 2011.
10. Det er ønskelig å prioritere en vekst innen rusbehandling som er større enn det
nasjonal opptrappingsplan legger opp til.
11. Det er ønskelig at prioritere aktivitet i sykehusapotekene for å bidra til sikrere og mer
effektiv bruk av medikamenter i helseforetakene.
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Langtidsbudsjett-2010-2016-vedtatt/98037/
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12. Det er ønskelig å prioritere forskning fra dagens nivå slik at vi når en målsetting om
3%.
Publisert: 25.06.2009 13:44
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Regional strategiplan for forskning og utvikling vedtatt
Styret i Helse MidtNorge RHF har vedtatt ”Regional strategiplan for forskning og
utvikling i Helse MidtNorge RHF 2009 – 2014”. På bakgrunn av denne regionale
strategien, skal det utarbeides en egen regional handlingsplan samt lokale
handlingsplaner i HFene.
 Målet er at Helse MidtNorge skal være på høyde med resten av landet når det gjelder
volum av forskning innen 2015, og samtidig holde høy nasjonal kvalitet generelt, og høy
internasjonal kvalitet på utvalgte områder, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge
RHF.
Strategiplanen gir disse budsjettmessige konsekvensene:
l

l

l

HMN skal avsette 3 % av total inntekt til forskning, utvikling og innovasjon innen 2014;
av
dette skal 2 % avsettes på regionalt nivå, mens 1 % skal avsettes på HFnivå.
På HFnivået skal denne 1 % fordeles slik at St. Olavs Hospital HF dekker 75 % og de
andre HFene dekker 25 %.
Helse MidtNorges andel av eksterne forskningsmidler skal økes til 1 % av total
inntekt.

Helse MidtNorges ambisjon er med andre ord at den totale rammen til forskning skal være
4 % av total inntekt, hvorav 3 % skal avsettes over egen ramme. For å få til dette må de
årlige avsetningene til forskning økes ut over lønns og prisvekst. Denne økningen må skje
gradvis slik at prosjektkvalitet, infrastruktur og tilgjengelig veiledningskapasitet blir ivaretatt.
Publisert: 25.06.2009 11:59
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Går videre med nytt sykehus i Molde
Styret i Helse MidtNorge RHF har sluttet seg til den reviderte konseptrapporten for
Nye Molde sjukehus. Videre arbeid med prosjektet skjer med utgangspunkt i en
kostnadsramme på 2,627 milliarder kroner (inkl. byggelånsrenter). Styret vil ta
stilling til endelig kostnadsramme for Nye Molde sjukehus i forbindelse med
behandling av forprosjektet.
 Den største risikoen knyttet til gjennomføring av planene for Nye Molde sjuke hus er
omstillingsevnen i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Investeringene i nytt sykehus krever at
vi skaper oss det nødvendige økonomiske handlingsrommet og har en drift som gjenspeiler
en moderne spesialisthelsetjeneste og er tilpasset de behov vi har for samhandling med
primærhelsetjeneste, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 25.06.2009 11:57
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Gar-videre-med-nytt-sykehus-i-Molde/98031/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2009 > Bjarne Håkon Hanssen presenterte Samhandlingsreformen i Stjørdal

Bjarne Håkon Hanssen presenterte Samhandlingsreformen i
Stjørdal
Helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen besøkte tirsdag 23. juni Stjørdal
for å presentere reformen og roste samtidig MidtNorge for å være i tet innen
samhandling
Statsråden framla budskapet for en forsamling som representerte kommuner, de forskjellige
helsetjenestenivåene og brukerorganisasjonene i regionen.
Arrangementet åpnet med en innledning av Stjørdals ordfører Johan Arnt Elverum, før
Hanssen holdt sitt innlegg. Administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF var ordstyrer
under en etterfølgende spørsmålsrunde.
Statsrådens presentasjon kan lastes ned her

Intensjonsavtale for DMS InnTrøndelag
Mandag 22. juni underskrev Helse NordTrøndelag HF og de fem kommunene som nå går
sammen om å etablere et distriktsmedisinsk senter for InnTrøndelag, samarbeidsavtalen
som formaliserer samarbeidet. Statsråd Hanssen var til stede sammen med representanter
fra Mosvik, Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy og er svært fornøyd med initiativet. Senter
vil bli etablert i Steinkjer og skal være på plass våren 2010.
Intensjonsavtalen mellom kommunene og Helse NordTrøndelag kan lastes ned her
Intensjonsavtelen mellom kommunene kan lastes ned her
DMSmarkeringen fant sted i Verran der Verrankonferansen ble avsluttet tirsdag 23. juni
med bl.a. innlegg fra statsråden om den nye samhandlingsreformen.

Publisert: 23.06.2009 15:18
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Bedre samhandling for barn og unge med psykiske vansker
Til sammen 200 deltakere representert av både fastleger, spesialisthelsetjenesten
(BUP), brukerrepresentanter og PPTansatte deltok på to nylig avholdte
dialogkonferanser i MidtNorge. Dette er foreløpig de siste av i alt seks
konferansedager, der de fire første hadde fokus på voksne. Målet her er å forbedre
samhandlingen mellom nivåene for å forebygge psykisk sykdom hos barn og unge,
og å gi barn og unge et tryggere og mer helhetlig behandlingstilbud.

Det er hva vi får til sammen som avgjør graden av vellykkethet av forebyggingen og
behandlingen. Målet må være at færre barn og unge utvikler psykiske problemer, sier
administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF, Gunnar Bovim, som også har deltatt på
dialogkonferansene.

”Ei dør” – samlokalisering av helsetjenester for psykisk syke barn og
unge.
Mange av forslagene som ble lagt fram gikk på et sterkt ønske om samlokalisering av
tjenester for psykisk helse for å være i bedre stand til å se hele pasienten – som har en
sammensatt hverdag i skole, hjem og fritidsaktiviteter.
Dette er noen av forslagene til konkrete tiltak deltakerne kom fram til i fellesskap:
•
•
•
•
•

Samlokalisering av helsetjenestene
Avklare forventninger til hverandre
Styrket og bedre tilgjengelighet til førstelinjetjenesten
Hospitering mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig fagutvikling

Et parat og helt apparat til å ta i mot
En av brukerne, ei jente på 19 år, har følgende mål for psykisk helse:
 Fastlegen kan ikke være tilstede for meg hele tiden, og jeg vil ikke være en kasteball; en
som hopper fram og tilbake og forteller alt på nytt til behandlere. Derfor mener jeg at
samhandling vil gjøre det tryggere for meg som pasient.
Resultatet fra konferansedagene for barn og unge vil sammen med resultatet fra de
foregående dialogmøtene for psykisk helsevern for voksne, legge grunnlag for framtidsretta
samarbeid og handling. De gode forslagene til tiltak Helse MidtNorge RHF har samlet i
løpet av konferanseserien vil bli brukt som grunnlag for konkretisere og iverksette tiltak.
Publisert: 22.06.2009 08:27
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Statsråden besøker Stjørdal og Malm for å presentere
samhandlingsreformen
Statsråd Bjarne Håkon Hanssen vil delta på to tilstelninger i NordTrøndelag tirsdag
23. juni der han vil presentere den nye samhandlingsreformen.
Statsråden skal holde foredrag om samhandlingsreformen i Malm kl. 10.00 under
Verrankonferansen og på et eget møte i Stjørdal på Quality Hotell Airport Værnes kl. 13.15.
Stortingsmeldingen ”Samhandlingsreformen – Rett behandling – på rett sted – til rett
tid” (St. meld. 47 (200812009)) ble lagt fram i fredag 19. juni.
Her kan du lese pressemelding om reformen.
Her kan du laste ned stortingsmeldingen.
Her er Helse og omsorgsdepartementets informasjonssider om samhandlingsreformen.
Her kan du si den mening om Samhandlingsreformen.
Publisert: 19.06.2009 13:10
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Riksrevisjonens rapport om ambulansesaken
Riksrevisjonens rapport om gjennomføring av anskaffelsesprosess for
ambulansetjenester i Helse MidtNorge ble presentert tirsdag 16. juni. Rapporten
påpeker flere kritikkverdige forhold og kommer til å bli gjenstand for nøye
gjennomgang i Helse MidtNorge RHF.
 Vi har tatt fatt i den kritikken som har kommet i forbindelse med anskaffelsesprosessen.
Omstridte kontrakter er terminert og seinest i går ble det tegnet nye avtaler om drift for 10
av ambulanseområdene i Helse MidtNorge. Mye er derfor blitt ryddet opp i, men vi kommer
til å lese Riksrevisjonens rapport nøye for å se om her er behov for ytterligere tiltak. Helse
MidtNorge kjøper varer og tjenester for betydelige beløp hvert og skal være en ryddig og
forutsigbar avtalepart, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF sier at når det gjelder kritikken av
manglende system og risikostyring i Riksrevisjonens rapport, så er situasjonen i dag en
annen.
 Systemforbedringene var under arbeid parallelt med ambulansesaken og ble endelig
vedtatt februar 2008. Riksrevisjonen er også gjort oppmerksom på dette våren 2009 da man
var i ferd med å sluttføre rapporten som nå er lagt fram. Alle de forhold som er påpekt i
Riksrevisjonens rapport når det gjelder systemsiden, er på plass i Helse MidtNorge, sier
Almlid.
Her finner du en redegjørelse vedr. system og risikostyring i Helse MidtNorge.
Her finner du Riksrevisjonens rapport om ambulanseanskaffelsen i Helse MidtNorge.
Publisert: 16.06.2009 13:00
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Inngår nye ambulansekontrakter
Helse MidtNorge RHF inngår nå nye avtaler om drift av ambulansetjenester for i
alt 10 ambulanseområder. Det er kommet inn en klage på tildelingen, men denne
er vurdert og avvist.
Dette er avtalene som nå inngås:
Hovedområde 1  Inntrøndelag Ambulanse AS (Startdato 01.10.09)
bestående av
Ambulanseområde 1 (Stjørdal, Meråker og Levanger)
Ambulanseområde 2 (Steinkjer, Verran og Leksvik)
Hovedområde 2  Namsos Trafikkselskap AS (01.10.09)
bestående av
Ambulanseområde 3 (Namsos, Flatanger, og Osen/Roan)
Ambulanseområde 4 (Grong, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne)
Ambulanseområde 5 (Rørvik og Leka)
Hovedområde 3  Falck Emergency AS (Ny) (01.12.09)
bestående av
Ambulanseområde 10 (Rindal, Hemne, Hitra og Frøya)
Ambulanseområde 11 B (Rissa og Åfjord)
Hovedområde 4  Falck Emergency AS (Ny) (01.12.09)
bestående av
Ambulanseområde 12 (Vestnes og Rauma)
Ambulanseområder 14 (Gjemnes, Averøy og Fræna)
Ambulanseområde 16 (Halsa og Surnadal)
Publisert: 15.06.2009 15:00
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Ønsker deltakere til forskningsprosjekt for familier med
fedme
Inntil 50 familier inviteres nå til deltakelse i forskningsprosjektet FamilY, om
behandling av fedme ved hjelp av enten familieleir eller familieopplæring som
innledning til 2 års regelmessig kontakt med helsetjenesten.
Hensikten med prosjektet er å finne ut om man kan behandle barn og voksne med fedme
bedre gjennom et samarbeid mellom hjemkommune, sykehus og private institusjoner, enn
ved tradisjonell behandling i hjemkommune og på sykehus.
50 familier får plass i prosjektet i 2009, med fordeling slik figuren viser (klikk på figuren for å
se et større bilde):

Både sommerleir og familieopplæring vil legge vekt på hvordan foreldrene og barna gjennom
en praktisk tilnærming kan gjennomføre tilstrekkelige endringer i hverdagslivet, slik at
fedmeutviklingen stanser både hos barn og voksne. Oppfølgingen vil legge vekt på støtte og
motivasjonssamtaler, for å hjelpe foreldrene til å holde motivasjonen oppe for videreføring av
endringene i hverdagsvanene.
Betingelsene for å delta er at minst en forelder har kroppsmasseindeks (KMI) over 30, og at
et av familiens barn mellom 7 og 12 år også har fedme. I tillegg må en fagperson i
hjemkommunen være familiens kontaktperson i prosjektet. Gjensidigestiftelsen og
Regjeringen (via støtte til samhandlingstiltak) har støttet prosjektet økonomisk, slik at
deltakelse blir gratis for familier og kommuner som deltar.
FamilY representerer en unik mulighet for innhenting av kunnskap og etablering av ny
praksis, både for deltakerfamiliene, kommunene og sykehusene. Prosjektledelsens
forventning er at prosjektet skal lede til utvikling av nytt, familiebasert behandlingstilbud for
familier med fedme.
Hovedutfordringen nå er at vi fortsatt mangler deltakerfamilier, kun fire uker før
sommerleirene starter! Ytterligere informasjon og henvisningsskjema finnes på nettsidene til
Senter for sykelig overvekt i Helse SørØst (www.siv.no/sso), og det vil være mulig å melde
seg på frem til midten av juni.
Pressekontakt Helse MidtNorge:
Overlege dr. med. Rønnaug Ødegård,
Barne og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
Mobil: 928 55 174
Pressekontakt Helse SørØst:
Seksjonsoverlege Martin Handeland,
Senter for sykelig overvekt i Helse SørØst, Sykehuset i Vestfold
Mobil: 481 38 808
Prosjektledelse:
l

Martin Handeland, prosjektleder
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l

l

l

l

seksjonsoverlege, Senter for sykelig overvekt i Helse SørØst – seksjon for barn og
unge (SSOSBU), Sykehuset i Vestfold
Magnhild Pollestad Kolsgaard
Klinisk ernæringsfysiolog/prosjektleder, Seksjon for sosialpediatri/”Stor og sterk”, Oslo
universitetssykehus, Ullevål (OUS)
Rønnaug Ødegård
Overlege dr.med., Barne og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital
TorIvar Karlsen
Fagkoordinator/stipendiat, Evjeklinikken
Ola Andreas Stavne
Helse og treningsterapeut/teamleder, Røros Rehabiliteringssenter
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Innstilling på nye ambulansekontrakter klar
Helse MidtNorge har på bakgrunn av utlyst konkurranse om ambulansetjenester
for deler av MidtNorge, sendt ut innstilling på nye ambulansekontrakter for i alt 10
ambulanseområder.
Konkurransen er nå avsluttet og orientering om innstilling er sendt ut til alle de 7 tilbyderne.
På bakgrunn av den gjennomførte evaluering innstilles det på følgende:
Hovedområde 1 innstilles som nr. 1 Inntrøndelag Ambulanse AS
bestående av
Ambulanseområde 1 (Stjørdal, Meråker og Levanger)
Ambulanseområde 2 (Steinkjer, Verran og Leksvik)
Hovedområde 2 innstilles som nr. 1 Namsos Trafikkselskap AS
bestående av
Ambulanseområde 3 (Namsos, Flatanger, og Osen/Roan)
Ambulanseområde 4 (Grong, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne)
Ambulanseområde 5 (Rørvik og Leka)
Hovedområde 3 innstilles som nr. 1 Falck Emergency AS
bestående av
Ambulanseområde 10 (Rindal, Hemne, Hitra og Frøya)
Ambulanseområde 11 B (Rissa og Åfjord)
Hovedområde 4 innstilles som nr. 1 Falck Emergency AS
bestående av
Ambulanseområde 12 (Vestnes og Rauma)
Ambulanseområder 14 (Gjemnes, Averøy og Fræna)
Ambulanseområde 16 (Halsa og Surnadal)
Klagefrist er satt til mandag 15.06.2009 kl. 09.00. Kontrakter inngås etter klagefristens
utløp.
Kontaktperson for media:
Asbjørn Hofsli, konst. Adm.dir. Helse MidtNorge RHF – mob. 90963408
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Olav G. Huseby ny leder av revisjonskomiteen
Styret for Helse MidtNorge RHF har valgt Olav G. Huseby til ny leder av
revisjonskomiteen. Han erstatter Kolbjørn Almlid.
Publisert: 04.06.2009 14:27
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Olav-G-Huseby-ny-leder-av-kontrollkomiteen/97813/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2009 > Nytt styremedlem St. Olavs Hospital HF

Nytt styremedlem St. Olavs Hospital HF
Styret for Helse MidtNorge RHf har oppnevnt fylkesrådmann i SørTrøndelag,
Milian Myraunet som nytt styremedlem for St. Olavs Hospital HF.
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Rørosutredning legges fram i januar 2010
Utredningen om framtidig tjenestetilbud på Røros som Helse MidtNorge RHF nå
iverksetter, vilbli lagt fram i januar 2010 og skal deretter styrebehandles.
Styringsgruppen som får ansvar for mulighetsstudien, kommer til å knytte til seg en
ekstern konsulent.
Styringsgruppen skal gi adm. direktør Helse MidtNorge RHF en tilrådning om tiltak som
sørger for at befolkningen på Røros har et helsetjenestetilbud som er like godt som i resten
av helseregionen. Det forutsettes at alle forslag skal være kostnadseffektive, og at Helse
MidtNorges samlede sørge for ansvar blir ivaretatt. Det er utferdiget et eget mandat for
arbeidet (se saksframlegg og styreprotokoll).
Regjeringen har varslet at forslag til en ny helsereform skal legges fram i juni d.å. Reformen
har hittil vært omtalt som "Samhandlingsreformen". De tanker, ideer og tiltak som blir
fremmet og vedtatt angående den varslede reformen, vil kunne spille en avgjørende rolle i
arbeidet med mulighetsstudiet.
St. Olavs Hospital HF har arbeidsgiveransvaret for de ansatte ved Røros sykehus og det
forutsettes at helseforetaket gjennomfører nødvendige omstillingstiltak på en slik måte at
arbeidstakernes interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.
Styringsgruppen skal rapportere til adm. direktør Helse MidtNorge RHF og skal bestå av
medisinsk direktør Helse MidtNorge RHF (leder), administrerende direktør St. Olavs
Hospital HF og ordfører fra Røros kommune samt en representant for de tillitsvalgte og en
representant fra brukerorganisasjonene.
Det forutsettes at styringsgruppen drøfter nærmere om og evt. på hvilken måte Helse Sør
Øst RHF/Sykehuset Innlandet HF/Tynset sykehus skal delta i arbeidet. Det forutsettes
videre at det etableres en arbeidsgruppe med representanter for Helse MidtNorge RHF, St.
Olavs Hospital HF, Røros kommune og evt. Tynset sykehus. Helse SørØst
RHF/Sykehuset Innlandet HF og LHL vil bli konsultert i arbeidet.
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, HelseMidtNorge RHF – mob.tlf. 90600994
Publisert: 04.06.2009 13:46
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Workshop: Rett opplysning til rett tid
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har fått i oppdrag fra
Helsedirektoratet å kartlegge behov for pasientdokumentasjon og deling av
opplysninger i akuttkjeden.
3. juni ble det arrangert workshop for spesialister, legevakt, ambulansetjenesten,
luftambulansen og AMKsentralen i region Helse MidtNorge: "Need to know: Et
kartleggingsprosjekt med fokus på pasientinformasjon og dokumentasjon i den
akuttmedisinske kjede."
Dette er et av fire arbeidsmøter, et for hver av de fire helseregionene.
Formålet med arbeidsmøtet er å legge til rette for at nødvendige helseopplysninger skal
kunne utveksles mellom aktører i helsetjenesten. I dag har alle sine egne systemer for
pasientopplysninger, systemene går ikke overens med andre systemer i akuttjenesten, og
systemene er heller ikke tilgjengelige for hverandre.
Nettopp i situasjoner der det må taes raske vurderinger kommer behovet godt til syne, sier
Mona Hagensen, rådgiver i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.
Det er uttrykt en unison enighet fra akuttkjeden om å få på plass et system som i varetar
muligheten for å ta ut rette opplysninger til rett tid. Med å samle denne bredden av fagfolk i
alle fire helseregionene, ønsker man å få på plass en nasjonal forankring og koordinering
opp mot andre prosjekter, beskrive behov og utfordringer, foreslå tiltak og utarbeide forslag
til løsninger.
På grunnlag av innspill fra arbeidsmøtene vil Helsedirektoratet definere nye prosjekter for
rutiner rundt samspill i akuttjenestene, i tråd med statlig plan: Samspill 2.0, sier
prosjektleder Heidi Jacobsen.

Publisert: 03.06.2009 14:34
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Dialogkonferansen  felles tiltak
Over 400 forslag og stort engasjement. Dialogkonferansene om psykisk helsevern
som ble gjennomført i vår i Helse MidtNorge, blir nå oppsummert og skalomsettes
til handling. Hensikten er å videreutvikle samhandlingen mellom
helsetjenestenivåene og mellom helsetjenesten og sentrale samarbeidsinstanser.
Målet er å skape et enda bedre tilbud til pasientene.
Dialogkonferansen organiseres som en arbeidskonferanse eller et verksted, der det settes
ned arbeidsgrupper på tvers av faggrenser, og hvor disse gruppene arbeider mot et felles
mål: Et mer helhetlig tilbud til pasienter med psykiske vansker.
Etter vårens runde med fire dialogkonferansedager ble dette noen av tiltakene det nå vil bli
jobbet videre med:
Tiltak i spesialisthelsetjenesten:
• Bedre kontaktinfo for behandlere i primærhelsetjenesten
• Portal ekstranett: Behandlere på ulike nivå finner hverandre raskt
• Tilgang til spesialist
• Fastlegen får umiddelbart kontakt på telefon med spesialist for råd/veiledning
• Spesialist ut til primærhelsetjenesten
Tiltak i primærhelsetjenesten:
• Bedre samordning kommunepsykiatri – fastleger
• Bedre organisering av den psykiske helsetjenesten i kommunene
• Faste møter mellom lege og psykiatritjenesten
• Mer interkommunalt samarbeid
Felles tiltak
• Systematisk kompetanseoverføring
• Sikre mulighet for rask hjelp (som ikke er øyeblikkelig hjelp)
Mer om konferansen her:
Presentasjon: Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling

Publisert: 03.06.2009 12:42
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Møte med kommuner på Søre Sunnmøre
Samhandling og utvikling av gode og trygge helsetjenester var tema da Helse
MidtNorge RHF sammen med Helse Sunnmøre HF møtte ordførere og rådmenn fra
kommunene på Søre Sunnmøre i Ulstein onsdag 3 juni.
 Dialog om utvikling av samhandlingstiltak er et viktig bidrag når vi skal ta tak i de
utfordringer helsesektoren står overfor. Vi trenger engasjement om dette både i kommunene
og i spesialisthelsetjenesten. Endring i alderssamensetning, flere eldre og nye
livsstilssykdommer gjør at vi må tenke nytt. Møtet i Ulstein viser at vi trenger en omforent
strategi med kommunene for å lykkes. Jeg kan love at Helse MidtNorge kommer til å sette
samhandling høyt på dagsorden framover også, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt
Norge RHF.
Her kan du laste ned (pdfdokumenter):
Innlegg fra styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF
Innlegg fra adm.dir. Astrid Eidsvik, Helse Sunnmøre HF
Publisert: 03.06.2009 10:54
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Sakspapirer for styremøte 4. juni 2009
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF den 4. juni 2009, er nå
tilgjengelig på vår styreadministrasjon. Styremøtet avholdes i Volda i leide lokaler
på høgskolen. I forkant av styremøtet er det lagt opp til omvisning på Volda
sjukehus med start kl. 09.00.
Møter også 3. juni:
På ettermiddagen onsdag 3. juni er det felles møte for styret i Helse MidtNorge RHF og
Helse Sunnmøre HF. Møtet holdes i Ørsta på Ivar Åsen Hotellet og starter kl. 16.00.
Samme dag er det invitert til kontaktmøte med kommuner tilsluttet Søre Sunnmøre
Regionråd. Dette møtet er lagt til Quality Hotell Ulstein kl. 08.30 i forkant av
Sunnmørskonferansen 2009 som arrangeres samme sted.
Publisert: 29.05.2009 08:35
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Miljø og klimatiltak samordnes i sykehusNorge
De regionale helseforetakene i Norge går nå sammen om å etablere et miljø og
klimaforum. Innen utgangen av 2010 skal det legges fram sluttrapport fra
prosjektet som bl.a. skal vurdere behovet for felles system for miljø og
klimarapportering. 27. august 2009 arrangeres det en egen klimakonferanse for
spesialisthelsetjenesten.
Med bakgrunn i foretaksprotokollene til de regionale helseforetakene for 2008 ble det gjort
en kartlegging av igangsatte og planlagte miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten.
Rapport fra kartleggingen med anbefalinger om tiltak ble levert Helse og
omsorgsdepartementet i oktober 2008.
Foretaksprotokollene for 2009 ber om at det igangsettes et nasjonalt oppfølgingsprosjekt
av kartleggingsrapporten fra 2008. Prosjektet er nå etablert og har fått tittelen ”Miljø og
klimatiltak i spesialisthelsetjensten” og alle RHFene deltar i prosjektgruppen som ledes av
Helse Vest RHF. Prosjektgruppen rapporterer til RHF AD møtet.
Miljø og klimaforum
Foretaksprotokollene til RHFene for 2009 fastsetter at det som ledd i oppfølgingen av
kartleggingsrapporten skal etableres et miljø og klimaforum for spesialisthelsetjenesten der
samtlige HF og RHF deltar. Dette skal være en bred faglig miljøarena for hele
spesialisthelsetjenesten der samarbeidsprosjektet kan presentere, få belyst og testet ut de
miljøtiltak som det er ønskelig å sette i verk i helseforetakene.
– På denne måten sikrer man at tiltakene har forankring hos de miljøfaglig ansvarlige i
helseforetakene og at tiltakene blir fulgt opp, sier prosjektleder Ivar Eriksen i Helse Vest.
Klimakonferanse
Den 27. august arrangeres det en klimakonferanse for spesialisthelsetjenesten.
Konferansen har de miljøansvarlige ved helseforetakene og toppledelsen ved HFene som
målgruppe da ledelsesforankring er en forutsetning for å lykkes med arbeidet. Det er viktig
at helseforetakene har en bevissthet rundt spørsmålet hva de kan bidra med for å redusere
utslipp av miljøskadelige stoffer og klimagasser. Det er hentet inn eksperstise til
konferansen både internt og eksternt og nærmere program er under utarbeidelse.
IT styringssystem for rapportering
Det skal også utredes om det er hensiktsmessig å gå for en felles anskaffelse av
informasjonssystemer for miljø og klimarapportering. Helseforetakene skal i dag rapportere
til sitt fagdepartement i forhold til målene i ”Grønn Stat”. Dette programmet er ikke
tilpasset sykehusene.
– Vi må derfor ta stilling til og komme med en anbefaling om hvilke indikatorer
helseforetakene skal rapportere på for å kunne dokumentere hvordan utviklingen i
miljøvennlig drift er, sier Ivar Eriksen.
Miljøvennlige bygg og varer
Det rehabiliteres og bygges mye i helseforetakene og miljøprosjektet skal se på hvilke
miljø og klimatiltak som kan iverksettes innen dette arbeidet. Her vil man også hente
informasjon og erfaringer utenfor Norges grenser.
– Spesialisthelsetjenesten kjøper årlig inn varer og tjenester for beløp på flere milliarder og
har derfor stor innkjøpsmakt. Det skal utredes hvordan vi kan bruke dette for å dreie innkjøp
over i en mer miljøvennlig retning, sier prosjektlederen.
Ser til Sverige
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Prosjektgruppen skal utrede spørsmålet om miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten.
Dette har blitt mer og mer vanlig i mange land. I Sverige er det mer vanlig at sykehus er
sertifisert enn at de ikke er det og prosjektgruppen vil hente erfaringer blant annet fra
Sverige.
– Det er få sykehus i Norge som har latt seg sertifisere og vi må derfor hente informasjon
om erfaring med dette arbeidet også utenfor Norge, forklarer prosjektleder Ivar Eriksen.
Sluttrapport fra prosjektet skal foreligge desember 2010.
Prosjektgruppen består av:
Leder Ivar Eriksen, Helse Vest
Nils Arne Bjordal, Helse MidtNorge
TorArne Haug, Helse Nord
Steinar Frydenlund, Helse Sørøst
Margit Steinholt, konserntillitsvalgt Helse Nord
Leif Johnsen, Konsernhovedverneombud Helse Vest
Åsmund Norheim, Helse Vest
Sekretær Linda K. Eide, Helse Bergen.
Publisert: 29.05.2009 08:25
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Rapport om dimensjonering av Nye Molde sjukehus
Rapporten ”Evaluering av dimensjoneringsgrunnlaget for Nye Molde
sjukehus” (SINTEF09) er nå tilgjengelig på Helse MidtNorges styreadministrasjon.
Rapporten er oversendt Helse Nordmøre og Romsdal HF og vil bli drøftet med
prosjektgruppen for Nye Molde sjukehus og ledelsen for helseforetaket i møte 3. juni 2009.
Helse Nordmøre og Romsdal HF skal på bakgrunn av evalueringsrapporten vurdere behovet
for endringer i konseptrapporten. Når den eventuelt reviderte konseptrapporten er oversendt,
kan den legges lagt fram for styret for Helse MidtNorge RHF. Det vil eventuelt kunne skje i
styremøte 25. juni 2009.
Styret for Helse MidtNorge RHF vil ta stilling til tidspunkt for oversendelse av saken til
Helse og omsorgsdepartementet.
Publisert: 27.05.2009 16:38
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Rapport-om-dimensjonering-av-Nye-Molde-sjukehus/97686/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2009 > Dialogkonferanser om utvikling av psykisk helsevern

Dialogkonferanser om utvikling av psykisk helsevern
Det ble i vår arrangert en serie på fire dialogkonferansedager om utvikling av
tilbudet innen psykisk helsevern og samarbeid mellom spesialist og
primærhelsetjenesten i Helse MidtNorge RHF, og nå på forsommeren er det
planlagt egne dialogkonferanser om utvikling av tilbudet innen psykisk helsevern
for barn og unge.
Helse MidtNorge har som ambisjon å utvikle og forbedre tilbudet innen psykisk helsevern
også etter at perioden for den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet
ved årsskiftet. Dialogkonferansene er tenkt som viktige verksteder for å få fram konkrete
problemstillinger og forslag til hvordan pasienter kan gis et bedre tilbud og ikke minst sørge
for at hjelp er tilgjengelig tidlig.
Dialogkonferanse Stjørdal
Tema: Utvikling av nye og bedre samhandlingsmåter mellom kommunehelsetjenesten,
fastlegene, PPtjenesten, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Arrangeres på Rica Hell Hotell, Stjørdal den 11. juni 2009 klokka 09.30 – 16.00
Påmeldingsfrist: 25. mai 09 til kirsti.rossbach@helsemidt.no
Dialogkonferanse Molde
Tema: Utvikling av nye og bedre samhandlingsmåter mellom kommunehelsetjenesten,
fastlegene, PPtjenesten, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Arrangeres på Rica Seilet Hotell, Molde den 15. juni 2009 klokka 09.30 – 15.00
Påmeldingsfrist: 25. mai 09 til kirsti.rossbach@helsemidt.no
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Nytt statsforetak for IKT i helse og omsorgssektoren
Som et første skritt i samhandlingsreformen foreslår Regjeringen i det framlagte
forslag til Revidert Nasjonalbudsjett å etablere et statsforetak for IKT i helse og
omsorgssektoren med virkning fra 1. juli 2009.
– Dette er en forutsetning for at vi i statlig regi skal få til en sikker og enhetlig
kommunikasjon mellom aktørene i helse Norge, og er det første store skrittet i
gjennomføringen av samhandlingsreformen, sier helse og omsorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen.
Etableringen foreslås gjennomført ved at eierskapet til Norsk Helsenett AS flyttes fra
regionale helseforetak til Helse og omsorgsdepartementet. Statsforetaket vil få helhetlig
ansvar for utvikling og drift av IKT infrastruktur på helse og omsorgsområdet.
Virksomhetsoverdragelse fra Norsk Helsenett AS til det nye statsforetaket vil skje i løpet av
høsten 2009. Bevilgningen foreslås satt opp 6,1 mill. kroner til å dekke etableringsutgifter.
Mer om forslag til Revidert Nasjonalbudsjett 2009.
Publisert: 15.05.2009 10:38
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Einar Strøm ny styreleder for St. Olavs Hospital HF
Einar Strøm er utnevnt til ny styreleder for St. Olavs Hospital HF etter at Nils
Kvernmo har bedt seg fritatt. Bakgrunnen er at Kvernmo har varslet at han ønsker
å stille som kandidat til stillingen som ny administrerende direktør ved St. Olavs
Hospital HF etter Gunnar Bovim.
Strøm overtar som styreleder fra 14. mai av. Hans verv som nestleder i styret overtas av
Gunn Inger Løvseth. Styret for Helse MidtNorge RHF som oppnevner styre for
helseforetaket, vil supplere styret med ett nytt styremedlem seinere.
Publisert: 14.05.2009 20:03
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Gunnar Bovim ny adm.dir. i Helse MidtNorge RHF
Gunnar Bovim tiltrer som ny administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF 18.
mai. Bovim som er professor i nevromedisin, har siden 2006 vært administrerende
direktør ved St. Olavs Hospital HF.

Påtroppende adm.dir. i Helse MidtNorge
RHF, Gunnar Bovim og styreleder Kolbjørn
Almlid (t.h.).
 Jeg er svært glad for at Bovim takket ja til tilbudet om jobben som øverste administrative
leder i Helse MidtNorge RHF. Ikke minst gjennom perioden han har ledet St. Olavs
Hospital HF, har han utvist godt lederskap og kan vise til gode resultater i et viktig
omstillingsarbeid. Vi står foran spennende og krevende oppgaver framover. Nye tunge
investeringer er planlagt og vi har høye ambisjoner for hvordan vi skal utvikle tjenesten
framover. Jeg er meget tilfreds med å ha Bovim på laget når vi nå står foran en
gjennomgripende samhandlingsreform, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge
RHF.
Det har lenge vært planlagt at Bovim skulle ha permisjon fra sitt arbeid ved St. Olavs
Hospital HF. Permisjonsperioden er nå redusert til tre uker, noe som betyr at direktør for
eierstyring, Asbjørn Hofsli, vil fungere i stillingen som administrerende direktør i perioden
fram til 8. juni. Bovim vil i disse tre ukene hospitere i Helse og
omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet.
 Jeg gleder meg til å ta fatt. Min oppgave blir å bidra til at vi skaper en god helsetjeneste
for befolkningen i hele MidtNorge. Jeg kommer til å legge vekt på å skape rom for dialog
med ledere, tillitsvalgte, ansatte og brukerne i hele foretaksgruppen. Målet er å styrke
fellesskapet og forankre en langsiktig strategi for helsetjenesten. Helse MidtNorge har et
godt utgangspunkt for å lykkes med dette, sier påtroppende adm.dir. Gunnar Bovim.
Bovim avløser Bjørn Erikstein som siden i høst har vært konstituert adm.dir. i Helse Midt
Norge RHF. Erikstein tiltrer nå stilling som ekspedisjonssjef i Helseog
omsorgsdepartementet.
Bilder:
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Et solid og godt 2008resultat
 Vi avleverer et solid og godt resultat for 2008. Vi gir behandling flere pasienter
enn før og vi kompromisser ikke med kvaliteten på tjenestene. Det er grunn til å
berømme både ansatte og ledelse i helseforetakene i MidtNorge. De har gjort
jobben, sier en fornøyd styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styret har nå vedtatt årsregnskap og årsberetning for 2008. Økonomisk resultat ble 86,4
millioner kroner bedre enn kravet fra Helse og omsorgsdepartementet. Det er gjennomført
krevende og omfattende omstillingsarbeid i helseforetakene, men det dokumenteres også
økt aktivitet og redusert liggetid for pasienter.
Budsjett 2009 forutsetter et resultat i balanse og at Helse MidtNorge reduserer sitt behov
for kreditt. Prognosen så langt viser en anstrengt likviditet i foretaksgruppen, noe som
krever stram økonomistyring.
 I juni får vi får en syretest på den kollektive forståelsen for hvordan vi skal løse
utfordringene framover. Da behandler det regionale styret langtidsplan for Helse MidtNorge
med vekt på det konkrete omstillingsbehovet for 2010. Vi må innrette oss slik at vi både
kan innfri planlagte investeringer i helseforetakene i årene framover og samtidig være
offensive når det gjelder samhandling med primærhelsetjenesten. Stortingsmeldingen om
den varslede samhandlingsreformen som kommer i juni, vil ha stor betydning for hvordan vi
skal sikre en trygg og god helsetjeneste for befolkningen, sier Almlid.
Publisert: 07.05.2009 14:18
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Forprosjekt for psykiatrisamordning i Namsos godkjent
Styret for Helse MidtNorge RHF har gitt sin tilslutning til forprosjektet for
samlokaliseringen av psykiatrien ved Sykehuset Namsos.
Det forutsettes at prosjektet realiseres innenfor en budsjettramme på 74 mill kr
(kostnadsnivå mars 2009 – P85). Styret for Helse MidtNorge RHF vil komme tilbake med
en beslutning knyttet til finansiering og oppstartstidspunkt ved behandlingen av
Langtidsbudsjett for 2010 – 2016.
Publisert: 07.05.2009 14:08
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Forprosjekt-for-psykiatri-samordning-i-Namsos-godkjent/97570/
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Ny gjennomgang av arealbehov i kunnskapssenteret
Styret for Helse MidtNorge RHF har bedt om en ny gjennomgang av planene for
Kunnskapssenteret ved nye St. Olavs Hospital i Trondheim. Man ønsker en
utredning av konsekvensene av en eventuell reduksjon på 1100 kvadratmeter
uinnredet areal.
I vedtaket heter det også at man ikke ønsker å legge til rette for kommersiell virksomhet,
men er positiv til utvidelse av helsebibliotek og etablering av apotekutsalg i
Kunnskapssenteret. Forutsetningen er at en kan finne løsninger som ikke krever økt
låneopptak for Helse MidtNorge RHF.
Styret ber også om at Kjøkkenbygget på Øyaområdet, der eksteriøret er foreslått fredet,
vurderes brukt til kontorer og annen dagvirksomhet. Dette gjelder også MRbygget som har
vært planlagt revet.
Publisert: 07.05.2009 13:17
Tor Harald Haukås
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Eget nettsted for informasjon om den nye influensaen
Helsemyndighetene har bestemt at www.pandemi.no fra i dag er det offisielle
stedet for publikumsinformasjon om den nye influensaen. Der vil det også ligge
gode lenker til andre aktuelle nettsteder.

Publisert: 04.05.2009 12:43
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer for styremøte 7. mai 2009
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF den 7. mai 2009, er nå
tilgjengelig på vår styreadministrasjon.
Publisert: 30.04.2009 14:41
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Sakspapirer-for-styremote-7-mai-2009/97512/
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Oppdatert informasjon om svineinfluensa
Folkehelseinstituttet har etablert et eget temaområde om svineinfluensa
på nettsidene sine. Her kan du lese oppdaterte nyheter, faktainformasjon og råd til
helsetjenesten og publikum.
Du kan abonnere på elektronisk nyhetsvarsel fra dette temaområdet. Nyhetsvarsel blir
sendt direkte til din epost når du har registrert deg som abonnent. For å registrere deg
følger du lenken "Abonner på nyheter" på høyre side av temaområdet.
Oppdatert informasjon hos Folkehelseinstituttet
Publisert: 27.04.2009 11:37
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Oppdatert-informasjon-om-svineinfluensa/97459/
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Økt aktivitet og økonomisk kontroll
Helse MidtNorge kombinerte økt aktivitet og økonomisk kontroll i 2008. Statistikk
fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser økning i antallet døgnopphold,
dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner ved sykehusene i MidtNorge.
Dette skjer samtidig med at Helse MidtNorge også kan legge fram et økonomisk
regnskap i balanse.
 Helseforetakene har arbeidet målrettet med omstilling og budsjettkontroll. Det gjør at vi
kan levere et resultat som er 85 millioner bedre enn kravet fra Helse og
omsorgsdepartementet. Regnskapsmessig går vi dermed i balanse samtidig som vi kan
vise til en betydelig aktivitetsvekst. Liggetiden for pasienter er redusert og vi har størst vekst
i antallet dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner, sier kst. adm.dir. Bjørn Erikstein i
Helse MidtNorge RHF.
Foreløpige tall fra SSB viser at det i 2008 bare var små endringer i antall årsverk i
spesialisthelsetjenesten. For Norge totalt økte antallet avtalte årsverk fra 104.944 i 2007 til
105.214 i 2008, eller 270 årsverk. Helse MidtNorges andel av dette var 22 årsverk. SSB
tallene inkluderer innleie og gjelder for kjernevirksomheten i spesialisthelsetjenesten. I
Helse MidtNorge er bl.a. barnehager solgt og overtatt av andre, noe som fører til at samlet
antall årsverk er redusert i 2008.
I 2008 økte antallet døgnopphold i Helse MidtNorge med 2,8 prosent til 111.216 opphold.
For hele landet var veksten 0,9 prosent. Antallet dagbehandlinger økte til 76.217 i Helse
MidtNorge, noe som utgjør en vekst på 4,2 prosent mens man på landsbasis hadde en
reduksjon på 3,0 prosent. Antallet polikliniske konsultasjoner økte til 585.921 i Helse Midt
Norge, dette utgjør en vekst på 5,2 prosent. For landet var veksten i polikliniske
konsultasjoner 3,9 prosent.
Til tross for økt aktivitet, har ventelistene i Helse MidtNorge vokst i 2008. Ved inngangen til
2009 var antallet pasienter på venteliste nær 43.000 pasienter. Nye tall for mars 2009 viser
at antallet ble redusert til 42.333 pasienter i løpet av denne måneden. I gjennomsnitt har
disse pasientene ventet 109 dager viser statistikk fra Norsk Pasientregister (NPR). Ventetid
for pasienter som har fått behandling viser også en reduksjon i 2009. Ved utgangen av mars
var denne kortet ned til 82 dager. I fjor høst var den oppe i nær 100 dager.
 Vi har fortsatt en jobb å gjøre i forhold til å prioritere mellom pasienter. Det er langt flere
pasienter som tildeles rett til nødvendig helsehjelp i MidtNorge enn resten av landet. Nye
felles nasjonale prioriteringsveiledere skal bidra til å gi oss mer likeverdig prioritering og
sikre at de pasientene med størst behov også prioriteres høyest, sier Erikstein.
Bedre registrering av pasientdata gjør at tallene fra NPR nå blir mer korrekte. I Helse Midt
Norge iverksettes det nå også tiltak for å kvalitetssikre rapporteringen på ventetid og
ventelister.
Kontaktperson for media:
Kst. adm.dir. Bjørn Erikstein, mob. tlf. 48168759
Publisert: 24.04.2009 14:09
Tor Harald Haukås
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Samhandlingskonferanse 27.april
Helse MidtNorge og KS inviterer alle kommunene i Møre og Romsdal, SørTrøndelag og
NordTrøndelag til Samhandlingskonferanse
med tema "Helsereformen" Konferansen holdes mandag 27. april fra kl 10.30 – 17.00 på
Rica Hell Hotel, Stjørdal. (Kaffe og registrering fra kl 10.00.)
Samhandlingskonferansen skal være en arena for dialog mellom helseforetaket,
kommunene og pasient/ brukerrepresentanter, samt en arena for å beskrive og drøfte saker
som er relevante for utviklingen av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i Midt
Norge. Samhandlingskonferansen er ett av flere tiltak for mer forpliktende samarbeid
beskrevet i Samhandlingsavtalen mellom Helse MidtNorge RHF og KS i MidtNorge.
Årets samhandlingskonferanse er i sin helhet viet arbeidet med Helsereformen.
Les mer om konferansen

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Samhandlingskonferanse-27april/97326/
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Fem nye prioriteringsveiledere publisert
Helsedirektoratet har publisert fem nye prioriteringsveilere for
spesialisthelsetjenesten. Det er nå publisert tilsammen 16 veiledere.
3.april ble prioriteringsveilederene for fordøyelsessykdommer, ortopedi, plastikkirurgi,
psykisk helsevern for barn og unge og øyesykdommer publisert.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge

Du finner en oversikt over alle veilederene på Riktigere prioriteringer

Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Om prosjektet
«Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten» er et samarbeidsprosjekt mellom de
nasjonale helseforetak og Helsedirektoratet. Prosjektet ble etablert 17.2.2006 og er planlagt
avsluttet 31.12.2008.
Overordnet mål

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Det overordnete målet for prosjektet er "å utvikle en helhetlig strategi som kan gi større
sikkerhet for at spesialisthelsetjenesten driver sin virksomhet i samsvar med gjeldende
normer for prioritering"
Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Fem-nye-prioriteringsveiledere-publisert/97302/
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Regional forskningskonferanse i juni
Helse MidtNorge ved Regionalt FoUutvalg inviterer til den årlige Forsknings og Ut
konferansen. I år med tittelen "Forskning i klinisk praksis er det mulig?
"Konferansen arrangeres 34 juni 2009, ved Rica Hell i Stjørdal.
Mer informasjon om konferansen
Program for konferansen (PDF)

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Regional-forskningskonferanse-i-juni/97301/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2009 > Videreutvikler modell for inntektsfordeling

Videreutvikler modell for inntektsfordeling
Analyser av behovsdekning og forbruk av spesialiserte helsetjenester vil være et
viktig bidrag når Helse MidtNorge nå utvikler prinsipper for fordeling av aktivitet
og finansiering av helseforetakene i MidtNorge. Styret for Helse MidtNorge RHF
vil bli presentert for konkrete forslag til prinsipper for inntektsfordeling for 2010.
I styremøte 2. april 2009 gjorde styret for Helse MidtNorge RHF følgende vedtak:
1. For å sikre gode og likeverdige tilbud til alle pasientgrupper og alle deler av regionen,
er det behov for detaljerte analyser av tilbudene gjennomført etter en systematisk
metodikk. Styret ber derfor administrasjonen legge fram forslag til metodikk og plan
for gjennomføring tidlig siste halvår.
2. Aktivitetsvekst 2010 kan fordeles i forhold til forbruk i de enkelte områder i Helse
MidtNorge slik at områder med høyere forbruk enn gjennomsnittet får en lavere
aktivitetsvekst enn de områder som har et lavere forbruk.
3. Nivå på årsresultat og investeringer må samlet ligge på et nivå som ikke forverrer
foretaksgruppens samlede likviditet og som tilfredsstiller eiers krav til reduksjon av
driftskreditt.
4. Planlagte investeringene i regionen nødvendiggjør fortsatt et betydelig omfang av
omstilling og effektivisering for alle foretak i Helse MidtNorge, samt salg av eiendom
og/overskudd i driften.
5. Ny barneavdeling i Ålesund finansieres over tre år (20092011), forutsatt disponering i
tråd med oppsummering i kap 2.6.
6. Det anbefales at det utarbeides en modell for finansiering av rentekostnader knyttet til
langsiktige lån. Store byggeprosjekter som ikke gis lånefinansiering kan særskilt
tildeles likviditet for gjennomføring av investeringen.
7. Styret ber administrerende direktør gjennomføre rullering av ”Strategi for utvikling av
tjenestetilbudet fram mot 2010” med underliggende strategier og handlingsplaner.
Her finner du saksframlegg til sak 4009 Langtidsplan og budsjett 20102016 Helse Midt
Norge – prinsipper og forutsetninger
Utdrag fra saksframlegget:
2.6 Oppsummering
Som vist over mangler regionen investeringsmidler i det omfang som er lagt til grunn i
beregningene. Dersom alle planlagte investeringer som inngår i figuren skal realiseres
krever dette årlig overskudd i de nærmeste årene i størrelsesorden 400 millioner kr. Dette
forutsetter fortsatt bruk av økt basisramme til investeringer i stedet for brukt til drift, jf
budsjett 2009. Dette medførerat eventuell økning i basisramme ikke kan gå til finansiering
av økte kapitalkostnader i årene fremover. Salg av eiendom og/eller redusert
investeringsnivå vil redusere kravet til overskuddets størrelse.
Ferdigstillelse av ny barneavdeling i Ålesund i 2010 forutsetter en finansiering med følgende
konsekvenser:
l
l

nivå for investering i MTU, IKT og HMS mm reduseres til et minimum
samlet drift i overskudd tilsvarende minimum 460 millioner kr i 2010

Med bakgrunn i dette tilrås det at ny barneavdeling i Ålesund finansieres over en 3
årsperiode med byggestart 2.halvår 2009. Dette forutsetter:
l
l
l

nivå for investering i MTU, IKT og HMS mm reduseres til et minimum
samlet drift i overskudd tilsvarende minimum 350 mill kroner i 2010
samlet drift i overskudd tilsvarende minimum 300 mill kroner i 2011

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Videreutvikler-modell-for-inntektsfordeling/97262/
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Positiv vilje til samhandling
Konstruktiv debatt og spennende perspektiver på utvikling av samhandling mellom
kommune og helseforetak, slik oppsummeres kontaktmøtet som Helse MidtNorge
RHF hadde invitert kommunene i SørTrøndelag til onsdag 1. april.
 Det vi er i stand til å få til om natta må vi også være i stand til å få til om dagen, sa
rådmann Michel Momyr i Roan kommune. Han henviste til vellykket samarbeid om
legevakttjeneste på tvers av kommunegrenser og mente at utfordringen er å lykkes med
godt legesamarbeid også på dagtid. Et godt fungerende helsetilbud i kommunene er viktig
for å kunne skape trygghet rundt helsetilbudet for befolkningen også i mindre
kommuner,poengterte han.
Styreleder i Helse MidtNorge RHF, Kolbjørn Almlid mener at det er viktig at
samhandlingsreformen som nå er under utforming, bidrar til at både spesialisthelsetjeneste
og kommunene løfter blikket og tenker nye måter å organisere helsetjenesten på.
 Vi må starte arbeidet nå for å kunne møte framtidas utfordringer med flere eldre og et
økende omfang av livsstilssykdommer. Vi må tenke nytt og tilbudet om hjelp må komme
tidligere. Det blir nødvendig å prioritere forebyggende helsearbeid og styrke
kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten må bli mer effektiv og kan ikke regne
med like sterk vekst i årene framover, mente Almlid.
Her kan du lese mer:
l
l
l

Nyhetssak på nettstedet for St.Olavs Hospital HF
Presentasjon holdt av styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF
Presentasjon holdt av styreleder Nils Kvernmo, St.Olavs Hospital HF
Publisert: 01.04.2009 15:16
Tor Harald Haukås
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Prosjekt pasientreiser: Orkdal blir nasjonal pilot
Enhet for pasientreiser (ERP) i Orkdal, blir nasjonal pilot for prosjekt Pasientreiser.
ERP Orkdal er en del av St. Olavs Hospital HF
Fra 1.1.2010 skal helseforetaka i Norge overta organisering og utbetaling av refusjoner for
alle typer pasientreiser. I SørTrøndelag starter prosjektet opp allerede 1.september i år.
Enhet for pasientreiser i Orkdal er pekt ut til å være nasjonal pilot.
Den 28. september starter så ERP i Ålesund opp i Møre og Romsdal, og den 5.okober står
ERP Levanger for tur som saksbehandlerenhet for NordTrøndelag .
Kommunene i de tre fylkene vil bli delt inn i to til tre puljer og blir faset inn gradvis samtidig
som NAVkontorene avlastes. NAV skal fortsatt være backup ut året og en tid inn i 2010.
Nasjonalt er målsettingen at full overtakelse skjer fra 01.01.2010.
Ny ordning for refusjoner
Den nye ordningen for refusjon av utgifter innebærer at brukeren får utdelt en et forenklet
reiseregningsskjema og en ferdig adressert konvolutt hos behandler. Dette kan være på
sykehus, fastlege, fysioterapeut eller andre med offentlige avtaler. Brukeren blir bedt om å
fylle ut noen enkle opplysninger om reisen.
Deretter postlegges konvolutten i nærmeste røde postkasse. Et nasjonalt selskap mottar
kravet, skanner dette, og sender det elektronisk til den lokale enheten for pasientreiser.
Disse behandler så kravet, og sørger for utbetaling til pasienten.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Prosjekt-pasientreiser-Orkdal-blir-nasjonal-pilot/97253/
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Lyser ut ny konkurranse om ambulansetjenester
I tråd med tidligere styrevedtak i Helse MidtNorge RHF og den fullmakt
administrerende direktør har fått, er det nå lyst ut ny konkurranse om
ambulansetjenester for en del av ambulanseområdene i Helse MidtNorge.
Dette er de aktuelle ambulanseområdene for konkurransen:
Hoveedområde 1, bestående av
Ambulanseområde 1 (Stjørdal, Meråker og Levanger)
Ambulanseområde 2 (Steinkjer, Verran og Leksvik)
Hovedområde 2, bestående av
Ambulanseområde 3 (Namsos, Flatanger, og Osen/Roan)
Ambulanseområde 4 (Grong, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne)
Ambulanseområde 5 (Rørvik og Leka)
Hovedområde 3, bestående av
Ambulanseområde 10 (Rindal, Hemne, Hitra og Frøya)
Ambulanseområde 11 B (Rissa og Åfjord)
Hovedområde 4, bestående av
Ambulanseområde 12 (Vestnes og Rauma)
Ambulanseområder 14 (Gjemnes, Averøy og Fræna)
Ambulanseområde 16 (Halsa og Surnadal)
Det er kun mulig å gi tilbud på hele hovedområder. Det er anledning til å gi tilbud på ett eller
flere av hovedområdene.
Kontraktene vil ha en varighet frem til 31/122012.
Mer informasjon om anbudskonkurransen er kunngjort på Doffin (klikk på lenke for mer
informasjon).
Kontaktperson for media:
Kst.adm.dir. Bjørn Erikstein, mob.tlf. 481 68 759
Publisert: 27.03.2009 13:16
Tor Harald Haukås
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Bjørn Erikstein utnevnt til ekspedisjonssjef
Bjørn Erikstein og Mari Trommald er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjefer i
henholdsvis Spesialisthelsetjenesteavdelingen og Kommunetjenesteavdelingen i
Helse og omsorgsdepartementet.
Bjørn Erikstein (1952) kommer fra stillingen som administrerende direktør i Helse Midt
Norge. Han var før dette direktør og senere konstituert ekspedisjonssjef i Helse og
omsorgsdepartementet. Fra 2005 til 2007 var Bjørn Erikstein administrerende direktør i
Helse Sør RHF og hadde før dette ulike lederstillinger i Helse Sør RHF og ved Det norske
Radiumhospital. Bjørn Erikstein er utdannet lege, han tok doktorgraden i 1992.
Mari Trommald (1962) kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Helse Sør
Øst RHF. Hun var før dette spesialrådgiver og konstituert ekspedisjonssjef i Helse og
omsorgsdepartementet og hadde fra 20022006 ulike lederstillinger i Sosial og
helsedirektoratet. Hun har bred bakgrunn fra forvaltningen, forskning og
primærhelsetjenesten. Mari Trommald er utdannet lege, hun tok doktorgraden i 1995.
Publisert: 27.03.2009 12:49
Tor Harald Haukås
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10 millioner til samhandlingstiltak
MidtNorge får 9,76 millioner kroner fordelt på fem prosjekter når Regjeringen nå
bevilger i alt 47 millioner kroner til ulike samhandlingsprsojekter og
forebyggingstiltak.
– Dette er prosjekter som kan si oss noe om hvordan vi kan få til godt samarbeid på tvers
av kommunegrenser og mellom kommuner og helseforetak, sier kommunal og
regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og helse og omsorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen.
Lista over prosjekter som får tildelt midler fra departementene til samhandlings og
forebyggingstiltak omfatter følgende midtnorske prosjekter
Prosjekt

Helseforetak/kommune

Igangsetting av et pilotprosjekt Helse MidtNorge
med tanke på utvikling av
RHF/Værnesregionen
”Helsekommune VR” for et
(interkommunalt
best mulig pasientforløp,
samarbeidsorgan mellom
forebyggende helsearbeid,
kommunene Frosta, Meråker,
kompetanse og bruk av IKT. Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal
Etablere et intermediært tilbud St.Olavs Hospital i samarbeid
for psykiatriske pasienter som med Trondheim kommune og
trenger etterbehandling etter kommunene Klæbu, Malvik og
opphold i psykiatrisk sykehus Melhus
etter modell fra
intermediæravdelingen på
Søbstad
Støtte til prosjektledelse og
Kommunene Steinkjer, Inderøy
evaluering av interkommunalt og Verran
samarbeid om DMS Inn
Trøndelag
Prosjekt ”overvekt og
St.Olavs Hospital i samarbeid
folkehelse – modellutvikling for med Helse MidtNorge RHF,
samhandling mellom primær Nasjonalt senter for
og spesialisthelsetjenesten” telemedisin, NTNU, seks
kommuner i MidtNorge, Sør
Trøndelag fylkeskommune,
fylkesmannen i SørTrøndelag
Allerede tildelte midler for 2009:
Pilotsykehusprosjekt:
St. Olavs Hospital /Trondheim
”Nye intermediærplasser på kommune
Søbstad helsehus”
Total tildeling

Tildeling
(mill kr)
1

4

2

1

1,76

9,76

Midlene skal blant annet gå til pilotsykehusprosjekter og lokale samhandlingstiltak mellom
kommuner og helseforetak, herunder interkommunale samarbeidsmodeller. Totalt 47
millioner kroner fordeles til 30 prosjekter landet rundt fra de to departementene.
 Formålet med samhandlingsreformen er mer helsetjenester og behandling der folk bor. Vi
ønsker også tidligere og en mer helhetlig behandling. Da må vi flytte kompetanse og penger
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/10-millioner-til-samhandlingstiltak/97199/
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til kommunene. Derfor er jeg svært glad for at vi kan sette i gang noen pilotprosjekter som vi
kan lære av i arbeidet videre med reformen, sier kommunal og regionalminister Magnhild
Meltveit Kleppa.
 Jeg er svært opptatt av at kommuner utvikler institusjoner med forsterket helsetilbud, slik
at pasientene får gode tjenester i nærmiljøet sitt. Dermed unngår pasienter som ikke har
behov for sykehustjenester unødvendige sykehusinnleggelser. Jeg er derfor glad for at vi
kan dele ut 47 millioner kroner til i alt 30 prosjekter som på ulike måter tar opp i seg bedre
samarbeid mellom helse og omsorgsvirksomheter, sier helse og omsorgsminister Bjarne
Håkon Hanssen.
Departementene har mottatt en rekke søknader fra regionale helseforetak og kommuner.
Søknadene viser et stort engasjement og en stor vilje til å utvikle målrettede
samhandlingstiltak lokalt. I tildelingen er det lagt vekt på prosjekter som vil understøtte
arbeidet og tenkningen i samhandlingsreformen som regjeringen skal legge fram som en
stortingsmelding i juni 2009.
Oversikt over øvrige prioriterte prosjekter
Publisert: 27.03.2009 12:31
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer for styremøte 2. april
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF 2. april 2009 er nå tilgjengelig i
vår styreadministrasjon på web.
Publisert: 26.03.2009 17:30
Tor Harald Haukås
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Rekrutteringsprosess for ny administrerende direktør
Det har meldt seg seks søkere til stillingen som administrerende direktør i Helse
MidtNorge RHF ved søknadsfristens utløp. Total Consult er engasjert for å
gjennomføre rekrutteringsprosessen og arbeider nå med flere kandidater i tillegg
til de formelle søkerne. Arbeidet med å finne ny administrerende for Helse Midt
Norge RHF vil sannsynligvis bli avsluttet i løpet av de neste månedene.
Dette er søkerne til stilingen: Ilja Dershjev (28 år) tolk, Berlin, Ketil Nøvik (42 år)
prosessleder, Hvam, Tore Anderson (38 år) fotograf, Cranford NJ, May Edel Hembre (54
år) prosessrådgiver, Stratford upon Avon, Glenn Hole (33 år) konsulent, Drammen og Roar
Juul (51 år) overlege, Trondheim.

Publisert: 24.03.2009 13:41
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Tildeling av midler til brukerorganisasjonene for 2009
Helse MidtNorge RHF har tildelt over 6 millioner kroner til 120 organisasjoner.
Pengene skal brukes til å utvikle en bedre spesialisthelsetjeneste i samarbeid med
brukerne
Utlysning:
I november 2008 ble organisasjonene invitert til å sende inn sine søknader med frist
31.12.2008. Utlysning ble foretatt i alle regionavisene og på Helse MidtNorge RHF sine
nettsider. Her ble også retningslinjer, søknadsskjema og rapportskjema lagt ut slik at de
kunne brukes i arbeidet med søknaden.
Ramme:
For 2009 blir det tildelt kr. 6.076.000, Det har kommet inn søknader på til sammen kr. 18,3
millioner. Disse inneholder beskrivelser av flere hundre tiltak foruten søknader om generell
driftsstøtte. Det er gitt støtte til i alt 120 organisasjoner.
Helse MidtNorge RHF er opptatt av å bidra til utvikling av brukere som kan hjelpe oss med
å skape en bedre spesialisthelsetjeneste. Strenge krav fra Helse og
omsorgsdepartementet om økonomiske balanse betyr påbud om nøkternhet i alle ledd,
også i forhold til alle gode tiltak som det hadde vært ønskelig å gjennomføre.
Vurderinger:
I saksbehandlingen har vi fulgt de retningslinjene som er gitt. De viktigste er:
Helsedepartementets årlige oppdragsdokument til Helse MidtNorge RHF og det Regionale
brukerutvalgets føringer for tildeling. Retningslinjene ble sist stadfestet 25.08.2008.
Tildeling:
Klikk her for å laste ned listen over organisasjoner som er blitt tildelt midler
Publisert: 24.03.2009 09:07
Jostein Listou
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Verktøy for konkurransegjennomføring
De tre regionale helseforetakene Helse MidtNorge, Helse SørØst og Helse Vest
har valgt Visma som leverandør av et nettbasert verktøy for gjennomføring av
konkurranser om offentlige innkjøp. Løsningen vil forenkle anbudsprosessene for
både helseforetakene selv og deres leverandører.
Det er Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) som har inngått avtalene med Visma
på vegne av de tre regionale heleforetakene og alle deres virksomheter.
 Helseforetakene har lenge hatt fokus på å øke kvaliteten på innkjøpsprosessen. Vi mener
at avtalen med Visma vil gi oss og helseforetakene muligheten til nettopp dette. En økt
grad av elektronisk behandling av anbud vil i tillegg til en kvalitetsheving også sørge for en
effektivisering av anbudsprosessen fra oppstart til kontrakt sier prosjektleder Trond
Skorstad i HINAS.
Les hele saken på HINAS sine nettsider.
Publisert: 19.03.2009 09:02
Jostein Listou
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Årlig melding 2008
 Årlig melding for 2008 viser mer enn noen gang før at hele Helse MidtNorge gjør
jobben. Vi leverer gode tjenester til befolkningen og oppfyller oppdraget vi har fått
fra vår eier. Dette må det være lov å poengtere selv om vi fortsatt har flere
utfordrende saker under arbeid, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge
RHF.
Styret for Helse MidtNorge vedtok torsdag 12. mars 2009 Årlig melding for 2008. I vedtaket
heter det:
1. Årlig melding fra Helse MidtNorge RHF oversendes Helse og omsorgsdepartementet.
2. På bakgrunn av en oppsummering av årlig melding for 2008 vil styret konkludere med
følgende:
l

l

l

l

l

Styret for Helse MidtNorge RHF vurderer at ”Sørge for”ansvaret som er pålagt Helse
MidtNorge RHF samlet sett er oppfylt for 2008.
Styret er tilfreds med at Helse og omsorgsdepartementets styringskrav for 2008,
formidlet i oppdragsdokument og foretaksmøter, i all hovedsak er fulgt opp.
Styret er særlig tilfreds med at flere pasienter en noensinne har fått behandling, at
behandlingskvaliteten gjennomgående er god, og at dette skjer selv om det samtidig er
iverksatt en rekke tiltak for å få kontroll med kostnader og holde budsjett.
Styret er tilfreds med at foreløpig årsresultat for 2008 viser at den økonomiske
målsetting er nådd.
Styret anser ”Strategi for utvikling av tjenestetilbudet fram mot 2010” som godt
forankret i Nasjonal helseplan, og anser at Helse MidtNorge med dette har et godt
strategisk grunnlag for å samordne og utvikle tjenestetilbud i regionen ytterligere i
årene fremover med det mål at befolkningen i MidtNorge skal ha gode og likeverdige
helsetjenester.

3. Styret berømmer medarbeiderne og tillitsvalgte i alle helseforetakene for stor innsats og
engasjement i en periode med omfattende omstillingstiltak.
4. Styret berømmer brukernes representanter for positivt og konstruktivt samarbeid.
5. Styret berømmer administrasjonen for at den gjennom tett oppfølging av omstillingstiltak
og ansvarliggjøring av ledere på alle nivå, langt på vei har lykkes med å innfri målet om
økonomistyring uten at dette har gitt dårligere kvalitet eller gått ut over tilbudet til
pasientene.
Her kan du lese Årlig melding for Helse MidtNorge 2008 (pdf)
Her er saksframlegget for Årlig Melding for Helse MidtNorge 2008 (pdf)
Publisert: 12.03.2009 15:51
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Utsatt behandling av ambulansekonkurranse
Administrerende direktør Bjørn Erikstein valgte å trekke sak 2609 om
kontraktsperiode for de ambulanseområder i Helse MidtNorge som det nå
forberedes ny konkurranse om.
 Diskusjonen i styret viste at det er behov for å klargjøre en del problemstillinger før vi tar
stilling til om kontraktsperioden skal være 3 eller 5 år, sier Erikstein.
Publisert: 12.03.2009 15:50
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Klarsignal for ny barneavdeling i Ålesund
Styret for Helse MidtNorge RHF har sluttet seg til forprosjekt for ny barneavdeling
ved Ålesund sjukehus. Det legges til grunn en kostnadsramme på 259,2 millioner
kroner. Prosess rundt utbyggingen kan dermed iverksettes. Det legges fram
endelig finansieringsplan for behandling i styret i april.
Med forbehold om avklart finansiering, har det vært forutsatt byggestart for ny
barneavdeling sommeren 2009 og sluttføring i desember 2010. Det har vært noe usikkerhet
knyttet til framdriften fordi en avklaring om nye låneopptak ikke ville foreligge før høsten
2009, men det arbeides nå med omdisponering av tilgjengelige investeringsmidler. Dette vil
åpne for byggestart om få måneder.
Publisert: 12.03.2009 13:27
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Barneavdelingene består
Barneavdelingene ved sykehusene i Kristiansund og Levanger vil bestå, men det
vil bli gjort flere tiltak for å styrke kvaliteten i behandlingstilbudet for barn i Helse
MidtNorge. Det er konklusjonen etter at styret for Helse MidtNorge har sluttet seg
til hovedelementene i eierstrategirapporten ”Syke barn”.
Det opprettes nå et ledelsesbasert fagnettverk for tilbudet til syke barn i Helse MidtNorge.
Her skal det utvikles og kvalitetssikres felles rutiner og prosedyrer som skal gjelde for hele
regionen. Samhandling med kommunene, rapportering og system for avvikshåndtering og
særlig fokus på barn med kroniske lidelser er noen av tiltakene.
Fagmiljøene har også anbefalt en viss sentralisering av konkrete behandlingstilbud for å
sikre god kvalitet og det er aktuelt å flytte barnelegestillinger fra Namsos til Levanger samt
fra Molde til Kristiansund. Dette vil føre til at flere leger kan involveres i vaktordningene ved
barneavdelingene og en styrking av det faglige miljøet. Det er også foreslått flere
kompetansehevende tiltak.
Publisert: 12.03.2009 13:25
Tor Harald Haukås
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Nye helseekspressruter i SørTrøndelag
Tirsdag 10. mars skrev Helse MidtNorge RHF under avtaler om pasienttransport i
SørTrøndelag med følgende leverandører:
l

Publisert: 09.03.2009 10:45

Trøndertaxi AS for kommunene Klæbu, Agdenes, Åfjord, Holtålen, Malvik, Oppdal og

Jostein
Røros.Listou
l

l

Gauldal Billag AS på nyopprettet helseekspressrute mellom Røros og St. Olavs
Hospital HF.
Trønderbilene AS på nyopprettet helseekspressrute mellom Åfjord og St. Olavs
Hospital HF.

For Trondheim Kommune er det inngått avtale tidligere. Konkurransen om de øvrige
kommunene i SørTrøndelag er ennå ikke avsluttet.

Fornøyde partnere etter avtalesignering: Tordis Vitsø Kjørsvik og Vidar Kjesbu, Trønderbilene, Ole A. Holden,
Gauldal Billag, Lars Skrøvseth, Trøndertaxi, Erik Andreas Øyen og Bjørn K. Erikstein, Helse MidtNorge RHF

Fra den 17.august 2009 introduseres to nye helseekspressruter. På dette tidspunktet
settes det inn helt nye og spesielt tilrettelagte busser på de to overnevnte strekningene.
Bussene har generelt god benplass og gode reguleringsmuligheter for setene. Det er
rullestolheis, toalett tilpasset brukere med spesielle behov, varmdrikksautomat og det følger
med egen bussvert. I en egen avdeling er det mulighet for innfesting av to pasienter sittende
i elektrisk rullestol. Videre er det 8 enkeltseteplasser med ”luksusstoler” som gir ekstra god
støtte og kan reguleres særskilt.
Bussene skal ha avgang henholdsvis fra Åfjord og Røros alle hverdager med retur på
ettermiddagen. De skal følge den vanlige hovedvegen uten avstikkere. Tilkjøring og
opphenting til og fra helsekspressbussene undervegs vil bli koordinert med de øvrige
leverandørene av pasienttransporttjenester. Ingen skal bli ”stående i veggrøfta”.
Konstituert administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF Bjørn Erikstein, sier at han ser
fram til å tilby pasientene transport med bussmateriell som har et komfortnivå som tidligere
ikke har vært tilgjengelig. Administrerende direktør Vidar Kjesbu i Trønderbilene og
administrerende direktør Ole A. Holden i Gauldal Billag AS uttaler at de gleder seg til å ta
fatt på denne oppgaven. Videre sier administrerende direktør i Lars Skrøvseth i Trøndertaxi
at de ser fram til et fortsatt godt samarbeid om pasienttransporten.
For ytterligere informasjon kontakt: Helse MidtNorge RHF v/ Erik Andreas Øyen
erik.oyen@helsemidt.no / Tlf. 74 83 99 05 / 901 62 942
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Helse-Midt-Norge-Nye-helseekspressruter-i-Sor-Trondelag/96888/
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Sakspapirer for styremøte 12. mars
Sakspapirer og innkalling for styremøte i Helse MidtNorge RHF 12. mars er nå
tilgjengelig på vår styreadministrasjon på web.
Publisert: 05.03.2009 13:28
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Nye rammeavtaler for innleie av helsepersonell
Landets helseforetak har, sammen med de regionale helseforetakene og
Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), inngått felles nasjonale
rammeavtaler med 13 leverandører om kjøp av vikartjenester.
Avtalene omfatter kjøp av vikartjenester i helseforetakene, deriblant legespesialister,
psykologer, sykepleiere, helsefagarbeider og øvrig helsepersonell.
Større trygghet i pasientbehandlingen
 Ved å etablere felles nasjonale rammeavtaler ønsker helseforetakene å bidra til en høyere
profesjonalisering blant leverandørene.
Dette vil igjen føre til økt trygghet i pasientbehandlingen ved at helseforetakene får
kvalitetssikret tjenestene, samtidig som det blir lagt til rette for bedre resursutnyttelse, sier
personal og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen i Helse Vest, som er leder for
vikarprosjektet på vegne av regionene.
Til sammen bruker landets helseforetak årlig om lag 800 millioner kroner på å leie inn
vikarer til å gå vakter i sykehusene.
Økt kontroll og bedre kvalitet på tjenestene
Anskaffelsesprosessen er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Hele 29
leverandører deltok i prosessen som besto av to forhandlingsrunder. 21 leverandører leverte
revidert tilbud.
 Dette har vært en viktig og krevende prosess både for oss og for interesserte
leverandører. Vi har hatt som mål å legge til rette for god kvalitet i leveransen og sikre
kommersielle vilkår som bidrar til god resursutnyttelse i sykehusene. I tillegg skal vi ha
leverandører som kan understøtte behovene helseforetakene har for vikarer, sier
Christiansen.
Leverandørene som helseforetakene nå har inngått avtale med holder alle en høy faglig
standard på sine tjenester og har gode rutiner for kvalitetssikring og internkontroll. De
nasjonale rammeavtalene sikrer et tilstrekkelig antall leverandører med tanke på
etterspørsel og nødvendig kompetanse innenfor de ulike faggruppene. Avtalene sikrer også
at de ulike helseregionene har lik til tilgang til vikartjenester.
Avtalene er gjeldene fra 1. april 2009 og har en varighet på to år. De regionale
helseforetakene har mulighet til å forlenge avtalene med inntil to år. Eksisterende avtaler
avsluttes i tråd med gjeldende vilkår. For en detaljert oversikt over leverandører av
vikartjenester til helseforetakene innenfor de ulike faggruppene, se vedlegg til
pressemeldingen.
Lenke til avtalepartnere (PDF)
Kontaktpersoner:
Personal og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen, 415 33 809
Ansvarlig for prosessen i HINAS, Harald Johnsen, 979 68 880
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Dialogkonferanser om utvikling av psykisk helsevern
Torsdag 26. februar gjennomførte Helse MidtNorge RHF den første av en serie med
dialogkonferanser om utvikling av tilbudet innen psykisk helsevern og samarbeid
mellom spesialist og primærhelsetjenesten i regionen. Den første konferansen ble
gjennomført i Trondheim med deltakere fra SørTrøndelag.
Debatt under dialogkonferansen i
Trondheim, fra v. debattleder
Knut Røe, seniorrådgiver Iver
Lillegjære, Helse MidtNorge
RHF, fastlege Tone Sletten,
Sjøsiden legesenter, Trondheim,
kommuneoverlege Harald
Torske, Klæbu kommune,
psykologspesialist John Morten
Landrø, Tiller DPS, Aud Irene
Thoresen, Mental Helse Sør
Trøndelag og overlege Knut
Langsrud ,avd. Østmarka, St.
Olavs Hospital HF.
 Vi ønsker en bred prosess og vil involvere både primærhelsetjeneste og den spesialiserte
delen av det psykiske helsevernet. Helse MidtNorge har som ambisjon å utvikle og
forbedre tilbudet innen psykisk helsevern også etter at perioden for den nasjonale
opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet ved årsskiftet. Dialogkonferansene er
tenkt som viktige verksteder for å få fram konkrete problemstillinger og forslag til hvordan vi
kan gi pasienter et bedre tilbud og ikke minst sørge for at hjelp er tilgjengelig tidlig, sier kst.
adm.dir. Bjørn Erikstein i Helse MidtNorge RHF.
Kommende dialogkonferanser:
25. mars – Ålesund
27. mars – Molde
16. april – Verdal
Det er i tillegg planer om egne dialogkonferanser om utvikling av tilbudet innen psykisk
helsevern for barn og unge.

Publisert: 27.02.2009 16:32
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Utlysning av over 100 nye stillinger til pasientreiser.
9. februar ble det lyst ut stillinger i Helse Nord, Helse MidtNorge og Helse SørØst.
Helse Vest lyser ut 20. februar.
Til sammen skal det ansettes over 100 nye medarbeidere til lokale enheter for
pasientreiser. Søknadsfristen er 27. februar i Nord, MidtNorge og SørØst. Helse Vest har
søknadsfrist 15. mars.
Lokalisering
Stillingene fordeles på 13 lokale enheter for pasientreiser. Hovedoppgavene er
reiseplanlegging, refusjon av pasientreiser og informasjonsoppgaver. Enhetene planlegger at
de ansatte skal ha varierte oppgaver. De lokale enhetene blir i Moelv, Stavanger,
Haugesund, Bergen, Førde, Ålesund, Orkdal, Levanger, Mosjøen, Gravdal, Tromsø og
Hammerfest.
Administrerende direktør Marit E. Kobro og driftssjef Per Halvorsen ved Nasjonalt selskap
for pasientreiser begynner 1. mars. Videre rekruttering til selskapet vil da fortsette.
Om pasientreiser
De regionale helseforetakene skal overta ansvar for reiseplanlegging, refusjon av
pasientreiser og informasjonsoppgaver fra NAV. Oppgavene overføres gradvis i perioden fra
1. september 2009 til 31. desember 2009.
Ordningen betyr at brukere sender inn krav om refusjon. Kravene mottas og skannes ved et
nasjonalt kontor og saksbehandles deretter ved lokale enheter for pasientreiser. Brukere
kan ringe en bestillingstelefon eller en servicetelefon ved behov for informasjon eller for hjelp
til å planlegge en reise. Felles nettside med informasjon om ordningen skal videreutvikles.
Spørsmål om prosjekt pasientreiser:
Erik Andreas Øyen, prosjektleder for prosjekt Pasientreiser i Helse MidtNorge RHF, tlf. 74
83 99 05, mobil 901 62 942
Spørsmål om ansettelser:
Oddbjørn Rabbevåg. Telefon: 70 10 68 87
Turid Røe Mostuen. St. Olavs Hospital Telefon: 72 47 01 71
Kjetil Aas. Helse NordTrøndelag. Telefon: 74 09 76 18
Publisert: 18.02.2009 10:11
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En mer helhetlig helsetjeneste for gravide og fødende
Den lokale jordmortjenesten skal bli mer tilgjengelig og sykehusene får ansvar for
følgetjenesten til fødestedet. Helseregionene skal sammen med kommunene lage
en flerårig og helhetlig plan for fødetilbudet i regionen.
Dette er hovedpunkter i regjeringens stortingsmelding om en sammenhengende
svangerskaps, fødsels og barselomsorg.
 Tilbudet til kvinnen både før, under og etter fødselen må være helhetlig, uansett om det er
kommunen eller sykehuset som har ansvar for tjenesten. Gjennom meldingen legger vi opp
til bedre organisering og bedre utnyttelse av ressurser og helsepersonell. Den fødende og
hennes familie skal kunne føle trygghet i hele forløpet, sier helse og omsorgsminister
Bjarne Håkon Hanssen.
Svangerskaps og fødselsomsorgen i Norge holder svært høy kvalitet i internasjonal
sammenheng. Det er likevel flere forhold som gjør at tjenesten kan forbedres på viktige
områder.
Et trygt fødetilbud
Rundt to tredeler av barnefødslene i Norge skjer ved store fødeavdelinger. De siste 35 årene
har det skjedd en betydelig sentralisering av fødestedene, blant annet som følge av endret
bosettingsmønster og utbygging av veier og kommunikasjon. Det har vært stilt spørsmål om
kvaliteten i fødetilbudene. Regjeringen vil at sykehusene og kommunene skal samarbeide
bedre om svangerskaps, fødsels og barselomsorgen. I meldingen blir det foreslått at de
regionale helseforetakene pålegges å lage en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for
tjenesten sammen med berørte kommuner.
 Dette må få som konsekvens at eventuelle planer om strukturendringer i fødselsomsorgen
må avvente utarbeidelse av slike flerårige og helhetlige regionale planer. Dette er selvsagt
ikke til hinder for det iverksettes tiltak for å sikre en god og effektiv drift, sier Bjarne Håkon
Hanssen.
Stortinget vedtok i 2001 tallgrenser for minste antall fødsler for kvinneklinikker,
fødeavdelinger og fødestuer. Det foreslås at tallgrensene oppheves og erstattes av
nasjonale kvalitetskrav. I tillegg blir det foreslått at de regionale helseforetakene får ansvar
for følgetjenesten for gravide til fødestedet, i tråd med ansvaret for annen pasienttransport.
Bedre lokal jordmortjeneste
Jordmortjenesten i kommunene er ujevnt fordelt og dekningen er ikke god nok. Regjeringen
vil bedre tilgjengeligheten til lokal jordmortjeneste. Dette er i tråd med brukernes ønsker. I
meldingen presenteres to modeller for framtidig organisering av lokal jordmortjeneste:
 kommuner og helseforetak inngår avtaler om jordmortjenester som sikrer felles utnyttelse
 den kommunale jordmortjenesten forankres i helseforetak
Regjeringen vil ta stilling til framtidig organisering av lokale jordmortjenester i forbindelse
med samhandlingsreformen.
En familievennlig barselomsorg
De siste årene er varigheten av barselopphold på sykehus redusert. Det foreslås i
meldingen at lokal jordmortjeneste får en sentral rolle i oppfølgingen av mor og barn
sammen med helsestasjon og fastlege. Dersom lokal jordmortjeneste fortsatt skal være et
kommunalt ansvar, må helseforetak og kommuner inngå avtaler som sikrer felles utnyttelse
i barselomsorgen. Ved en modell hvor den lokale jordmortjenesten forankres i
helseforetakene, vil regionale helseforetakene få ansvar for nødvendig oppfølging de første
dagene etter fødselen, uansett om de oppholder seg på sykehus eller ikke.
Et godt utgangspunkt
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/En-mer-helhetlig-helsetjeneste-for-gravide-og-fodende/96462/
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 Føringene som gis i den framlagte stortingsmeldingen gir oss et godt utgangspunkt for å
se nærmere på tilbudet til fødende i MidtNorge. Vi ønsker å legge til rette for en ryddig og
involverende prosess sammen med kommunene i vår region, sier kst. adm.dir. Bjørn
Erikstein i Helse MidtNorge RHF.
St. meld. nr. 12 (20082009) En gledelig begivenhet – om en sammenhengende
svangerskaps, fødsels og barselomsorg.
Publisert: 13.02.2009 12:10
Tor Harald Haukås
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Helse MidtNorge anker ambulansedom fra Sunnmøre
Tingrett
Helse MidtNorge RHF mener det er flere grunner til å anke dommen fra Sunnmøre
Tingrett i saken der Akutt Helse SUS er tilkjent erstatning etter å ha tapt i
konkurransen om ambulansetjenester.
 Det vil være både prinsipielt og saklig grunnlag for å prøve denne saken for en høyere
rettsinstans. Vi mener at det ikke er riktig at Akutt Helse SUS kan tilkjennes positiv
kontraktsinteresse. I praksis betyr kjennelsen fra tingretten at et selskap, og i denne
sammenheng et selskap under stiftelse (SUS), kan påberope seg og få erstatning for et
antatt overskudd på en kontrakt de ikke fikk. Og dette uten at det kreves særlige bevis for
at de ville ha fått kontrakten dersom saksbehandlingsfeilene tenkes borte. Selv om det er
gjort formelle feil i gjennomføringen av konkurransen om ambulansetjenester, mener vi at
det kan stilles spørsmål ved flere av de konklusjoner som tingretten har trukket i denne
saken, sier kst.adm.dir. Bjørn Erikstein i Helse MidtNorge RHF.
Her kan du lese utskrift av Sunnmøre tingretts dom av 12.02.09 (pdfdokument)
Kontaktperson for media:
Kst.adm.dir. Bjørn Erikstein, Helse MidtNorge RHF – mob. tlf. 48168759
Publisert: 13.02.2009 10:40
Tor Harald Haukås
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Nye veiledere skal sikre lik rett til behandling i hele landet
De nye prioriteringsveilederne er et hjelpemiddel for
helsevesenet til å gi bedre vurderinger og like konklusjoner
for like sykdomstilfeller, når en pasient har krav på
behandling.
Det sa divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Hans Petter Aarseth
(bilde) på en konferanse om prioriteringsveilederne i Stjørdal
onsdag.
Arbeidet med å utarbeide nye prioriteringsveiledere for
spesialisthelsetjenesten startet i 2006. Før jul i fjor ble de første
veilederen publisert.
I løpet av våren skal i alt 30 prioriteringsveiledere være klar til bruk i
Helseforetaka.
Veilederne er utarbeidet av fagpersonell og ressurspersoner fra alle
helseregioner i Norge.
Om veilederne
Foreløpig er 12 av 33 prioriteringsveiledere publisert. Veilederne er todelt, med en tabell og
en generell veileder.
Tabellen er en fagspesifikk inndeling og beskriver på et overordnet nivå hvordan faggruppen
som har skrevet veilederen vil at den skal tolkes. Tabellen peker også på hvilke individuelle
forhold som skal vektlegges ved vurdering av sykdom hos en pasient.
Den generelle delen av prioriteringsveilederne forteller hvordan prioriteringsforeskriften skal
forstås og hvordan veilederen skal brukes.
Innen for de 33 fagfeltene som når får egen prioriteringsveileder, er det i hver veileder
beskrevet mellom 1025 tilstandsgrupper (symptomer eller diagnoser). Veilederen beskriver
diagnoser og anbefalt behandling. Den gir også føringer for hvilke diagnoser som skal
prioriteres i behandlingskøen.
Innføringen startet
Veilederne skal bidra til å ivareta at de sykeste pasientene får rett til behandling først. I dag
har norske pasienter en rekke rettigheter som er nedfelt i pasientrettighetsloven.
l
l
l
l
l
l
l

Rett til øhjelp
Rett til vurdering av helsetilstanden
Rett til fornyet vurdering
Rett til nødvendig helsehjelp
Rett til individuell frist
Rett til oppfyllelse av behandling ved fristbrudd
Rett til fritt valg av sykehus

Alle pasienter har rett til å få vurdert sin henvisning til behandling i sjukehus i løpet av 30
dager. For barn og unge i psykisk helsevern er fristen 10 dager. Dersom en har rett til
nødvendig helsehjelp, vil pasienten få en rekke rettigheter. Blant annet en behandlingsfrist.
Dette fører til store utfordringer for helsepersonell til å gjøre de riktige prioriteringene, for å
sikre at de sykeste får hjelp først. Veilederne er derfor et svært viktig redskap for å sikre
like rettigheter til alle pasienter, sier Aarseth.
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Nye-veiledere-skal-sikre-lik-rett-til-behandling-i-hele-landet/96391/
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Utlysing av FoUmidler for å styrke klinisk samarbeid
mellom Helse MidtNorge og Høgskolene  frist 1. april
Publisert: 12.02.2009 09:49
Jostein Listou
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Autisme, utviklingshemning og psykiske lidelser i fokus
Autisme, utviklingshemning og psykiske lidelser er hovedtemaet når
Kompetansenettverket for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i MidtNorge
inviterer til nasjonal konferanse på Rica Hell Hotell i Stjørdal 14. og 15.oktober
2009

Blant foredragsholderene på konferansen er professor i barnepsykiatri ved
University of Michigan, Mohammad Ghaziuddin.
Den amerikanske legen er også clinical professor ved Michigan State
University og direktør for Autism Spectrum Disorder Clinic. Dette er et
senter hvor de utreder barn, unge og voksne med ASD, ADHD og alle de
komorbide lidelser.
Ghaziuddin er en internasjonalt anerkjent foreleser og redaksjonsmedlem i
flere vitenskapelige tidsskrifter.
Han er en av de fremste ekspertene i verden på sitt fagfelt. .
Ghaziuddin er spesielt interessert i både barn og voksne med autisme og andre
tilgrensende vansker, og har skrevet en rekke artikler, spesielt knyttet til affektive lidelser,
kriminalitet og alderdom, og boken "Mental Health Aspects of Autism and Asperger
syndrome" som ble utgitt i 2005.
Konferansen retter seg primært ansatte i spesialisthelsetjenesten og leger/psykologer i
primærhelsetjenesten. Vertskap er Helse MidtNorges kompetansenettverk for autisme,
ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi inviterer til nasjonal konferanse på Rica Hell Hotell
14. og 15.oktober 2009
Om Kompetansenettverket:
Helse MidtNorges kompetansenettverk om autisme, ADHD, Tourette syndrom og
narkolepsi er opprettet med bakgrunn i to regionale utredninger. Kompetansenettverket skal
sørge for kompetanseheving i regionen ved å arrangere konferanser for de som arbeider
med diagnosegruppene.
Denne nasjonale konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom, Nasjonal
Kompetanseenhet for Autisme, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU).
Autismeforeningen i Norge, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Helse MidtNorge
RHF. Program og påmelding sendes ut i slutten av april.
Kontaktperson: Sigrid.Aas@helsemidt.no. Tlf 91329209
Forhåndsmelding til Nasjonal konferanse om Psykiske lidelser hos mennesker med
autismespekterforstyrrelser

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Internasjonal-konferanse-i-Stjordal/96328/
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Nye nettsider for Riktigere Prioriteringer
Prosjektet «Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten» er et samarbeid
mellom de fire Regionale helseforetakene (RHF) og Helsedirektoratet. Det
overordnede målet for prosjektet er «å utvikle en helhetlig strategi som kan gi
større sikkerhet for at spesialisthelsetjenesten driver sin virksomhet i samsvar med
gjeldende normer for prioritering».
Nå har Helse MidtNorge etablert egne nettsider for prosjektet. Sidene inneholder en
fullstendig oversikt og lenker til alle prioriteringsveiledere, samt oversikt over fagpersonene
som har utviklet veilederen. Sidene vil også inneholde invitasjoner til kurs og konferanser
om temaet, samt bakgrunnsinformasjon om prosjektet.
Samarbeidsprosjektet Riktigere prioritering i spesialisthelsetjenesten arbeider med
utviklingen av prioriteringsveiledere innenfor 30 fagområder i spesialisthelsetjenesten.
11 veiledere er ferdig og publisert på Helse MidtNorge sine sider. De siste 14 veilederne blir
publisert i løpet av våren.
Konferanse og kontaktpersoner
11. februar inviterer Helse MidtNorge til konferanse med temaet innføring og oppfølging i
bruk av prioriteringsveilederne. Konferansen avholdes på Rica Hell i Stjørdal. Unni Dahl og
Harald Buhaug er kontaktpersoner i det regionale helseforetaket. Helse MidtNorge ønsker
også å opprette et eget nettverk av kontaktpersoner med ansvar for prosjektet ”Riktigere
prioriteringer” i alle foretak.
Viktig redskap
Prioriteringsveilederne blir et svært nyttig redskap når legen skal vurdere den enkelte
pasients behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Veilederen er ment til å hjelpe
legene til å prioritere hvilke pasienter som skal få rett til prioritert helsehjelp innenfor en
fastsatt behandlingsfrist, og hvilke pasienter som ikke har krav på en slik behandlingsfrist.
Det sier seniorrådgiver i Helse MidtNorge, Harald Buhaug.
Adresse: www.helsemidt.no/prioriteringer
Epost: Unni Dahl Harald Buhaug
Program konferanse 11.februar

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Nye-nettsider-for-Riktigere-Prioriteringer/96250/
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Administrerende direktør og driftssjef ansatt i Nasjonalt
selskap for Pasientreiser
5. februar ble Marit E. Kobro ansatt som administrerende direktør, og Per Monstad
Halvorsen ansatt som driftssjef ved Nasjonalt selskap for Pasientreiser.
Som administrerende direktør vil Kobro få ansvar for å etablere en ny virksomhet og å
utvikle denne til en profesjonell serviceleverandør. Marit E. Kobro har bred erfaring fra
offentlig sektor og ulike former for tjenesteproduksjon. Hun kommer nå fra stillingen som
HRdirektør i Helse SørØst RHF hvor hun har ledet store prosesser og prosjekter. Kobro
har utdanning innen økonomi, IT og organisasjon og ledelse.
 Det blir en spennende utfordring å ha ansvar for å bygge opp denne virksomheten og være
med helt fra starten av. Nå gleder jeg meg til å få på plass ledergruppen og de
medarbeiderne vi vil ha behov for, sier Marit E. Kobro.
Per M. Halvorsen er ansatt som driftssjef. En av driftsavdelingens sentrale oppgaver vil være
å sikre en stabil og profesjonell drift av selskapets transaksjonstunge oppgaver. Halvorsen
har faglig forankring innenfor ledelse av planleggings og logistikkfunksjoner i Borealis og
Porsgrund Porselænsfabrikk. Han har hatt ansvar for å optimalisere materialflyt og
arbeidsprosesser. Videre har han god systemkompetanse, og kompetanse innen analyse
og businesscontrolling. Per M. Halvorsen har en Bachelor of Business Administration og
ulike etterutdanninger. Administrerende direktør og driftssjef vil være på plass senest 1.
mars.
Nasjonalt selskap
De regionale helseforetakene og Nasjonalt selskap skal overta ansvar for reiseplanlegging,
refusjon av pasientreiser og informasjon fra NAV 1.1.2010. Nasjonalt selskap skal, i
samarbeid med de regionale helseforetakene, sørge for raske og korrekte reiseoppgjør. Det
skal også ha kompetanse innen tolkning og forvaltning av regelverk på området.
I november 2008 bestemte Regjeringen at det nasjonale kontoret skulle lokaliseres til
Skien. Selskapet vil ha anslagsvis 60 – 70 medarbeidere, og vil ha kontoret på Nenset i
Skien.
Kontaktperson: Konserndirektør i Helse SørØst RHF og leder av styringsgruppen,
Steinar Marthinsen, mobil 906 54 761

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Administrerende-direktor-og-driftssjef-ansatt-i-Nasjonalt-selskap-for-Pasientreiser-/
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Omstillingsprosess for psykisk helsevern i Helse Nordmøre
og Romsdal HF drøftet
 Jeg har tillit til at styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF fullfører
omstillingsprosessen for psykisk helsevern voksne i tråd med tidligere vedtak og at
dette skjer i henhold til lov og avtaleverk. Styret for Helse MidtNorge har hatt en
grundig drøfting av saken og er bekymret i forhold til den utrygghet ansatte gir
uttrykk for. Det er nå viktig å få gjennomført prosessen slik at vi kan få fokus på
innholdet i tjenesten og videreutvikle et godt tilbud innen psykisk helsevern for
voksne, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Styret for Helse MidtNorge RHF gjorde torsdag følgende enstemmige vedtak:
1. Styret tar vedlagte statusrapport til orientering.
2. Styret forutsetter at Helse Nordmøre og Romsdal fullfører omstillingsprosessen i
samsvar med de forutsetninger og rammer som er gitt i tidligere vedtak og i henhold
til lov og avtaleverk.
3. Styret forutsetter at Helse MidtNorge RHF fortsatt tilbyr nødvendig bistand med
administrative ressurser slik at omstillingsprosessen kan videreføres og avsluttes på
en god måte.
4. Styret forutsetter at varslingssaker i forbindelse med omstillingsprosessen i Helse
Nordmøre og Romsdal håndteres i tråd med de retningslinjer som er etablert.
Her finner du saksframlegget (pdf)
Publisert: 05.02.2009 11:38
Tor Harald Haukås
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144 tiltaksmillioner til vedlikehold
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt fordeling av 144 millioner kroner som
regionen tilføres av tiltakspakken Regjeringen har lagt fram forslag om.
Ekstrabevilgningen brukes til vedlikehold og oppgradering av sykehus.
Helse MidtNorge har i tillegg til tiltakspakken satt av 326 millioner kroner til
investeringstiltak i 2009. Utenom dette kommer de 1,7 milliarder kroner som brukes på
utbyggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim i år.
Midlene fra tiltakspakken fordeler seg slik:
Helse Sunnmøre HF

36,2 mill. kroner

Helse Nordmøre og Romsdal HF

20,5 mill. kroner

St Olavs Hospital HF

58,0 mill. kroner

Helse NordTrøndelag HF

26,4 mill. kroner

Rusbehandling MidtNorge HF

2,9 mill. kroner

Mer detaljert oversikt finner du her.
Her finner du en presentasjon med samlet oversikt over planlagte investeringer i 2009.
Publisert: 05.02.2009 10:08
Tor Harald Haukås
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Styringsdokument for helseforetakene i MidtNorge
Styret for Helse MidtNorge RHF har gitt administrerende direktør i oppdrag å
utarbeide styringsdokument for 2009 for helseforetakene. Dokumentene
ferdigstilles på basis av vedlegg til styresak 16/09 (masterversjon).
Styringsdokumentene for 2009 følger opp de føringer og krav som Helse og
omsorgsdepartementet stiller til Helse MidtNorge i oppdragsdokumentet for 2009 samt
foretaksmøte av 28. januar 2009. Neste uke starter en serie med foretaksmøter for
helseforetakene i MidtNorge. Protokollene fra disse møtene kompletterer og utfyller de krav
som framgår av styringsdokumentene for 2009.
Dokumentene gjøres tilgjengelig etter hvert som de ferdigstilles.
Benytt disse snarveiene for å gå til dokumentene:
* Styringsdokumenter for helseforetak i Helse MidtNorge
* Foretaksprotokoller for helseforetak i Helse MidtNorge
* Oppdragsdokument for Helse MidtNorge RHF
* Foretaksprotokoll for Helse MidtNorge RHF
Publisert: 05.02.2009 09:55
Tor Harald Haukås
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Nøkkeltallrapport for helsesektoren
Helsedirektoratet har nå lagt fram årets nøkkeltallrapport for helsesektoren.
Rapporten understreker at blant annet vellykket forebyggingsarbeid og en sterk
primærhelsetjeneste vil bidra til mer helse per krone.
Helsedirektoratet gir ut en årlig publikasjon – Nøkkeltall for helsesektoren. Rapporten
belyser viktige områder som helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen, rammevilkår for
tjenestene og aktivitet og kvalitet i helse og omsorgstjenestene.
Les mer på Helsedirektoratets nettsider
Publisert: 03.02.2009 10:41
Tor Harald Haukås
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Ny anbudskonkurranse om ambulansetjenester
Helse MidtNorge RHF er blitt enige med Namsos Trafikkselskap ASA og
Inntrøndelag Ambulanse AS om terminere eksisterende avtaler om
ambulansedrift. Etter en hurtiganskaffelse er det inngått en korttidsavtale med de
to selskapene om levering av de samme tjenestene fram til oktober 2009.
I perioden fram til oktober vil det bli avholdt en ny konkurranse om drifta i de aktuelle
områdene.
Kontaktperson:
Kst. adm.dir. Bjørn Erikstein mob.tlf. 48168759
Publisert: 30.01.2009 15:21
Tor Harald Haukås
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Brukerundersøkelse om poliklinikker for voksne innen
psykisk helsevern publisert
Poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet skårer i gjennomsnitt litt dårligere enn i
2004 i en landsomfattende spørreundersøkelse der over 11.000 brukere har svart.
Undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007, avdekker forskjeller i kvalitet i og mellom
helseregionene og helseforetakene.
Undersøkelsen ble gjennomført av Kunnskapssenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet.
Den måler pasientopplevd kvalitet på viktige områder i den nasjonale strategien for
kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten.
Pasientopplevd kvalitet blir sammenliknet mellom poliklinikker og over tid på tre
hovedområder eller indikatorer:
l

l
l

brukererfaringermed behandleren og behandlingen inkludert informasjon, medvirkning,
kommunikasjon, utbytte og forholdet til behandler
opplevd ventetid
eksternt samarbeid, det vil si klinikkens samarbeid med andre offentlige instanser for
å løse brukernes praktiske problemer

Her kan du laste ned hele rapporten (pdf)
Her kan du laste ned oversikt med institusjonsvise resultater (pdf)
Mer informasjon finnes på Kunnskapssenterets hjemmeside

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Brukerundersokelse-om-poliklinikker-for-voksne-innen-psykisk-helsevern-publisert/
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Sakspapirer for styremøtet i februar
Sakspapirene for styremøte i Helse MidtNorge RHF 5. februar 2009 er nå
tilgjengelig på web. Dokumentene og innkalling ligger på Helse MidtNorges
styreadministrasjon.
Publisert: 29.01.2009 16:56
Tor Harald Haukås
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144 millioner ekstra til Helse MidtNorge
Helse MidtNorge får tilført 144 millioner kroner ekstra i 2009 som følge av
tiltakspakken Regjeringen har lagt fram forslag om. Styret for Helse MidtNorge
RHF vil på sitt styremøte 5. februar ta stilling til bruken av ekstrabevilgningen som
er forutsatt brukt til vedlikehold og oppgradering av sykehus.
Helse MidtNorge har fra før satt av 152 millioner kroner til investeringstiltak i 2009.
Ekstrabevilgningen gjør at investeringsrammen øker til nær det dobbelte – 296 millioner
kroner. Styrebehandlingen i februar gjør det mulig å foreta en samlet prioritering av
investeringer og vedlikehold.
Tiltakspakken for 2009 innebærer at det bevilges en milliard kroner til oppgradering og
vedlikehold av sykehus i Norge. Dette kommer i tillegg til de som ligger i de vedtatte
budsjettene for 2009. Det heter tiltakene skal gjennomføres innenfor helseforetakenes
helhetlige ansvar, og at driftsmessige konsekvenser håndteres innenfor de regionale
helseforetakenes ordinære budsjetter.
Midlene er fordelt slik:
l
l
l
l

Helse SørØst RHF 540 mill. kroner
Helse Vest RHF 188 mill. kroner
Helse MidtNorge RHF 144 mill. kroner
Helse Nord RHF 128 mill. kroner
Publisert: 26.01.2009 12:40
Tor Harald Haukås
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Færre benytter telefontjenesten Fritt sykehusvalg i Midt
Norge
Færre pasienter benyttet seg av informasjonstelefonen til ordninga ”Fritt
sykehusvalg” i MidtNorge i fjor. Det viser tall fra den årlige meldinga til ”Fritt
Sykehusvalg” I 2008 fikk ”Fritt Sykehusvalg” 1845 telefonhenvendelser mot 1918 i
2007. Det er en nedgang på 4 prosent. På landsbasis har antall henvendelser til
Fritt Sykehusvalg økt med 3 prosent i 2008.
I 2001 innførte Stortinget retten til fritt sykehusvalg. Det betyr at pasienter har selv rett til å
velge behandlingssted.
Det er "Kontoret for fritt sykehusvalg, region MidtNorge" som er ansvarlig for å innhente
opplysninger om ventetider. Disse publiseres på nettsiden til fritt sykehusvalg slik at
pasientene til en hver tid kan finne ut hvor ventetiden er kortest. De betjener også
informasjonstelefonen og formidler behandlingstilbud ved helseforetakene,
rusinstitusjonene, rehabiliteringsinstitusjonene samt private avtalespesialister.
Økning i henvendelser fra Møre og Romsdal, nedgang i Trøndelag
746 pasienter fra Møre og Romsdal tok kontakt med kontoret i 2008, og det er en økning på
15 prosent. I NordTrøndelag søkte 292 pasienter om hjelp, en nedgang på 22 prosent.
Også i SørTrøndelag gikk antall henvendelser til Fritt sjukehusvalg tilbake i fjor. 807
pasienter ba om hjelp, og det er 10 prosent færre enn året før.
Tallene er overraskende, og variasjonene er store fra fylke til fylke.Det sier pasientrådgiver
ved kontoret for fritt sykehusvalg, Astrid Brudeseth. Hun forklarer den store økningen i Møre
og Romsdal med økt ventetid for enkelte behandlingstilbud i 2008.
 Dette kan ha ført til at flere ønsker å bli behandlet ved andre sykehus, sier Brudeseth.Den
kraftige nedgangen i Trøndelagsfylka kan forklares i nye behandlingstilbud.
Ordningen ” Raskere tilbake” har vært en suksess. Svært mange pasienter har fått nyte
godt av denne ordningen. Dermed slipper de å søke behandling andre steder i Norge for å
korte ned ventetiden, sier Brudeseth.

Muskel og skjelettplager dominerer
Over 1/3 av de som kontakter ”Fritt sykehusvalg” søker informasjon om muskel, skjelett og
bindevevssykdommer. Dette er pasienter som i stor grad trenger ortopedisk behandling. De
er også disse pasientgruppene som har de lengste ventetidene er, sier Brudeseth.
Samtidig er det lettere for pasienter med ortopediske lidelser å reise til et annet sykehus for
behandling enn for pasienter med kompliserte tilstander der det er viktig med oppfølging
over tid, eks. psykiatrien, sier Brudeseth.

Årsmelding fra Fritt sykehusvalg
Mer informasjon på nettsiden: www.frittsykehusvalg.no.
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Forprosjekt for psykiatribygg i Namsos
Styret for Helse MidtNorge RHF har sluttet seg til at konseptrapporten for nytt
psykiatribygg ved Sykehuset Namsos blir lagt til grunn for utarbeidelse av
forprosjekt. Helsebygg MidtNorges kompetanse skal benyttes på egnet måte i det
videre arbeidet.
Det forutsettes at finansieringen avklares i forbindelse med forprosjektet. Forprosjektet vil
danne grunnlag for endelig beslutning om nytt psykiatribygg ved Sykehuset Namsos.
Styret i Helse NordTrøndelag HF har tidligere gått inn for at det arbeides videre med
forprosjekt for samlokalisering av psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Namsos, og at
forprosjekt legges frem for styret i mars 2008. Det skal da legges fram drift og
investeringsanalyse i forprosjektet, samt en risikovurdering av prosjektet.
Publisert: 14.01.2009 11:25
Tor Harald Haukås
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Får fullmakt til å gjennomføre ambulanseprosess
Styret for Helse MidtNorge RHF har gitt administrerende direktør fullmakt til å
gjennomføre de prosesser som er nødvendige innenfor lov og forskrift for å kunne
opprettholde gode og trygge prehospitale tjenester til befolkningen innenfor
områdene som i dag betjenes av Inntrøndelag Ambulanse og Namsos
Trafikkselskap.
Styret for Helse MidtNorge RHF ber om at dette arbeidet tar utgangspunkt i styrets
tidligere vedtak om drift av ambulansetjenester (Sak 99/06). Administrerende direktør vil
holde styret orientert på egnet måte.
Publisert: 14.01.2009 10:17
Tor Harald Haukås
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Oppdragsdokumentet for 2009
Helse og omsorgsdepartementet har nå oversendt oppdragsdokumentet for Helse
MidtNorge RHF for 2009. I dokumentet beskrives en rekke konkrete oppgaver,
bestillinger og krav som skal innfris i løpet av året.
Det forventes at veksten i budsjettet, økt effektivitet og bedre samhandling skal føre til en
reduksjon i ventetidene for noen grupper. Det er samtidig en forutsetning at alle de
regionalehelseforetakene skal gå i balanse i 2009.
Som følge av ny inntektsfordeling, er det samlet bevilget 600 mill. kroner mer til Helse Vest
RHF, Helse MidtNorge RHF og Helse Nord RHF i 2009. Det forutsettes at dette brukes til
å forbedre det økonomiske resultatet i 2009. Helse MidtNorge RHF vil få økte kostnader i
forbindelse med Nye St. Olavs Hospital. Styrkingen som følge av ny inntektsfordeling må
sees i sammenheng med dette, heter det.
Her kan du laste ned Oppdragsdokument 2009 for Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 12.01.2009 09:32
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer til styremøte 14. januar
Sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF 14. januar 2009 er nå
tilgjengelige i vår styreadministrasjon på web.
Publisert: 08.01.2009 08:21
Tor Harald Haukås
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Forskningsstipendier for 2010 tildelt

Samarbeidsorganet mellom
Helse MidtNorge RHF og NTNU

Samarbeidsorganet mellom Helse MidtNorge og NTNU har tildelt
forskningsstipendier for 2010. 41 av de 133 søkerne fikk oppfyllt ønskene sine.
Flertallet av søknadene hadde svært høy kvalitet.
Helse MidtNorge (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet HMNNTNU avsatt
midler til forskning og fagutvikling innen medisin og helse i regionen. Samarbeidsorganet
utlyste også for 2010 midler til ph.d., post.doc. og forskerstipend med søknadsfrist 10.
september.
Sekretariatet mottok 79 søknader til ph.d., 35 søknader til postdoktor og 19 søknader til
forskerstipend, og flertallet av søknadene hadde svært høy kvalitet.
Samarbeidsorganet HMNNTNU har nå fattet vedtak om tildeling av et høyt antall stipender.
Det er tildelt 25 ph.d.stipender, 10 post.docstipender og 6 stipender til forskerstilling. Det
høye antallet tildelte stipender står i forhold til HMNs vedtatte forskningsstrategi hvor det
legges til grunn at forskningen i helseregionen skal styrkes.
Samarbeidsorganets vedtatte satsningsområder er pasientnær klinisk forskning, medisinsk
teknologi og HUNT, noe som gjenspeiles i tildelingen. Videre er det god bredde i tildelingen
da den bl.a.
omfatter helsevitenskap, rehabilitering, pediatri, nevrologi, ernæring, kvinnehelse, rus,
legemiddelforskning og psykiatri.
For mer informasjon om hvem som er tildelt stipend vises det til vedlagte oversikt.
Les mer om forskning og utvikling i Helse MidtNorge
Publisert: 22.12.2009 09:33
Helse MidtNorge
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Nils Eriksson tilsatt som direktør for helsefag, forskning og
utdanning
Nils H. Eriksson (58) er tilsatt som direktør for helsefag, forskning og utdanning i
Helse MidtNorge RHF. Eriksson er i dag leder av Kvinneklinikken ved St. Olavs
Hospital og han tiltrer sin nye stilling månedsskiftet jan/feb 2010.
Eriksson er utdannet gynekolog med spesiale i
laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) og vaginal
kirurgi. Han har ledet Kvinneklinikken ved St. Olavs
Hospital siden 2007 og har før det bl.a. vært sentral
i arbeidet med omstilling og økonomistyring ved St.
Olavs Hospital (leder av ”balansegruppen”).
Konstituert direktør for helsefag, forskning og
utdanning, Henrik Sandbu fortsetter i sin stilling
som assisterende fagdirektør.

Kontaktpersoner for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 95467446
Påtroppende dir. for helsefag, forskning og utdanning, Nils Eriksson – mob.tlf. 95145747
Publisert: 21.12.2009 11:06
Tor Harald Haukås
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Frifunnet i ambulansetvist
Stjør og Verdal tingrett har frifunnet Helse MidtNorge RHF i saken Rørvik
Ambulanse AS reiste på bakgrunn av anskaffelsesprosessen for
ambulansetjenester i 2008. Helse MidtNorge RHF får også dekket sine
saksomkostninger.
I domsslutningen heter det at det ikke foreligger grunnlag for å utbetale erstatning slik
Rørvik Ambulanse AS satte fram krav om.
Her kan du lese domsslutningen
Publisert: 21.12.2009 09:54
Tor Harald Haukås
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Utvalg for et friskere helsevesen
Styreleder i Helse MidtNorge RHF, Kolbjørn Almlid, skal lede et
regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede spørsmål knyttet til utstøting og
sykefravær i helse og omsorgssektoren. Utvalget skal levere sin rapport innen
utgangen av 2010.
Utvalget er bredt sammensatt med representanter fra partene i arbeidslivet, forskere, helse
og omsorgssektoren og arbeidsmiljømyndighetene.
– Helse og omsorgsektoren ligger høyt på sykefravær, og det offentlige har som den
største arbeidsgiveren i sektoren et særlig ansvar for å gjøre noe med dette, sier helse og
omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen.
Må være attraktivt yrke
Hun understreker at det er et stort behov for flere hender i helse og omsorgssektoren i
årene framover.
– Arbeidet for å forebygge utstøting og sykefravær er viktig for å sikre dette. Personellet er
den største og viktigste ressursen vi har. Vi er både avhengig at personellet forblir i yrket og
at ungdom søker seg til utdanning og jobb i sektoren, sier StrømErichsen.
En annen viktig begrunnelse for utvalget er de store forskjellene en ser i helse mellom
utdannings, yrkes og inntektsgrupper i Norge.
– Vi finner slike forskjeller for de fleste helsemål og sosioøkonomiske bakgrunnsfaktorer,
sier helse og omsorgsministeren.
Utvalget er en oppfølging av St. meld. nr. 20 (20062007) Nasjonal strategi for å utjevne
sosiale helse¬forskjeller, der regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og
årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren.
Prioriterer arbeid og arbeidsmiljø
Stortingsmeldingen om utjevning av sosiale helseforskjeller er basert på en bred forståelse
av årsakene til helseforskjellene og innsatsområdene omfatter alt fra inntekt,
oppvekstsvilkår, utdanning, arbeid og arbeidsmiljø til helseatferd og helsetjenester.
Arbeid og arbeidsmiljø utgjør ett av de prioriterte innsatsområdene.
– Det å ha arbeid er i seg selv en viktig helsefremmende og forebyggende faktor, blant
annet fordi det øker den enkeltes materielle, kulturelle og sosiale ressurser, sier Strøm
Erichsen.
I tillegg er egenskaper ved arbeidsplassen en viktig påvirkningsfaktor for helse. Sosiale
forskjeller i arbeid og arbeidsmiljø kan derfor ha stor betydning for sosiale forskjeller i helse.
– Jeg ser fram til utvalgets rapport som grunnlag for å forbedre arbeidet med å bekjempe
sykefravær og utstøting i sektoren, sier StrømErichsen.
Konkrete tiltak
Utvalget vil få som oppgave å sammenfatte relevant kunnskap på området og synliggjøre
kunnskapshull.
Videre skal det beskrive og drøfte omfanget av og årsaker til fravær og utstøting i helse og
omsorgssektoren og beskrive utviklingen over tid.
Utvalget vil også få i oppgave å foreslå konkrete tiltak for å redusere helserelatert fravær og
helserelatert utstøting i sektoren.
– I tillegg til konkrete anbefalinger, regner jeg med at utvalget vil bidra til økt
oppmerksomhet og debatt om hvordan vi kan redusere utstøting og sykefravær i helse og
omsorgssektoren sier helse og omsorgsministeren.
Her finner du mandatet for utvalget (klikk på lenken)
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Utvalg-for-et-friskere-helsevesen/100353/
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Utvalgets sammensetning
• styreleder Kolbjørn Almlid (leder), Verran i NordTrøndelag
• prosjektleder Edle Utaaker, Bergen
• professor Steinar Westin, Trondheim
• avdelingsdirektør Stein Knardahl, Oslo
• forsker I Kjetil Telle, Oslo
• professor Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo
• administrerende direktør Eva Håheim Pedersen, Hammerfest
• prosjektleder Siren Vetnes Johannessen, Mandal
• rådgiver Hanne Børrestuen (KS), Oslo
• fagsjef Anne Turid Wikdahl (Spekter), Bærum
• rådgiver Helga BullRostrup (HSH), Oslo
• avdelingssjef Karin M. Liabø (YS/Delta), Bærum
• nestleder Mette Nord (LO/Fagforbundet), Porsgrunn
• lege Hege Gjessing (Akademikerne), Oslo
• spesialrådgiver Erik Bårdseng (Unio/NSF), Elverum
Publisert: 18.12.2009 13:07
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http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Utvalg-for-et-friskere-helsevesen/100353/

Side 2 / 2

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2009 > Foreslår ny modell for Røros sykehus

Foreslår ny modell for Røros sykehus
Helsetjenestetilbudet på Røros vil bli forbedret gjennom en endring av driften av
Røros sykehus. Det nye Røros sykehus bør bestå av tilbud innenfor poliklinikk,
dagkirurgi og en intermediær sengepost. Det er konklusjonen i mulighetsstudien
som Helse MidtNorge RHF nå legger fram.
 Modellen for framtidig helsetjeneste på Røros som nå legges fram, vil gi lokalbefolkningen
et bredere tilbud med større nærhet, særlig for den eldre del av befolkningen.
Styringsgruppen har lagt til grunn at det skal etableres et framtidsrettet tjenestetilbud som
vil bidra til å løse de oppgavene helsetjenesten kommer til å stå overfor i årene som
kommer, sier leder i styringsgruppa for mulighetsstudien, direktør for samhandling i Helse
MidtNorge RHF, Daniel Haga.
 Det gjenstår å sikre finansiering for den foreslåtte intermediærenheten som skal drives i
kommunal regi. Dette er en utfordring vi må løse sammen med helseforetak og sentrale
politiske myndigheter. Røros sykehus er en viktig arbeidsplass i vår kommune og
omleggingen vil berøre mange ansatte. Jeg håper derfor at vi sammen med helseforetak og
våre nabokommuner kan legge en konkret plan på bakgrunn av den prosjektrapporten som
nå er lagt fram. Det vil gi større trygghet og forutsigbarhet rundt utviklingen av
helsetjenesten på Røros, sier ordfører Hans Vintervold i Røros kommune.
Prosjektrapporten som nå oversendes til administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF,
lanserer følgende endringer:
l
l
l

l

l

l

Det polikliniske tilbudet til befolkningen på Røros anbefales utvidet til flere fagområder
Det bør fortsatt drives dagkirurgi og poliklinisk behandling innen kirurgi
En har ikke funnet grunnlag for alternativ kirurgisk virksomhet som kan gi grunnlag for
drift av sengeenheten (Kirurgi som krever døgnopphold)
Videre drift av sengeenheten (1215 senger) må baseres på forslag i
samhandlingsreformen, og dimensjoneres for å dekke behovet i kommunene Røros,
Holtålen og Os.
En slik sengeenhet må administreres av kommunen(e), men vil samtidig gi grunnlag
for fleksibel utnytting av spesialisthelsetjenestens framtidige behov.
Behovet for anestesilege må stå i forhold til den kirurgiske aktiviteten det legges opp
til. Prosjektgruppen har ikke funnet et tilstrekkelig faglig grunnlag for en anestesilege i
døgnberedskap.

Røros Sykehus som er en avdeling av St. Olavs Hospital HF, har de siste 20 årene hatt en
driftsmodell som har dekket lokalbefolkningens behov innenfor enkelte fagområder og har
ivaretatt oppgaver for hele Trøndelag der det ikke har vært kapasitet ved andre sykehus. Det
siste gjelder først og fremst ortopedi, men også tannbehandling i narkose er et slikt tilbud.
Utenom det poliklinisk tilbudet omfatter dagens drift 16 senger i sengepost, 8
overvåkingssenger og 2 operasjonsstuer. Kommunen disponerer 2 av sengene ved behov.
Enheten har totalt ca. 85 ansatte fordelt på 68 årsverk (oppdaterte tall per des09). Det er
gjort vedtak om å flytte den ortopediske virksomheten til St. Olavs Hospital på Øya i
Trondheim i løpet av 2010. Konsekvensen er at gjenværende aktivitet ikke er tilstrekkelig
som grunnlag for videre drift av sengeposten. Dette har vært utgangspunktet for
mulighetsstudien.
Styringsgruppen konstaterer at det dessverre ikke vurderes som realistisk å opprettholde
alle arbeidsplassene ved Røros sykehus. En intermediær sengepost, i tråd med
anbefalingene i samhandlingsreformen, vil ha en lavere bemanning enn dagens
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Foreslar-ny-modell-for-Roros-sykehus/100330/
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sengeavdeling, og det vil ikke lenger være behov for døgntilbud ved flere av dagens
støttefunksjoner.
Styringsgruppen konstaterer at St. Olavs Hospital HF har gjennomført en omfattende
kartlegging av kompetanse i eksisterende organisasjon, og St. Olavs Hospital HF vil også
ha det formelle ansvaret for den omstilling som er nødvendig.
 Det blir nå viktig å finne hensiktsmessige løsninger i en overgangsfase, fra dagens
driftsform til en framtidig modell kan realiseres. Styringsgruppen vurderer at den framtidige
modellen og selve omstillingsprosessen bør ha nasjonal interesse, og vil derfor anbefale at
det søkes nasjonale myndigheter om støtte til gjennomføringen, og at Helse MidtNorge
RHF, St. Olavs Hospital og Røros kommune opptrer mest mulig samlet. Å finne gode
overgangsløsninger for perioden fram til en framtidig modell kan igangsettes, vil være
avgjørende for å ta vare på den kompetansen som en også i framtiden vil være avhengig av,
sier Haga.
Styringsgruppen er også opptatt av at det blir nødvendig med et tett samarbeid mellom
aktørene i hele Fjellregionen, for å få til et samlet godt helsetjenestetilbud. Selv om det i
arbeidet med dette prosjektet har det vært nødvendig å ha hovedfokus på alternative
modeller for helsetjenestetilbudet på Røros, har en av premissene vært å ikke skape unødig
konkurranse til det tilbudet ved Tynset sykehus. Ansvaret for å etablere god dialog mellom
aktørene i området ligger særlig på de lokale aktørene, både administrativt og politisk.
Dialogen må etableres i forståelse med de regionale helseforetakene i området, heter det.
I Helse MidtNorge RHF vil prosjektrapporten danne grunnlag for en sak som skal
forelegges styret for det regionale helseforetaket, trolig 4. februar.
Her kan du lese prosjektrapporten ”Helsetjenestetilbudet på Røros – Mulighetsstudie”.
Kontaktpersoner for media:
Direktør for samhandling Daniel Haga, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 90206020
Ordfører Hans Vintervold, Røros kommune – mob.tlf.48276054
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 93498136
Publisert: 17.12.2009 10:00
Tor Harald Haukås
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Anskaffelse av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Helse MidtNorge RHF vil i løpet av januar 2010 kunngjøre en konkurranse om kjøp
av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Anskaffelsen gjelder nye avtaler for
Rusbehandling MidtNorge HF med virkning fra 1.7.2010.
Private ideelle organisasjoner vil bli invitert til å delta i konkurransen. Utlysning av
konkurransen vil skje gjennom Database for offentlige innkjøp (www.doffin.no).
Publisert: 17.12.2009 09:39
Jostein Listou

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Ekstraordinært styremøte torsdag 17.12.09
Styret for Helse MidtNorge RHF innkalles til ekstraordinært styremøte torsdag 17.
desember. Styremøtet gjennomføres som et telefonmøte med start kl. 13.30.
Sakspapirer finner du i vår styreadministrasjon.
Media som ønsker å følge styremøtet, bes ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Tor
Harald Haukås  mob.tlf. 93498136.
Publisert: 15.12.2009 09:48
Tor Harald Haukås
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Målrettet funksjonsfordeling nødvendig
 Hva må vi ha av kritisk masse når det gjelder helsefaglig kompetanse, ressurser
og volum for å sikre tilbud med god kvalitet for pasientene? Jeg tror tiden er inne
for å legge større vekt på og gjennomføre en målrettet funksjonsfordeling mellom
sykehus og helseinstitusjoner. Skal vi gi befolkningen trygge og gode
helsetjenester i årene som kommer, er det å fortsette omstilling uten å se på
strukturelle forhold ikke tilstrekkelig, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt
Norge RHF.
Styret i Helse MidtNorge diskuterte helsetjenesten i et samfunnsperspektiv under sitt
styremøte 3. desember. Diskusjonen inngår i arbeidet med å utvikle en strategi for
foretaksgruppen fram mot 2020. Forslag til strategi skal legges fram for styret i mars.
Deretter gjennomføres en høringsprosess før endelig vedtak i juni.
 Vi ønsker en åpen prosess og har bl.a. invitert Kommunens Sentralforbund i de tre
midtnorske fylkene inn som referansegruppe. Stortinget tar stilling til den foreslåtte
samhandlingsreformen i løpet av vårsesjonen og innretningen av den blir en viktig premiss
for oss. Vi må samhandle for å sikre gode pasientforløp og slik at befolkningen føler
trygghet i forhold til liv og helse. Dette blir en krevende prosess der vi også må være villige
til å se nærmere på tjenestetilbud og den strukturen vi har i spesialisthelsetjenesten i Midt
Norge, sier Almlid.
Her finner du en presentasjon som ble benyttet som innledning til diskusjonen i styret om
helsetilbudet i samfunnsperspektiv
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 90600994
Publisert: 03.12.2009 16:15
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Malrettet-funksjonsfordeling-nodvendig/100185/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2009 > Stram stillingskontroll

Stram stillingskontroll
Helseforetakene i MidtNorge må holde stram kontroll med antall ansatte og
innleie av personell i 2010. Målet for reduksjon av bemanning som ble fastsatt i
juni, blir trolig ikke nådd i 2009. Det vil få konsekvenser for omstillingsbehovet
neste år.
Styret for Helse MidtNorge RHF forventer at arbeidet med bemanningstilpasning
intensiveres og forutsetter fastsettes forpliktende periodiserte bemanningsbudsjetter for alle
foretak i 2010.
 Jeg er særlig bekymret for driftssituasjonen innen den somatiske virksomheten vår. Skal vi
lykkes med prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling, må vi omprioritere innenfor
de økonomiske rammene vi har. Helse MidtNorge har ambisiøse investeringsplaner
framover og vi skal forsvare kapitalkostnader på de investeringene som er gjort. Det er derfor
nødvendig å drive slik at vi skaper et overskudd som kan pløyes tilbake til framtidsrettede
investeringer. Målet er å heve kvaliteten og sikre befolkningen en fortsatt god
spesialisthelsetjeneste også i årene framover, sier adm.dir. Gunnar Bovim i Helse Midt
Norge RHF.
Her finner du en presentasjon som beskriver bemanningssituasjonen per oktober 2009
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorg RHF – mob.tlf. 95467446
Publisert: 03.12.2009 16:12
Tor Harald Haukås
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Overtar ansvar for følgetjenesten for gravide
Helseforetakene i Norge overtar fra 1. januar 2010 ansvaret for følgehelsetjenesten
for gravide.
 I samråd med lederne ved helseforetakenes fødeavdelinger/fødeklinikk ser vi på forskjellige
måter vi kan organisere dette på. De fødende skal fortsatt ha trygghet for en god
følgetjeneste. Avtalene som inngås vil kunne være videreføring av dagens ordninger eller
være en beredskap ut fra de lokale fødeavdelinger, sier kst. direktør for helsefag, forskning
og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Henrik Sandbu.
I løpet av 2010 skal Helse MidtNorge RHF i samarbeid med kommunene å utarbeide en
regional handlingsplan for fødselsomsorgen. De regionale helseforetakene skal samarbeide
med Helsedirektoratet om å utarbeide kvalitetskrav til fødeinstitusjoner og etablere system
som sikrer at kvaliteten følges opp.
Her finner du en presentasjon som ble benyttet under orienteringen til styret i Helse Midt
Norge RHF
Kontaktperson for media:
Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Henrik Sandbu –
mob.tlf. 95871772
Publisert: 03.12.2009 16:03
Tor Harald Haukås
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Sakspapirer for styremøte 3. desember
Sakliste og sakspapirer for styremøte i Helse MidtNorge RHF torsdag 3. desember
2009 finner du i vår styreadministrasjon på web.
Sakene gjøres tilgjengelig så snart de er ferdige.
Publisert: 26.11.2009 21:06
Tor Harald Haukås
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BMJ Best Practice tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket –
NEL går ut
Helsebiblioteket vil nå tilby gratis tilgang til oppslagsverket BMJ Best Practice og
helsepersonell vil få tilgang til oppslagsverket UpToDate når finansieringen er
avklart. Tilgangen til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) opphører fra 1. februar
2010.

Etter en internasjonal anbudskonkurranse som Helsebiblioteket har gjennomført i høst, er
det nå klart at oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate kom best ut. En
referansegruppe med personer fra ulike deler av helsetjenesten har bistått Helsebiblioteket i
vurderingen. Ulike kriterier som kvalitet, pris, brukervennlighet, omfang og
oppdateringsrutiner har vært gjennomgått for hver tilbyder i anbudet.
Tilgang
BMJ Best Practice blir fritt tilgjengelig for alle innbyggere i hele Norge fra årsskiftet – uten
innlogging. UpToDate vil bli tilgjengelig for helseinstitusjoner og norsk helsepersonell, men
finansieringen av innkjøp av UpToDate er ikke endelig avklart.
BMJ Best Practice
BMJ Best Practice er et oppslagsverk og beslutningsstøtteverktøy som er enkelt å bruke i
møte med pasienten. Oppslagsverket dekker diagnoser, prognoser, behandling og
forebygging. Best Practice utformes av spesialister og tar inn pålitelig kunnskap fra
oppdatert forskning og retningslinjer. Helsebiblioteket tar sikte på en gradvis fornorsking og
tilpasning til norske forhold.
Per i dag inneholder Best Practice over 1 000 emner med oppdatert informasjon om over 10
000 diagnoser. Kunnskapsoppsummeringer fra Clinical Evidence, som har vært tilgjengelig i
Norge gjennom Helsebiblioteket siden 2006, utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.
Du finner også lenker til relevante retningslinjer i artiklene. Alle emner har full referanseliste
med lenker.
Best Practice holdes kontinuerlig oppdatert, blant annet basert på søk i MEDLINE og
Cochrane Library. For å sikre at oppslagsverket dekker de viktigste medisinske emnene,
blir praktiserende klinikere, medisinske redaktører, fagfellevurderere og brukere konsultert
jevnlig. Best Practices gruppe av medisinske redaktører består av leger og farmasøyter.
Oppslagsverket BMJ Best Practice ble lansert i mars 2009. Britiske BMJ Group, som blant
annet gir ut British Medical Journal (BMJ), står bak.
BMJ Best Practice blir tilgjengelig for alle nettbrukere i Norge gjennom Helsebiblioteket.
UpToDate
UpToDate er et kunnskapsbasert oppslagsverk som dekker rundt 7 700 emner innen 14
medisinske spesialiteter. Det inneholder mer enn 80 000 sider med tekst og grafikk og har
lenker til mer enn 260 000 referanser. En oppdatert versjon av UpToDate lanseres tre
ganger i året.
Rundt 4 000 klinikere arbeider som forfattere, redaktører og fagfellevurderere. Forfatterne er
eksperter innen sine respektive felt og skriver om de viktigste sidene ved en tilstand, som
symptomer, tester, diagnoser og behandlingsanbefalinger. Alle emnene i UpToDate er
utarbeidet etter en grundig metode og blir også fagfellevurdert.
Første versjon av UpToDate ble lansert i 1992. Fra oktober 2008 er oppslagsverket en del av
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/BMJ-Best-Practice-tilgjengelig-gjennom-Helsebiblioteket--NEL-gar-ut/100005/
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Wolters Kluwer Healthkonsernet.
UpToDate blir tilgjengelig for alle som er innlogget på Helsebiblioteket.no. Dette gjelder
både enkeltpersoner med brukernavn og passord, og institusjoner med
Helsebibliotekettilgang (IPtilgang).
Åpen anbudskonkurranse
Helsebibliotekets avtale med Norsk Helseinformatikk AS, som har gitt helsepersonell
tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), har vart i tre år og går ut 1. februar 2010.
I henhold til lov om offentlige anskaffelser lyste Helsebiblioteket ut en åpen internasjonal
anbudskonkurranse før sommeren, med innleveringsfrist for tilbud 18. september.
Anbudsdokumentasjonen spesifiserte et sett med beslutningskriterier som er vektlagt i
vurderingen av de åtte tilbudene som kom inn.
Redaksjonen i Helsebiblioteket har vurdert den tekniske og forretningsmessige delen av
tilbudene. En referansegruppe med personer fra ulike deler av helsetjenesten har vurdert
faglig kvalitet, omfang og brukervennlighet. Anbefalingene fra denne gruppen dannet
grunnlaget for den endelige vurderingen.
Publisert: 26.11.2009 08:30
Tor Harald Haukås
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Startsignal for Helse MidtNorge 2020
 Hvordan sikre trygghet, respekt og kvalitet i helsetjenestene inn i det neste tiåret?
Det er hovedspørsmålet vi må stille oss, og ikke minst snakke sammen med
befolkningen om, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Helse MidtNorge ønsker en bred debatt når det nå skal utformes en strategi for
foretaksgruppen fram mot 2020. Mandag 23. november var alle styrene og øverste ledelse i
helseforetakene samlet til styreseminar som markerer startsignalet.

Innledere på styreseminaret:
Seniorrådgiver Paul Hellandsvik, adm. dir Gunnar Bovim og styreleder Kolbjørn Almlid

Fortsatt sterk vekst kan ikke være løsningen på framtidens behov. Da må nesten
halvparten av alle som skal ut i arbeid, jobbe i helsesektoren, og det sier seg selv at det
ikke går i hop. Dersom vi skal sikre et trygt og godt helsetilbud i framtida, må vi diskutere
oss fram til viktige, strategiske valg, sier Almlid.
Han legger ikke skjul på at Helse MidtNorge ikke har ”alt på stell” for å møte utfordringene i
åra som kommer, blant annet med økende ventetider. Men det økonomiske grunnlaget er
det god styring på.
 Vi har et godt utgangspunkt til å starte arbeidet med strategien på en optimistisk måte,
mener Almlid.

Her finner du:
Styreleder Kolbjørn Almlids tale under styreseminaret
Adm.dir.Gunnar Bovims presentasjon
Utfordringsbildet – fra strategigruppen for Helse MidtNorge 2020
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Helse og omsorgsministeren besøker Trondheim
Helse og omsorgsminister AnneGrete StrømErichsen besøker tirsdag 24.
november Trondheim. Hele besøket er åpent for pressen.

Program:

10.00 Besøk ved St. Olavs Hospital.
Omvisning på det nye universitetssykehuset
Bevegelsessenteret og Nevrosenteret.

11.25 Besøk ved Øya helsehus. Samhandling sykehus –
kommune.
Helhetlig pasientforløp i eget hjem.
Rehabilitering.
Orientering om influensasituasjonen i MidtNorge.

13.05 Besøk ved Sentrum tannklinikk. Nordre gt. 6.
Orientering om tannhelsearbeidet i MidtNorge.
Erfaringer med desentralisert spesialistutdanning.

14.20 Besøk ved Norsk Helsenett. Klæbuveien 153
Test av høyhastighetsnett.
Orientering om kunder og brukere av helsenettet.
Demonstrasjon av pasienttransport.
Kontaktperson:
Tor Harald Haukås
Mobil: 934 98 136
Kommunikasjonsdirektør Helse MidtNorge RHF
Publisert: 23.11.2009 14:38
Jostein Listou
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Styreseminar om 2020
Helse MidtNorge avholder seminar for alle styrene i foretaksgruppen om strategi
2020 på mandag 23. november.
Styret for Helse MidtNorge RHF gjorde i oktober vedtak om å iverksette arbeid med å
utforme en strategi fram mot 2020 for foretaksgruppen. Grunnlaget er den overordnede
strategien for Helse MidtNorge som ble vedtatt i 2008.
Styret har spesielt fokusert på fem tema som skal vurderes i det videre arbeidet:
 Helsetilbudet i samfunnsperspektiv 2020
 Det akuttmedisinske tilbudet
 Overordnet institusjonsstruktur
 Forholdet mellom somatikk og psykisk helsevern/rusbehandling
 Framtidig kompetanse
I styreseminaret som avholdes 23. november på Rica Hell Hotel i Stjørdal, blir det bl.a.
presentert analyser og en beskrivelse av utfordringsbildet for spesialisthelsetjenesten i Midt
Norge.
Innlegg og presentasjoner fra samlingen blir gjort tilgjengelig på Helse MidtNorges
styreadministrasjon på internett.
Styreseminaret er åpent for media. Tidsramme for seminaret er kl. 10.3017.00.
Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, mob.tlf. 93498136
Publisert: 20.11.2009 11:12
Tor Harald Haukås
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Tilskudd til helsefremmende arbeid for 2010
Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid overfor medlemmene sine. Som
ansvarlig instans for spesialisthelsetjenesten i MidtNorge, vil Helse MidtNorge RHF
gi støtte til brukerorganisasjonene. Rammen for tildeling vil være i størrelsesorden
kr 6,5 mill. For 2009 summerte søknadene seg til vel kr. 17 mill.
Det er utarbeidet retningslinjer for tildeling, søknadsskjema og et rapporteringsskjema
(tilbakemelding fra forrige tildelingsrunde) i samarbeid med det regionale brukerutvalget for
Helse MidtNorge RHF. Helseregionen forholder seg bare til organisasjonsledd på fylkes
eller regionnivå.
Disse gjøres tilgjengelige på følgende måte:
1. Gå inn på www.helsemidt.no/tilskuddbrukerorganisasjoner eller velg ”Pasient” og
deretter ”Brukerutvalg”. Midt på sida står det ”Organisasjoner kan søke om tilskudd”
Trykk ”Les mer”. Her finnes de aktuelle skjemaene
2. Skjemaene kan også fås i papirform ved å kontakte Helse MidtNorge RHF på telefon
74 83 99 29, eller send en epost til postmottak@helsemidt.no
Søknadsfrist er satt til den 31. desember 2009.
Postadressen er: Helse MidtNorge RHF, postboks 464, 7501 Stjørdal.
Publisert: 16.11.2009 20:36
Jostein Listou
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Mulighetsstudien på Røros i gang
Hele helsetjenesten på Røros deltar når mulighetene for fremtidig virksomhet på
Røros sykehus utredes. Anbefalinger skal være klare på nyåret 2010.
– Jeg er glad vi har fått et prosjekt med bred deltakelse. Prosjektet har som mål å ”snu alle
steiner” på jakt etter fornuftig aktivitet på Røros sykehus, i tråd med det mandatet styret i
Helse MidtNorge her gitt oss. Det vil komme opp langt flere løsninger til ny drift på Røros
sykehus når hele helsetjenesten er med, sier samhandlingsdirektør og leder av
styringsgruppa Daniel Haga i Helse MidtNorge.
I 2010 flyttes den ortopediske kirurgien fra Røros til Trondheim og Orkanger, i tråd med
planene for nytt universitetssykehus. Endelig dato for flytting av ortopedien er foreløpig ikke
satt, men parallelt jobbes det med å finne alternativ virksomhet for Røros sykehus. Hvordan
vi lykkes med prosessen nå er viktig for resultatet, mener Haga.
– Sykehuset er i dag en betydningsfull arbeidsplass for mange i Rørossamfunnet, og det er
forståelig at dette opptar både lokalsamfunnet og de ansatte. Den ortopediske
virksomheten har skapt mange arbeidsplasser på sykehuset, og vi ser allerede nå at det
kan by på utfordringer å erstatte dette med annen kirurgisk aktivitet alene. Grunnen er at
stadig større andel av kirurgien utføres som dagkirurgi eller poliklinikk, og det gir langt
mindre behov for innleggelse. Det er derfor det er nødvendig å tenke bredt i jakten på
alternative løsninger.
Likeverdig helsetilbud
Styringsgruppa har lagt flere kriterier til grunn for anbefalingen som skal gis. Disse bygger
på mandatet for prosjektet og skal tilpasses langtidsplanene for Helse MidtNorge.
– Befolkningen på Røros skal ha et like godt helsetilbud som resten av regionen, og nye
løsninger skal gi varige og meningsfylte oppgaver innen helsetjenesten for ansatte på Røros
sykehus, sier Daniel Haga, og viser til kriteriene.
Kostnadseffektivt
Det er et uttalt mål for prosjektet at forslagene for fremtidig virksomhet skal være
kostnadseffektive. Samhandlingsreformen kan derfor gi nye muligheter for å finne effektive
måter å jobbe på.
– Jeg mener at tanker og ideer i Samhandlingsreformen kan spille en viktig rolle i
mulighetsstudiet. Røros sykehus har allerede lang erfaring med samarbeid på tvers, og
dette er et godt utgangspunkt, sier Haga, som samtidig påpeker at det blir viktig å se på
samhandling på tvers av nivåene, men også på tvers i fjellregionen.
Ekstern prosjektledelse
 Prosjektet eies av Helse MidtNorge, men vi har valgt å engasjere en ekstern
prosjektleder, med bred erfaring fra tilsvarende prosjekt, sier Haga.
Styringsgruppa består av samhandlingsdirektør Daniel Haga i Helse MidtNorge, er
fagdirektør Gudmund Marhaug ved St. Olav, ordfører Hans Vintervoll på Røros,
konserntillitsvalgt Sigmund Eidem og leder av brukerutvalget i Helse Midt, Michael Momyr. I
tillegger deltar også prosjektleder Helge Torgersen fra Deloitte.
Prosjektgruppa er bredt sammensatt, blant annet med ledelse og tillitsvalgte ved Røros
sykehus, representanter fra Røros kommune, St. Olavs Hospital og Helse MidtNorge.
Prosjektet skal avsluttes i januar 2010, og vil bli et viktig grunnlag når administrerende dir.
legger mulighetsstudien fram for styret i Helse MidtNorge RHF. St. Olavs Hospital HF har
fortsatt ansvar for omstillingsprosessen i forhold til de ansatte ved Røros sykehus.
Kontaktperson for media:
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Mulighetsstudien-pa-Roros-i-gang/99878/
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Ros fra Riksrevisjonen
Riksrevisjonen slår fast at Helse MidtNorge er eneste region som har klart å innfri
kravet til økonomisk resultat som Helse og omsorgsdepartementet har stilt de siste
årene.
 Omstillingsarbeidet i Helse MidtNorge har vært krevende, men det har gitt resultater. De
to siste årene har det økonomiske resultatet vært i tråd med det kravet som eier har satt.
Denne snuoperasjonen har gjort det mulig for oss å fullføre utbyggingen av det nye
universitetssykehuset i Trondheim. Jeg opplever at kravet om å drive i tråd med budsjett blir
respektert av helseforetakene og at dette gjelder fra avdelingsnivå og opp. For året 2009 har
vi budsjettert med et overskudd på 178 mill. kroner, og prognosene så langt viser at dette er
innenfor rekkevidde, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Riksrevisjonens gjennomgang av den økonomiske styringen av helseforetakene i Norge
inngår i en rapport som ble overlevert tirsdag 10. november 2009 om forvaltningen av statlige
selskaper.
Økonomistyringen er ett av flere styringsmål som helseforetakene er vurdert ut fra. Det
handler for øvrig om utvikling innen ventetid, utsendelse av epikriser, antall
korridorpasienter, strykninger, aktivitetsnivå mv. Helse MidtNorge RHF har
forbedringspotensial på flere av styringsmålene og følger opp disse gjennom sin månedlige
statusrapportering til styret.
Her finner du riksrevisjonens rapport  Dokument 3:2 (20092010)
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 90600994
Publisert: 10.11.2009 15:46
Tor Harald Haukås
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Delta i debatten om framtidas helsetjeneste
Alle husstander i de tre midtnorske fylkene får i disse dager en egen HELSEavis i
postkassen. Avsender er Helse MidtNorge RHF. I tillegg lanseres det interaktive
sider på internett der det inviteres til debatt og meningsutveksling om framtidas
helsetjeneste.
 Vi ønsker å legge til rette for dialog med innbyggerne om hvordan vi skal planlegge
framtidas helsetjenester og skape trygghet for liv og helse i befolkningen. Spørsmålet er
viktig og vi vet at mange har meninger om dette. Bloggen vi lanserer på internett er en
nyskaping og en unik mulighet til å komme med innspill til vårt strategiarbeid, sier
kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse MidtNorge RHF.
HELSEavisa er laget i et samarbeid mellom helseforetakene i MidtNorge og den kommer i
fire versjoner, tilpasset lokalsykehusenes opptaksområder. Helse MidtNorge er i startfasen
av et meget viktig strategiarbeid som skal stake ut kursen mot år 2020. I denne prosessen
ønsker vi å invitere til bred meningsutveksling og håper på stort engasjement, sier Haukås.
Her kan du delta i webdebatten og annen meningsutveksling på internett
Her kan du lese artikler og laste ned elektroniske versjoner av HELSEavisa
Publisert: 09.11.2009 15:15
Tor Harald Haukås
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Russatsing gir resultater
Helse MidtNorge er den eneste regionen i landet som kan vise til aktivitetsvekst
innen rusbehandling for perioden 20062008. Det viser Sektorrapport rusbehandling
2008 fra SAMDATA. Fortsatt ligger MidtNorge lavt i forhold til resten av landet når
det gjelder omfang, men opptrappingen innen rusfeltet skal fortsette, sier adm.dir.
Gunnar Bovim i Helse MidtNorge RHF.
 Vi ser at det arbeides godt innen rusfeltet og SAMDATArapporten dokumenterer at
satsingen på rusbehandling gjør at stadig flere får tilbud om behandling. Vi har fortsatt for
lange ventelister og vi ligger for lavt i dekningsgrad i forhold til resten av landet. Derfor
kommer vi fortsatt til å prioritere rusbehandling for å utvide kapasiteten og styrke fagfeltet
kompetansemessig, sier Bovim.
Helse MidtNorge har organisert behandlingstilbud i et eget helseforetak og har i tillegg til
tilbud om rusbehandling innen psykisk helsevern. Rusbehandling MidtNorge HF driver egne
institusjoner og ivaretar avtaler med private enheter. Trondheimsklinikken som nå er under
utbygging blir neste skudd på stammen.
Sektorrapporten om rusbehandling fra SAMDATA viser at MidtNorge er den regionen som
bruker færrest kroner per innbygger, men i perioden 20062008 kan man vise til en
aktivitetsvekst på 19 prosent. Ventetiden er redusert over flere år, men de to siste årene har
den økt noe og er nå på 12 uker i snitt. Helse MidtNorge bruker 554 kroner på
rusbehandling per innbygger over 18 år, mens landsgjennomsnittet er 717 kroner.
 Målet er ikke bare å bruke mer penger på rusbehandling. Skal vi lykkes med å gi
befolkningen et godt tilbud innen rusbehandling, må vi også sørge for økt aktivitet og effektiv
bruk av ressursene. Derfor er SAMDATArapportens konklusjon om aktivitetsøkning de
siste to årene godt nytt. Oppgaven framover blir å sikre at fortsatt satsing på rusbehandling
gir god effekt og at vi har gode metoder for å dokumentere dette, sier Bovim.
I budsjettet for 2010 er det foreslått å styrke rusbehandlingen i Helse MidtNorge med 50
millioner kroner.
Her finner du Sektorrapport for rusbehandling (SAMDATA 2009)
Kontaktpersoner for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNoreg RHF – mob.tlf. 95467446
Adm.dir. Dag Hårstad, Rusbehandling MidtNorge HF – mob.tlf. 92285670
Publisert: 06.11.2009 12:03
Tor Harald Haukås
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Nytt regionalt brukerutvalg utnevnt
Styret for Helse MidtNorge RHF har oppnevnt nytt regionalt brukerutvalg for
perioden 20102011.
Styret for Helse MidtNorge RHF har oppnevnt følgende medlemmer i Regionalt brukerutvalg
for
perioden 20102011:
l
l
l
l
l
l

l
l
l

l

Michael Momyr, Norsk Revmatikerforbund, FFO SørTrøndelag
Arthur Mandahl, ADHD foreningen, FFO SørTrøndelag (NY)
Brit Haugdahl, Norges Diabetesforbund, FFO NordTrøndelag
Asbjørn Gausdal, Foreningen for muskelsyke, FFO Møre og Romsdal (NY)
Laila Langerud, Mental Helse Møre og Romsdal, FFO Møre og Romsdal (NY)
Elin Gullvåg, Norges Handikapforbund, Handikappede Barns Foreldreforening, SAFO
MidtNorge
Snorre Ness, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, SAFO MidtNorge (NY)
Eli Lidal, Gynkreftforeningen i Trøndelag, Kreftforeningen seksjon MidtNorge (NY)
Roy Alexander Farstad, Kreftforeningen Ungdomsgruppen, Kreftforeningen seksjon
MidtNorge NY
Hildur Fallmyr, Eldrerådet i NordTrøndelag (NY)

Michael Momyr er oppnevnt som leder og Elin Gullvåg er oppnevnt som nestleder for
Regionalt brukerutvalg.
Forklaringer:
FFO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
SAFO: Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner
Publisert: 06.11.2009 10:19
Tor Harald Haukås
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Prioriterer psykisk helsevern, rusbehandling og forskning
Inntektsfordeling for 2010: Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt fordeling av
inntekt til helseforetakene for 2010. Det er forutsatt at det skal skje en særlig
styrking av tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling, og det tilføres mer
penger til forskning. Rammen som fordeles på helseforetakene i regionen er på 14
milliarder kroner.
Helseforetakene i Helse MidtNorge starter nå sitt budsjettarbeid basert på fordelte
inntekter og konkretiserte aktivitetsmål. Det forutsettes at alle helseforetak skal gå i
økonomisk balanse. Hovedutfordringen blir å øke produktiviteten generelt og samtidig
redusere kostnadene innen somatisk behandling. I budsjettvedtaket tas det forbehold om
eventuelle endringer som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2010.
 Vi kan ikke forvente økte rammer for spesialisthelsetjenesten framover selv om det ligger
an til en realvekst neste år. Skal vi kunne forsvare vedtatte og planlagte investeringer, må vi
sørge for god og langsiktig økonomistyring. Dette forutsetter betydelig omstillingsevne i
helseforetakene og fører til økte effektivitetskrav. Forbedret drift skal også gi oss mer og
bedre behandling for hver krone og det ligger en klar prioritering av psykisk helsevern og
rusbehandling i budsjettet for 2010, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Inntektsfordeling for 2010 for helseforetakene i MidtNorge er basert på følgende prinsipper:
l

l

l

l

l

l

Forskning styrkes i tråd med den vedtatte regionale strategiplanen for forskning og
utvikling. Denne tilsier at 3 prosent av total inntekt skal brukes til forskning, utvikling
og innovasjon. Opptrappingen skal skje gradvis fram mot 2014. For neste år gir dette
en økt ramme på 52 millioner kroner hvorav 28 millioner kroner inngår i
helseforetakenes økonomiske ramme for 2010.
Basisrammen for psykisk helsevern økes med 3 prosent (52 millioner kroner) og
fordeles etter antall innbyggere i helseforetakenes opptaksområder.
Rusbehandling styrkes med 50 millioner kroner for å nærme seg beregnet behovsnivå
ut fra landsgjennomsnittet.
Aktiviteten innen somatikk er fordelt etter samme prinsipp som for 2009 og innebærer
en tilnærmet nullvekst i 2010.
Krav til effektivisering i somatikk tar utgangspunkt i avvik fra beste praksis i Samdata
Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten i 2008.
Det er satt et resultatkrav på 269 mill kr til det regionale foretaket for å finansiere
planlagte investeringer og nedbetaling av kassekreditt.

Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 90600994
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 95467446
Publisert: 05.11.2009 19:05
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2009/Prioriterer-psykisk-helsevern-rusbehandling-og-forskning/99813/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2009 > Utvidet tilbud til personer med relasjonstraumer

Utvidet tilbud til personer med relasjonstraumer
Styret for Helse MidtNorge RHF går inn for å videreføre og styrke
behandlingstilbudet til personer med relasjonstraumer. Gjennom en avtale om
forskning og utvikling sikres videreføring av behandlingstilbudet ved Betania
Malvik. Samtidig styrkes og utvides tilbudet til pasientgruppen gjennom et nytt
behandlingstilbud innen psykisk helsevern ved St.Olavs Hsopital HF.
 Vi legger vekt på at tilbudet til denne pasientgruppen nå skal styrkes og at det vil skje en
kompetansebygging som skal sikre et godt behandlingstilbud for hele regionen.
Forskningen som skal drives vil gi oss et bedre grunnlag for å dokumentere kvalitet og sikre
at pasientene får det best mulige tilbudet. Jeg håper at det nå er lagt et grunnlag for å
skape trygghet og forutsigbarhet i tilbudet til denne pasientgruppen, sier styreleder Kolbjørn
Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Prosjektet som nå organiseres i regi av Helse MidtNorge RHF er antatt å ha en varighet på
minst tre år. Samlet kostnadsramme er 24 millioner kroner for 2010.
Administrasjonen har fått fullmakt til å iverksette et prosjekt for kompetanseutvikling. Det
skal bygges opp et nytt behandlingstilbud innen psykisk helsevern ved St. Olavs hospital.
Og det vil bli gjennomført en randomisert studie der behandlingsopplegget ved Betania
Malvik gjennom en FOUavtale sammenliknes med et spesifisert tilbud innen psykisk
helsevern. Det skal også gjøres en forstudie ved Betania Malvik i regi av Universitetet i
Bergen. Styret har forutsatt at det skal være brukerrepresentasjon i relevante styrings og
referansegrupper.
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 90600994
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF – mob.tlf. 95467446
Kst.dir. for helsefag, forskning og utdanning, Henrik Sandbu, Helse MidtNorge RHF –
mob.tlf. 95871772
Publisert: 05.11.2009 15:26
Tor Harald Haukås
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Pasientreiseordning nå for hele Helse MidtNorge
Nå gjelder den nye pasientreiseordningen for alle innbyggerne i MidtNorge. Her i
regionen er det tre pasientreisekontor, der ansatte med stor lokalkunnskap
behandler søknader om refunderte reiseutgifter, tar i mot pasientenes bestilling av
transport og informerer befolkningen i spørsmål om reiser til og fra behandling.
Kommunene Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Verran, Namdalseid og
Namsos er de siste kommunene som innlemmes i ordningen her.

Endring for pasientene
For pasientene blir den største endringen at de ikke lenger skal oppsøke NAV for å få
tilbakebetalt reiseutgifter. Pasientene får et reiseregningsskjema når de er til behandling.
Skjemaet stemples/kvitteres av behandler, og fylles ut av pasienten selv. Reiseregningen
sendes så i en ferdigadressert konvolutt, og pasientene får utbetalt det beløpet de har krav
på. I en overgangsperiode fram til årsskiftet vil pasienter også få veiledning hos NAV.

Telefon 05515
Trenger du hjelp kan du ringe Pasientreiser 05515, som er ett felles nasjonalt
telefonnummer. Du får svar hos ditt lokale pasientreisekontor, med svar på alle spørsmål
om pasientreiser. Pasientene skal også ringe 05515 for å bestille pasientreiser med
rekvisisjon, og for å få rekvisisjon til annen transport når det ikke finnes rutegående tilbud.
Praktiske endringer – uendrede rettigheter
Selv om det er noen praktiske endringer, så forblir pasientenes rettigheter uendret.
Hovedregelen er at en får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra
behandling.

Reiseregning – slik gjør du det
1. Få reiseregning og ferdigadressert konvolutt hos behandler. Reiseregningsskjema kan
også lastes ned på www.pasientreiser.no
2. Fyll ut reiseregningen og legg ved alle originalkvitteringer.
3. Sett frimerke på den ferdigadresserte konvolutten eller bruk en konvolutt du har selv, og
send inn til Helseforetakenes senter for pasientreiser.
Oppdatert informasjon for hele landet og reiseregningsskjema finnes på
www.pasientreiser.no.
Publisert: 04.11.2009 08:36
Berit Røflo Indgul
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Sakspapirer for styremøte 5. november
Saksliste og sakspapirene for styremøte i Helse MidtNorge RHF 5. november 2009
finner du i vår styreadministrasjon på web.
Sakene gjøres tilgjengelig så snart de er ferdige.
Publisert: 29.10.2009 15:30
Tor Harald Haukås
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Sykehus samarbeider for å møte influensatopp
Sykehusene i MidtNorge skal samarbeide for å utnytte tilgjengelig kapasitet i
forbindelse med influensa A. De regionale helseforetakene har også etablert et
samarbeid mellom de store universitetssykehusene i landet for å sikre best mulig
kapasitetsutnyttelse og behandling av for de sykeste pasientene som legges inn på
sykehus.
 Sykehusene har i sine beredskapsplaner for håndtering av mange influensa Apasienter,
forberedt seg på effektiv bruk av intensivsykepleiere for å sikre god utnyttelse av respiratorer
og annet utstyr. I en gitt situasjon med mange syke, vil hver intensivsykepleier kunne få
ansvar for tre respiratorer og samtidig ha tilgang på flere sykepleiere for støtte i
behandlingen. Beredskapsplanene inneholder også rutiner for innkalling av ekstra personale
når behovet tilsier dette. Så langt har planlagte operasjoner og annen pasientbehandling ved
sykehusene i MidtNorge gått som normalt. De ansatte gjør en flott innsats for å møte
denne utfordringen. Hvis det skulle bli behov for å legge inn mange influensasyke pasienter
på sykehus, er man forberedt på at situasjonen kan endre seg, sier kst. direktør for
helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Henrik Sandbu.
Det er tidligere kjøpt inn flere respiratorer og det er gjennomført opplæring av ekstra
personale i bruk av utstyret ved sykehusene i MidtNorge. Dette gjør at kan bruke erfarne
intensivsykepleiere for å ivareta de sykeste pasientene og samtidig ha tilgang på annet
kvalifisert personale for å gi hjelp til de øvrige som legges inn på sykehus på grunn av
influensaen.
Kontaktperson for media:
Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning i Helse MidtNorge RHF, Henrik Sandbu
Mob. tlf. 95871772
Publisert: 29.10.2009 10:31
Tor Harald Haukås
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Tildeling av kontrakter spesialisert rehabilitering
Helse MidtNorge har tildelt nye kontrakter for spesialisert rehabilitering. Det er i
alt åtte private virksomheter som nå tilbys fireårige avtaler fra 2010 av.
Anskaffelsen er et supplement til rehabiliterings og etterbehandlingstilbudene i sykehus og
i kommunehelsetjenesten. For å kunne gi et mest mulig likeverdig tilbud til befolkningen i
regionen har Helse MidtNorge RHF valgt å inngå avtaler med flere leverandører. Tilbudene
er vurdert i forhold til kostnader, kvalitet og løsning.
Dette er kontraktene som nå tildeles innenfor spesialisert rehabilitering:
1. Kastvolden rehabiliteringssenter AS, 7670 Inderøy
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 21.9 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering innenfor gruppen neurologiske sykdommer og ortopedi.
Totalt inngår det 23 døgnplasser med tilbud 365 dager i året.
2. Muritunet AS, 6210 Valldal
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 28,0 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering innenfor områdene sykelig overvekt, lungesykdommer og
ortopedi.
Totalt inngår det 44 døgnplasser i tildelingen med tilbud 365 dager i året.
3. Selli rehabiliteringssenter AS, 7540 Klæbu
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 21,0 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering innenfor områdene hjerte, karsykdommer,
lungesykdommer og pasienter som har gjennomgått store operative inngrep for kreft, andre
bløtdelskirurgiske lidelser (gastrokirurgiske pasienter) og ortopedi.
Totalt inngår 25 døgnplasser med åpning 365 dager i året og 10 dag plasser med åpning
190 dager i året.
4. Namdal Rehabilitering IKS, 7977 Høylandet
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 6,0 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering innenfor området ortopedi. Totalt inngår 10 døgnplasser
med tilbud 323 dager i året.
5. Coperiosenteret AS, 7011 Trondheim
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 5,0 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering av pasienter innenfor områdene tinnitus og
smerteproblematikk.
Totalt inngår 10 dag plasser med åpning 250 dager i året.
6. Betania Rehabiliteringssenter, 7563 Malvik
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 41,2 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering av pasienter med psykisk lidelse i stabil fase (dag),
hjerneslag, ortopedi, amputasjoner, revmatiske lidelser (dag tilbud) og eldre pasienter med
hjerneskader etter sykdom og traume.
Totalt inngår 18 dag plasser med åpning 217 dager i året og 22 døgnplasser med åpning
365 dager i året.
7. Røros rehabiliteringssenter AS, 7374 Røros
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 38,6 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering innenfor områdene sykelig overvekt, hjerte, karsykdommer
og lungesykdommer.
Totalt inngår 60 døgnplasser med åpning 365 dager i året.
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8. Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS, 7530 Meråker
Tildelt kontrakt har et omfang på kr. 24,7 mill.
Tildelingen gjelder rehabilitering innenfor området habilitering, hjerneslag akutt og i kronisk
fase av forløpet og revmatiske lidelser inflammatoriske og ikke inflammatoriske lidelser.
Totalt inngår det 25 døgnplasser i tildelingen med tilbud 365 dager og 4 dagplasser med
tilbud 235 dager.
Meråker er tildelt en tilleggsavtale på rehabilitering av pasienter innenfor ortopedi. Denne
tildelingen skjer for å kompensere noe av bortfallet av det tilbud Bjørnang
rehabiliteringssenter AS har gitt nærmeste sykehus, blant annet for å avkorte
sykehusopphold. Tilleggsavtalen innebærer 5 døgnplasser 365 dager i året til en verdi av kr.
3,3 mill.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF  mob.tlf. 95467446
Publisert: 23.10.2009 08:47
Tor Harald Haukås
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Nye avtaler innen rehabilitering
Helse MidtNorge RHF har nå avsluttet konkurransen om kjøp av tjenester innen
rehabilitering for perioden 20102013. Avtalene som nå tilbys innenfor en ramme
på vel 200 millioner kroner, er vurdert til å dekke behovet for kjøp av slike
tjenester i MidtNorge. Det blir derfor ikke behov for en ny konkurranse om dette.
Helse MidtNorge RHF gjør nå ferdig avtalene som man ønsker å inngå med i alt åtte
rehabiliteringsinstitusjoner. Mer om dette blir kunngjort i løpet av de neste dagene.
Alle de åtte tilbyderne som fylte kravene for å kunne delta i konkurransen, får tilbud om
avtale. To tilbydere ble avvist fordi de ikke fylte de formelle kravene, deriblant Bjørnang
Rehabiliteringssenter på Skogn.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Gunnar Bovim, Helse MidtNorge RHF  mob.tlf. 95467446
Publisert: 22.10.2009 11:30
Tor Harald Haukås
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Kortere ventetid - også for rusbehandling
Ventetid for rusbehandling blir fra 2008 en integrert del i rapporteringen fra Helse
Midt-Norge sammen med psykisk helsevern og somatisk behandling. Tall med
status for utgangen av november 2007 viser en generell reduksjon i ventet

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Gjennomsnittlig ventetid var ved utgangen av november 2007 på 101 dager og 40.179
pasienter sto på venteliste.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Her finner du en presentasjon av utviklingen for ventetider og ventelister i Helse
Midt-Norge. (pdf-dokument)
Kontaktpersoner for media:
Medisinsk direktør Daniel Haga mob. tlf. 90206020
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås mob.tlf. 93498136
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Fortsatt behov for omstilling og stramøkonomistyring
Forslaget til ny modell for inntektsfordeling mellom helseregionene i Norge som nå
er overlevert Helse- og omsorgsdepartementet, endrer ikke behovet for omstilling
og stram økonomistyring i Helse Midt-Norge. Forslaget bygger på nye

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

- Forslaget til endret nasjonal inntektsfordeling slår positivt ut for Midt-Norge. En økt
inntektsramme på 324 millioner kroner i årene framover, vil gjøre mulig for oss å utvikle
spesialisthelsetjenesten videre. Muligheten for økte rammer til vår region blir en viktig
premiss i forhold til rullering av vårt langtidsbudsjett og rammen fordeles ut fra en
helhetlig regional prioritering. Men det er grunn til å understreke at forslaget nå skal
gjennom en høringsprosess og deretter til politisk behandling. Vi vil uansett ha behov for
å fortsette vårt omstillings- og utviklingsarbeid - og vi skal gjøre våre prioriteringer
innenfor de økonomiske rammene vi er tildelt. Snuoperasjonen for å få økonomien i
Helse Midt-Norge er ikke avsluttet. Det er ingen grunn til å ta noe hvileskjær, sier
adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Budsjett for 2008 forutsetter at Helse Midt-Norge skal drives i økonomisk balanse.
Forutsetningen er at alle helseforetakene fortsetter sitt omstillingsarbeid og sørger for
stram økonomistyring. Dette vil også bli fulgt opp fra det regionale helseforetakets side,
poengterer Thoresen.
Helse Midt-Norge får utredningen om ny nasjonal inntektsfordeling til uttale når Helse- og
omsorgsdepartementet nå sender denne på høring. Etter høringsrunden på tre måneder,
vil departementet gå videre med arbeidet og det blir en politisk prosess før eventuelle
endringer vedtas og iverksettes.
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Her kan du laste ned utredningen
NOU 2008: 2 ”Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak” (pdf-dokument)
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Nye styrer for de regionale helseforetakene
Helse- og omsorgsdepartementet har oppnevnt nye styrer for de regionale
helseforetakene. I Helse Midt-Norge RHF fortsetter Kolbjørn Almlid som styreleder.
Det nye styret oppnevnes formelt i foretaksmøte 23. januar 2008.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Det nye styret for Helse Midt-Norge RHF blir slik:
Kolbjørn Almlid (leder)
Tove Røsstad (nestleder)
Ellen Engdahl
Merete Storødegård
Jan Magne Dahle (SV)
Olav Georg Huseby (AP)
Oskar J. Grimstad (FrP)
Kirsti Leirtrø (AP)
Joar Olav Grøtting (H)

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Ansatterepresentanter
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Karl Wesenberg
Bjørg Henriksen
Her finner du mer informasjon - og oversikt over de nye styrene for alle de regionale
helseforetakene.
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Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom
Helse Midt-Norge og Høgskolene
I tråd med Helse Midt-Norges forskingsstrategi har Helse Midt-Norge RHF
øremerket 1,5 mill. kroner til prosjekter for å styrke forskning, utvikling og
samarbeid mellom høgskolene og høgskolefaggruppene i klinikken. Personell med
ut

Det stilles krav om at søknadene skal:
• omhandle kliniske FoU-prosjekter
• primært rette seg mot Helse Midt-Norge sine prioriterte pasientgrupper og
satsningsområder
• inneholde en beskrivelse av prosjektet (prosjektets mål, datainnsamlings metoder,
forskningsetiske vurderinger, tidsforbruk, budsjett, ferdigstillingsplan og plan for
publisering)
• beskrive samarbeid mellom høgskoler og helseforetak
• beskrive totalbudsjett for prosjektet og partenes økonomiske bidrag
• beskrive søkers/prosjektleders arbeidsgiver og nærmeste leder
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Dersom en institusjon sender flere enn en søknad, skal institusjonen prioritere
søknadene med hensyn til kvalitet og relevans for de prioriterte områdene.
Det presiseres at midlene tildeles prosjekter som oppfyller kriteriene uavhengig av om
prosjekteier er tilknyttet en høgskole eller et HF.
Søknadene blir gjennomgått og prioritert av et bedømmelsesutvalg. Samarbeidsorganet
mellom Helse Midt-Norge og høgskolene står ansvarlig for fordeling og tildeling av
midlene.
Under forutsetning av at alle krav til søknaden er oppfylt, vil det bli tatt geografiske
hensyn i prioriteringen, for å sikre at alle helseforetak er involvert i prosjekter.

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

0

Prosjekter som får tildelt midler må starte opp i løpet av 2008, men det er anledning til å
overføre deler av prosjektmidlene til 2009 etter søknad.
Søknader sendes fortrinnsvis på e-post,
til oddny.heimstad@helse-midt.no
eventuelt med vanlig post, til
Helse Midt-Norge RHF
v/ sekretær Oddny Heimstad,
Postboks 464
7501 Stjørdal
Søknadsfrist: 1. mars 2008
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Oppdragsdokument for 2008 mottatt
Oppdragsdokumentet for 2008 blir i denne uken formidlet til de regionale
helseforetakene. Satsing på organdonasjon, innføring av hørselsscreening av
nyfødte og egen ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser er blant
oppgavene.

- Det er et felles ansvar å forvalte det største budsjettet for spesialisthelsetjenesten noen
gang best mulig. I oppdragsdokumentet har jeg lagt vekt på at de regionale
helseforetakene har det fulle ansvaret for å sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester
til befolkningen i sin region, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.
Oppdragsdokumentet bygger på Soria Moria-erklæringen, Nasjonal helseplan og
statsbudsjettet.
Nye oppgaver som blir gitt i Oppdragsdokumentet for 2008:
• Donoransvarlige leger ved landets universitetssykehus skal frigjøres i deltid for å
kunne ivareta oppgavene med organdonasjon. En egen DRG-refusjon for
organdonasjon er innført fra 2008.
• Foretakene skal legge til rette for innføring av ventetidsgarantien for barn og unge
under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Blir innført i løpet av
2008.
• De regionale helseforetakene skal følge opp den nasjonale strategien for habilitering
og rehabilitering som ble lagt fram i St.prp. nr. 1.
• De regionale helseforetakene skal i 2008 minst opprettholde ressursinnsatsen til
private opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjoner.
• Hørselsscreening av nyfødte skal innføres ved alle landets fødeinstitusjoner.
• De regionale helseforetakene skal gjennom samarbeid med fylkeskommunene bidra
til at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser – med særlig fokus på
ambulansearbeiderutdanningen og den nye helsefagarbeiderutdanningen.
• De regionale helseforetakene skal sørge for at forskjeller i tildeling av retten til
nødvendig helsehjelp både innad i egen region og mellom regionene utjevnes.
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Her finner du oppdragsdokumentene for 2008.
Foretaksmøtet for Helse Midt-Norge RHF ble avholdt i Helse- og omsorgsdepartementet
onsdag og dermed ble avtroppende styremedlemmer takket av samtidig som det ble
oppnevnt nytt regionalt styre.
Protokoll fra foretaksmøtet gjøres tilgjengelig etter at den er godkjent og underskrevet.
Dette er det nye styret for Helse Midt-Norge RHF:
Kolbjørn Almlid (leder)
Tove Røsstad (nestleder)
Ellen Engdahl
Merete Storødegård
Jan Magne Dahle (SV)
Olav Georg Huseby (AP)
Oskar J. Grimstad (FrP)
Kirsti Leirtrø (AP)
Joar Olav Grøtting (H)
Ellen Marie Wøhni (repr. for ansatte)
Ingegjerd S. Sandberg (repr. for ansatte)
Karl Wesenberg (repr. for ansatte)
Bjørg Henriksen (repr. for ansatte)
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Samordner rusbehandling i Trondheimsklinikken
Styret for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til planene for samordning av tilbud
innen rusbehandling i Trondheimsklinikken som skal etableres i leide lokaler i
Klostergata/Schwachs gate i Trondheim. Hovedmålet med samlokaliseri

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

- En samlokalisering er i tråd med Helse Midt-Norge sine strategier, og blir et viktig
virkemiddel for å nå våre mål på rusfeltet. Prosjektet vil bidra til å knytte forskning,
utdanning og behandling tettere sammen. I samarbeid med St. Olavs Hospital HF,
planlegges også samlokalisering av Psykiatrisk Ungdomsteam inn i Trondheimsklinikken,
sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Planene for Trondheimsklinikken omfatter 2 døgnenheter à 20 senger, 2 poliklinikker,
lærings- og mestringssenter, kompetansesenter og utdanningstilbud. Trondheim
kommune er invitert til å lokalisere deler av sin oppfølgingstjeneste som samhandler
tettest med rusbehandlingsenhetene. Kapasitetsøkningen ved innflytting i
Trondheimsklinikken i 2010 vil være 22 sengeplasser. En ungdomspost som er under
etablering er finansiert innenfor budsjett for 2008.
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Styret har forutsatt at Rusbehandling Midt-Norge HF dekker økte personalkostnader og
merkostnadene innenfor den økonomiske ramme som helseforetaket har og får til
disposisjon framover.
Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på
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Lanserer ny styreadministrasjon på internett
Helse Midt-Norge RHF tar i bruk ny løsning for styreadministrasjon på internett.
Ordningen gir elektronisk distribusjon av sakspapirer, vedtak og presentasjoner for
det regionale styret.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Her finner du startsiden for styreadministasjon i Helse Midt-Norge RHF.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

De gamle arkivene for styresaker som ligger på www.helse-midt.no vil etter hvert bli
fjernet. Den nye styreadministrasjonen vil inneholde komplett informasjon om
styrearbeidet i Helse Midt-Norge.
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Omstillingen av psykisk helsevern i Møre og Romsdal
fortsetter som planlagt
- Styret for Helse Midt-Norge RHF har i dagens møte fått en gjennomgang av
omleggingen innen psykisk helsevern i Møre og Romsdal som bekrefter at de
vedtak vi har gjort tidligere står ved lag.

Styret forutsetter at administrasjonen fortsetter dialogen med Helse Nordmøre og
Romsdal HF både administrativt og med de tillitsvalgte. En forespørsel fra
lokalavdelingen av Den norske legeforening i Helse Nordmøre og Romsdal, ble avvist av
styret for Helse Midt-Norge RHF på samme måte som i styret for det lokale
helseforetaket.
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Styringsdokumenter og foretaksprotokoll
Her finner du styringsdokumentene for helseforetakene i Midt-Norge for 2008
og foretaksprotokoller for Helse Midt-Norge RHF fra 23. januar.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Den første foretaksprotokollen omhandler avtroppende styre, den andre Helse- og
omsorgsdepartementets bestilling til det påtroppende regionale styret som hadde sitt
første styremøte torsdag 31. januar.
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Protokoll fra foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF - 23. januar 2008 kl. 15.00.
Protokoll fra foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF - 23. januar 2008 kl. 15.00.
I møtet 23. januar fikk også Helse Midt-Norge RHF sitt Oppdragsdokument for 2008.
31. januar vedtok styret for Helse Midt-Norge RHF følgende styringsdokumenter for
helseforetakene i Midt-Norge:
•
•
•
•
•
•

Styringsdokument 2008 for Helse Sunnmøre HF
Styringsdokument 2008 for Helse Nordmøre og Romsdal HF
Styringsdokument 2008 for St. Olavs Hospital HF
Styringsdokument 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF
Styringsdokument 2008 for Rusbehandling Midt-Norge HF
Styringsdokument 2008 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Det avholdes foretaksmøter for helseforetakene i Helse Midt-Norge 7. og 8. februar.
Protokollene fra foretaksmøtene vil også bli gjort tilgjengelig på web. De tar for seg
styring og bestillinger til helseforetakene som kommer i tillegg til de årlige
styringsdokumentene.
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Her finner du sakspapirer og annen informasjon om styrearbeidet i Helse MidtNorge (klikk på lenken).
0

Styret for Helse Midt-Norge RHF 2008-2009 fra v.: Styreleder Kolbjørn Almlid, Karl
Wesenberg, Kirsti Leirtrø, Ingegjerd S. Sandberg, Ellen Engdahl, Olav Georg Huseby,
Merete Storødegård, nestleder Tove Røsstad, Joar Olav Grøtting, Jon Helle (varamedl.),
Bjørg Henriksen og Oskar Grimstad. Jan Magne Dahle og Ellen Marie Wøhni hadde
forfall fra mmøtet.
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Skal bli bedre på innkjøp
Helse Midt-Norge RHF styrker sin innkjøpsfunksjon og iverksetter flere tiltak som
skal sikre kvalitet i prosessene knyttet til anskaffelser og leieavtaler.
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Styret for det regionale foretaket behandlet i siste møte en rapport fra internrevisjonen
som særlig pekte på stort arbeidspress og begrensede ressurser for å ivareta
håndteringen av anskaffelsesprosesser. Helseforetakene i Midt-Norge er en av
regionens største offentlige innkjøpere og kjøper varer og tjenester for rundt fire
milliarder kroner årlig.
- Vi har benyttet internrevisjonens rapport til en gjennomgang av organisering og
dimensjonering av innkjøpsfunksjonen vår. Tiltakene skal gi oss bedre mulighet til å
planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser på en systematisk og trygg måte. Vi
legger på plass konsernbestemmelser, etiske retningslinjer og skal sikre god
dokumentasjon i hele foretaksgruppen, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen.
Her finner du:
•
•
•
•
•

Saksframlegget styret i Helse Midt-Norge RHF
Internrevisjonens rapport for Helse Midt-Norge RHF
Internrevisjonens rapport for Helse Nord-Trøndelag HF
Etiske retningslinjer
Konsernbestemmelser
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Skal bli bedre på innkjøp
Helse Midt-Norge RHF styrker sin innkjøpsfunksjon og iverksetter flere tiltak som
skal sikre kvalitet i prosessene knyttet til anskaffelser og leieavtaler.

Kortfattet brosjyre om
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Styret for det regionale foretaket behandlet i siste møte en rapport fra internrevisjonen
som særlig pekte på stort arbeidspress og begrensede ressurser for å ivareta
håndteringen av anskaffelsesprosesser. Helseforetakene i Midt-Norge er en av
regionens største offentlige innkjøpere og kjøper varer og tjenester for rundt fire
milliarder kroner årlig.
- Vi har benyttet internrevisjonens rapport til en gjennomgang av organisering og
dimensjonering av innkjøpsfunksjonen vår. Tiltakene skal gi oss bedre mulighet til å
planlegge og gjennomføre anskaffelsesprosesser på en systematisk og trygg måte. Vi
legger på plass konsernbestemmelser, etiske retningslinjer og skal sikre god
dokumentasjon i hele foretaksgruppen, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen.
Her finner du:
•
•
•
•
•

Saksframlegget styret i Helse Midt-Norge RHF
Internrevisjonens rapport for Helse Midt-Norge RHF
Internrevisjonens rapport for Helse Nord-Trøndelag HF
Etiske retningslinjer
Konsernbestemmelser
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Transporttjenester på anbud
Helse Midt-Norge lyser nå ut anbudskonkurranse for pasienttransporten i
Trondheim. Leveransen er i samlet i størrelsesorden 9-10 millioner kroner årlig. Mer
informasjon finnes på www.doffin.no

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Helse Midt-Norge RHF har ansvaret for pasienttransporten i de tre midtnorske fylkene. I
utgangspunktet får pasientene refundert bruk av offentlige kommunikasjonsmidler med
fradrag av egenandel. Der pasienten av helsemessige – eller kommunikasjonsmessige
årsaker ikke kan nytte slike, plikter helseforetaket å stille annen transport (ekstraskyss) til
disposisjon. Dette etter at behandler har gjort en medisinsk vurdering eller at
NAV/helseforetaket har gjort en tilsvarende kommunikasjonsmessig vurdering. Det
utstedes da en rekvisisjon som gir rett til ekstraskyss. Se også www.pasienttransport.no
for hvilke rettigheter som gjelder.
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Bedre økonomisk resultat enn ventet
Helse Midt-Norge kommer i mål på budsjett for 2007. Konsolidert regnskap for
foretaksgruppen viser et avvik i forhold til budsjett på minus 12 millioner kroner.
Avviket er dermed en promille av driftsbudsjettet på 12 milliarder kroner.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

- Vi har lykkes med de omstillingstiltakene som er iverksatt i 2007. Det er gjort en
betydelig innsats i helseforetakene våre for å holde orden i økonomien uten at dette har
gått ut over pasientbehandlingen. Snuoperasjonen gir oss et helt annet utgangspunkt for
å håndtere de utfordringene vi står foran de neste årene, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen
i Helse Midt-Norge RHF.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Det konsoliderte regnskapet for Helse Midt-Norge legges fram for behandling i styret for
det regionale helseforetaket i april, men regnskapstallene er nå rapportert inn til Helseog omsorgsdepartementet. I likhet med de øvrige helseforetakene avventer Helse MidtNorge tilbakemelding fra eier på hvordan økte kostnader knyttet til pensjonspremie skal
løses. For 2007 er disse kostnadene på nær en halv milliard kroner for Helse Midt-Norge,
men beløpet har vært holdt utenom budsjettet i tråd med eiers anvisning.
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Styrker behandlingstilbudet for sykelig overvektige
Helse-Norge samordner og styrker behandlingstilbudet for sykelig overvektige.
Etter initiativ fra de medisinske fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene,
legges det nå fram to rapporter om fedme blant barn og unge og syke

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

- I Helse Midt-Norge regner vi å legge fram sak for styret for det regionale helseforetaket i
løpet av våren. Rapportene gir oss et godt grunnlag for videre utbygging av
behandlingstilbudet og samordning for å sikre likeverdig prioritering uansett hvor i landet
pasienten måtte bo, sier medisinsk direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Ett av forslagene er å etablere tverrfaglige overvektspoliklinikker i helseforetakene som
skal utrede og diagnostisere pasientene. Vi trenger behandlingstiltak i både
spesialisthelsetjenesten og i kommunene som støtter opp om helsefremmende tiltak,
poengterer Haga.
En av konklusjonene er rapportene er behandling av overvektige ikke utelukkende kan
dreie seg om tiltak i spesialisthelsetjenesten. Livsstilsendring er fundamentet i all
behandling. Dette innebærer endring av kost- og aktivitetsvaner enten det benyttes
medikamenter, kirurgi eller livsstilskurs. Man går også inn for å videreutvikle de regionale
sentrene for fagfeltet
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Her kan du laste ned rapportene (pdf-dokumenter):
• Utredning og behandling av fedme i spesialisthelsetjenesten – barn og unge
• Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten – voksne
Kontaktpersoner for media:
Medisinsk direktør Daniel Haga mob.tlf. 90206020
Rådgiver Unni Dahl mob.tlf. 97762465

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på
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Varsler nytt og bedre nettsted for fritt sykehusvalg
Nettstedet "Fritt sjukehusvalg" skal bli mer informativt og brukervennlig. En ny og
bedre utgave skal lanseres i løpet av våren, varslet helse- og omsorgsminister
Sylvia Brustad i Stortinget fredag 7. mars.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

- Pasienter som trenger sykehustjenester skal selvsagt ha reell mulighet til å velge ved
hvilket sykehus de vil ha behandling. Det er derfor viktig at vi hele tiden oppgir
oppdaterte ventetider og opplysninger om kvalitet som gir pasienter et godt grunnlag for
å velge, sier Brustad.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

- Når pasienter enklere kan velge sykehus med kortere ventetid vil dette kunne føre til
reduserte ventetider generelt, sier Brustad.
Medisinsk direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF er glad for satsingen på et bedre
og mer brukervennlig nettsted der pasienter kan få informasjon om kvaliteten på
behandlingstilbud. Dette er helt i tråd med vår egen strategi om å sette fokus på kvalitet
og sørge for oppdatert informasjon til pasientene. Samtidig erkjenner vi at vi har behov
for å bli bedre bl.a. på epikrisetid og andre kvalitetsindikatorer, sier Haga.
På det nye nettstedet vil det for flere av kvalitetsindikatorene bli mulig å sammenligne
sykehus med hverandre, og de blir enklere å finne. For noen utvalgte tjenester blir det
lagt ut tall over hvor mange behandlinger sykehuset har utført. På litt lengre sikt skal det
legges ut tall over antall behandlinger for alle tjenester der det er oppgitt ventetider.
Dagens nettsted for fritt sykehusvalg har fått kritikk for at ventetiden som oppgis ikke
alltid stemmer med den virkelige ventetiden. Dette skal det bli slutt på.
- Jeg har stilt krav til de regionale helseforetakene om at de skal angi hvor stor andel av
ventetidene de har oppdatert de siste fire ukene. I dag er det forventet ventetid for de
ulike tjenestene som er oppgitt på nettstedet, og disse er basert på anslag fra det enkelte
sykehus. I løpet av 2009 vil vi presentere historiske ventetider, det vil si informasjon om
hvordan faktisk ventetid for ulike tjenester har utviklet seg i en bestemt periode. En slik
oversikt vil gi pasientene et bedre grunnlag for å velge sykehus. Det vil også fungere
som et korrektiv til sykehuset, og stimulere til bedre kvalitet, sier Brustad.
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De første kvalitetsindikatorene ble publisert på nettstedet for fritt sykehusvalg i 2003. Det
drives kontinuerlig utviklingsarbeid for å etablere nye indikatorer som gir informasjon om
kvaliteten på tjenestene. Per i dag offentliggjøres 11 indikatorer for somatikk, ni for
psykisk helsevern og fem for psykisk helsevern for barn og unge.
Fakta om nasjonale kvalitetsindikatorer
En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om
kvaliteten på det området som måles. Formålet med de nasjonale kvalitetsindikatorene
er å gi publikum og brukerne, helsepersonell ledere og politikere informasjon om
kvaliteten på tjenestetilbudet innen spesialisthelsetjenesten.
Les mer: www.shdir.no/kvalitetsforbedring/kvalitetsindikatorer
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Konferanse for forskere innen pasientopplæring
25. september 2008 inviteres det til nasjonal forskningskonferanse i Oslo for
personer som har gjennomført, holde på med eller planlegger forskningsprosjekt
eller større evalueringer innen pasient- og pårørendeopplæring i Norge.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Behovet for forskning på pasientopplæring har sin bakgrunn i økt aktivitet på området,
men forskningsaktiviteten er idag begrenset og det finnes ikke noe aktivt nasjonalt
forskningsnettverk. Konferansen vil være startskuddet for etablering av et slikt nettverk
og målet er å stimulere til å samle ressurser og samarbeid.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Meld inn presentasjon
Hensikten med konferansen er å kunne presentere så mye som mulig av det som foregår
av forskning/evaluering innen pasientopplæring i Norge. Det forutsetter at de som driver
med dette presenterer arbeidet sitt på konferansen. Antallet innmeldte presentasjoner vil
være bestemmende for endelig program, lengde og formatet på presentasjonene.
Selv om fokuset vil være på forsknings-/evalueringsprosjekt, er det fritt fram for å melde
inn andre tema man mener er relevant for forskere innen pasientopplæring. Eksempler
kan være tanker om nettverksbygging, internasjonalt samarbeid, forespørsel om
samarbeid, hva er pasientopplæring, forhold mellom brukere og helsepersonell, forholdet
mellom opplæring og informasjon og mye mer.
Nettverk
Konferansen skal være startskuddet for et nettverk for forskere innen pasientopplæring.
Den praktiske organiseringen av nettverket vil bli diskutert på konferansen. Fordi det er
vanskelig å bestemme alt første gang man møtes, vil forskergruppen ved NTNU tilby seg
å stå for det praktiske arbeidet inntil man får diskutert / prøvd seg fram til en framtidig
driftsform.
Mer informasjon – invitasjon til konferansen v. Aslak Steinsbekk
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Gratulerte med godt resultat for 2007
Ekspedisjonssjef Per Bleikelia i Helse- og omsorgsdepartementet troppet opp med
blautkake og gratulasjoner på styreleder- og direktørmøtet i Helse Midt-Norge 13.
mars. Bakgrunn: Vellykket omstillingsarbeid og et økonomisk resultat

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Budsjett for Helse Midt-Norge 2007 tillot et underskudd på 85 millioner kroner. Avviket fra
dette er på rundt en promille av drifsbudsjettet på 12 milliarder kroner. Samlet
underskudd blir derfor i underkant av 100 millioner kroner. I tråd med anvisning fra eier
om hvordan helseregionene skal forholde seg til pensjonskostnader, er disse holdt
utenfor.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

- Dere har levert det beste økonomiske resultatet av alle regionene for 2007. Det står det
respekt av. Min rolle er å ha et makro-blikk på utviklingen innen spesialisthelsetjenesten,
men det arbeidet som gjøres på overordnet nivå har ingen betydning hvis ikke jobben
gjøres på mikro-nivå ute i sykehusene. I denne tjenesten er alle like mye verdt, sa
Bleikelia.
Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF benyttet også anledningen til å takke
både styreledere og direktører for innsatsen, og ba om at budskapet ble formidlet videre.
- Det er mange som har bidratt til at vi har lykkes med vår snuoperasjon og i dag har
langt bedre kontroll med økonomi enn for ett år tilbake. Dette er helt avgjørende for at vi
skal kunne sikre god kvalitet og utvikle spesialisthelsetjenesten til beste for innbyggerne i
de tre midtnorske fylkene framover, sa Almlid.
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Akuttmottakene skal kvalitetssikres
Helse- og omsorgsdepartementet avholdt i dag fredag 14. mars foretaksmøte for
Helse Midt-Norge RHF der det ble gitt klar beskjed om at avvikene som
Helsetilsynet har påvist ved mange akuttmottak ved sykehusene i Norge, skal fø

Kortfattet brosjyre om
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- Helse Midt-Norge vil følge opp overfor helseforetakene i regionen for å forsikre seg om
at de avvikene som er påvist ved akuttmotakene blir lukket. Vi må sikre en
tilfredsstillende ledelse og struktur for akuttmottakene våre, sier medisinsk direktør i
Helse Midt-Norge RHF, Daniel Haga.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Her er Helsetilsynets rapporter fra det landsomfattende tilsynet.
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Ber om møte med departementet
Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om å få møte Helse- og omsorgsdepartementet
for å avklare spørsmål knyttet til indeksregulering av byggekostnader og
tilgjengelig investeringsramme for byggfase 2 av det nye universitetssykehuset

Kortfattet brosjyre om
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Helse Midt-Norge har behov for få økt sin disponible låneramme med 140 millioner
kroner. Alternativet kan være å forskyve tidspunkt for ferdigstillelse av byggfase 2, men
dette vil i følge prosjektledelsen føre til at utbygginga blir dyrere enn forutsatt. I løpet av
april 2008 er 70 prosent av fase 2 fullført og aktiviteten er nå på topp med 850 personer
sysselsatt.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Helse Midt-Norge skal i løpet av våren utarbeide langtidsbudsjett for foretaksgruppen,
der både drifts- og investeringsbudsjetter skal på plass.
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5,82 millioner kroner til brukerorganisasjonene
Helse Midt-Norge har bevilget tilskudd på i alt 5,82 millioner kroner til
brukerorganisasjoenen for 2008. Det kom inn 117 søknader med forslag på flere
hundre tiltak. Søkermassen beløp seg i kroner til 17,4 millioner.

Kortfattet brosjyre om
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Helse Midt-Norge RHF er opptatt av å bidra til utvikling av brukere som kan hjelpe oss
med å skape en bedre spesialisthelsetjeneste. Tilskudd gis til prioriterte oppgaver som
likemannsarbeid og/eller lærings- og mestringskurs, brukerorganisasjonens opplæring av
brukerrepresentanter til råd og utvalg, brukerorganisasjonens opplæring av
helsepersonell, opplysningsarbeid med sikte på å hindre utvikling av sykdom, mestring
av oppstått sykdom og støtte til pårørende. Videre gis det støtte til en del organisasjoner
hvor Helse- og omsorgsdepartementet synes det er viktig at vi bidrar til driften.

Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge

Her finner du en oversikt hvem som har fått tilskudd. (pdf)
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Støtter bevilgning til sykehotell ved Rikshospitalet, men ikke
skjevfordeling mellom helseregionene.
Styret for Helse Midt-Norge gir sin støtte til at det nå bevilges ekstra lånemidler for
å gjennomføre bygging av sykehotell ved Radiumhospitalet i Oslo, men mener at
det er uakseptabelt hvis dette fører til at skjevfordelingen mellom regionene
forsterkes. Styret legger til grunn at Regjeringen allerede i budsjettet for 2009
legger fram forslag som fjerner skjevfordelingen.

Uttalelsen som er fattet av et enstemmig styre i dag fredag 9. mai 2008 er oversendt i
brevs form til statsråd Sylvia Brustad. Dette er vedtaket i sin helhet:
"Styret i Helse Midt-Norge merker seg at Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet
å bevilge i størrelsesorden 110 millioner kroner til bygging av sykehotell ved
Radiumhospitalet. Dette er midler som ikke ligger inne i årets investeringsbudsjett, men
vil bli skaffet til veie ved en tilleggsbevilgning i Revidert nasjonalbudsjett.
Til dette vil styret i Helse Midt-Norge uttale følgende:
1. Etter at direktøren ved Rikshospitalet satte i gang byggingen av sykehotellet uten
styrebeslutning, merker en seg at styret i Rikshospitalet har stoppet byggeprosessen,
noe styret i Helse Midt-Norge finner naturlig. Det er generelt ikke akseptabelt at
helseforetak, eller administrativt personell tar seg til rette på en måte som går utover
opplegget for investeringer og drift som myndighetene har bestemt. Det er
grunnleggende udemokratisk og må betraktes som sivil ulydighet. I den sammenheng
merker styret i Helse Midt-Norge seg at styret i det lokale helseforetaket har gjort vedtak
som har ført til at administrerende direktør har gått av fra sin stilling.
2. Når byggingen har kommet så langt som den har, er det likevel rett å fullføre prosjektet
da foretaket også etter en avvikling ville måtte betale mellom 30 og 40 millioner kroner
for påbegynt bygging. Det må være bedre å kanalisere disse midlene inn i
helsefremmende virksomhet, da det er et dokumentert behov for sykehotellplasser, og
det er dyrere å plassere pasientene på andre hoteller som dessuten også ligger lenger
unna Radiumhospitalet.
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3. Denne ekstrabevilgningen til Helse Sør-Øst vil øke skjevfordelingen mellom regionene
ytterligere. Det er helt uakseptabelt, og styret legger til grunn at Regjering og Storting
allerede i statsbudsjettet for 2009, fatter vedtak som fjerner skjevfordelingen.
4. Når styret i Helse Midt-Norge velger å støtte realiseringen av sykehotellet etter at
Rikshospitalet har satt seg selv i en svært vanskelig situasjon, legger man til grunn at
styret ved Helse Sør/Øst støtter vårt krav om fjerning av skjevfordelingen mellom
helseregionene. Det er like uforståelig for befolkningen i Midt- Norge at man ikke er like
mye verdt som pasienter, som det er for pasienter i sør og øst at man skal la være å
bygge et sykehotell som er påbegynt og det er behov for, og som man uansett ville måtte
betale store summer for."
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse Midt-Norge RHF - tlf. mob. 90600994
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Tilføres 444 millioner for å dekke pensjonskostnader

xyz

Helse Midt-Norge RHF tilføres 444 millioner kroner ekstra for å dekke økte
pensjonskostnader for 2008. Dette går fram av regjeringens forslag til Revidert
Nasjonalbudsjett som ble lagt fram torsdag 15. mai.

- Det er positivt at det nå legges til rette for større forutsigbarhet i forhold til hvordan vi
skal håndtere svingninger i pensjonskostnader. Ekstrabevilgningen som kommer med
Revidert Nasjonalbudsjett vil redusere vårt behov for driftskreditt. Dette bedrer vår
finansielle situasjon, men vårt behov for omstilling er som før, sier adm.dir. Jan Eirik
Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
De 444 millioner kroner som Helse Midt-Norge tilføres, dekker økt premiebeløp, men er
ikke nok til å dekke ikke pensjonskostnadene fullt ut. Differansen er på rundt 90 millioner
kroner og unntas fra resultatkravet for 2008. Det betyr at egenkapitalen svekkes
tilsvarende.
I forslaget til Revidert Nasjonalbudsjett lover regjeringen å komme tilbake med en mer
langsiktig løsning for hvordan svingninger i framtidige pensjonskostnader skal håndteres.
Her finner du mer informasjon
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Vellykket pandemiøvelse
Helse MidtNorge RHF sluttførte mandag 19. mai en regional pandemiøvelse med
deltakelse fra en rekke samarbeidspartnere og alle helseforetakene i regionen.
Øvelsen ble gjennomført i samarbeid med Helsedirektoratet og har pågått siden 7.
april med en gradvis eskalering av scenarioet.
 Dette har vært en nyttig øvelse med et svært krevende scenario. Jeg tror deltakerne har
erfart at vi i mange sammenhenger har etablert gode samhandlingsmønstre og rutiner i
MidtNorge, men det vil alltid være rom for forbedring. Pandemiøvelsen viste også at de
foreliggende beredskapsplanene for pandemier med fordel kan gjennomgås på nytt, sett i
lys av at slike scenarioer ofte vil involvere flere helseforetak og flere regioner. I dette
konstruerte tilfellet var sykdomsutbruddet slik at hele landet etter hvert ble berørt av en
alvorlig form for fugleinfluensa etter at viruset hadde mutert og smittet mellom mennesker.
Omfanget ble etter hvert så stort at oppgaven ville være umulig å løse uten et godt
samarbeid mellom nasjonale helsemyndigheter, helseforetak, kommuner og fylkesmenn i
regionen, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
Foruten helseforetakene i MidtNorge deltok fylkesmennene i de tre midtnorske fylkene,
representanter fra Ålesund kommune, Trondheim kommune, Stjørdal kommune og
observatører fra politidistriktene, heimevernet, sivilforsvaret, Folkehelseinstituttet,
Helsedirektoratet, Helsetilsynet og fra Länsstyrelsen i Jämtlands län.
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Byggfase 1 ble rimeligere enn forventet
Endelig sluttregnskap for Byggfase 1 ved St. Olavs Hospital ble 40 millioner kroner
billigere enn rapportert i 2006. Det viser sluttregningen som Helsebygg MidtNorge
nå kan presentere for styret for Helse MidtNorge RHF.
Endelig prislapp for Byggfase 1 er på 5 164 millioner kroner. Helsedelen utgjør 3 939,5
millioner kroner, mens universitetsdelen utgjør 1 224,5 millioner kroner.
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 Helsebygg MidtNorge har vist og viser fortsatt god kostnadskontroll og styring av et svært
komplisert og krevende utbyggingsprosjekt. Vi er godt fornøyd med at det endelige
regnskapet for Byggfase 1 ligger godt innenfor de rammer vi fikk over statsbudsjettet. Det er
også svært positivt at tilbakemeldingene vi får underveis fra Byggfase 2, viser marginale
avvik i forhold til framdrift og med en kostnadsprognose under budsjett, sier adm.dir. Jan
Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
 Byggfase 2 er nå inne i sin mest hektiske fase. Siste del av Forsyningssenteret ble
overlevert fra prosjektet i tråd med plan nå i mai. Neste år overleveres Gastrosenteret,
Akutten og Hjertelungesenteret og Bevegelsessenteret. I 2010 skal rehabiliteringen av
kreftbygget (Gastrosenterets midtfløy) være gjennomført. Etter planen er siste senter,
Kunnskapssenteret, sluttført sommeren 2013. Byggfase 2 er beregnet til nær 7,3 milliarder
kroner (prisnivå desember 2007), opplyser adm.dir. Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt
Norge.

Få nyheter fra Helse MidtNorge
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Mesteparten av Byggfase 2 er imidlertid ferdigbygd i 2009/2010. Høyblokka rives fra våren
2010, og dette arbeidet varer ett år. I 2006 ble 100.000 kvadratmeter av
universitetssykehuset tatt i bruk.
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Forbedret økonomisk resultat i april
Helse MidtNorge har hatt en positiv økonomisk utvikling de første fire månedene
av 2008. Ved utgangen av april viser regnskapet et resultat som er 71,5 millioner
kroner bedre enn budsjett.
 Utvikling i april var positiv og bidrar også til en forbedret prognose for årsresultatet. Det
arbeides solid med omstillingsprosesser og gjennomføring av tiltak i helseforetakene for å
nå budsjettmålet for 2008. Status er at vi har etablert god økonomistyring foretaksgruppen,
men lønnoppgjøret er ikke i mål og effekten av dette er en usikkerhetsfaktor. Blir resultatet
en lønnsvekst på over fem prosent, så har vi ikke dekning for det i budsjettet, sier
økonomidirektør AnneMarie Barane i Helse MidtNorge RHF. Styret for Helse MidtNorge
RHF får regnskapsrapport for første tertial til behandling i sitt styre møte 29. mai. I samme
møte skal styre behandle forslag til langtidsbudsjett for foretaksgruppen. Helse MidtNorge
har en spesiell utfordring i forhold til hvordan man skal håndtere økende kapitalutgifter
knyttet til lånefiansieringen av nytt universitetssykehus i Trondheim.
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Positiv trend for ventetida
Gjennomsnittlig ventetid i Helse MidtNorge var ved utgangen av april 2008
redusert til 96 dager. Ved inngangen til året var den 110 dager. Antall pasienter på
venteliste var 38.181. Det er 2700 færre enn ved inngangen til året.
Ved utgangen av april var gjennomsnittlig ventetid ved helseforetakene i Helse MidtNorge
slik:
l
l
l
l

Helse NordTrøndelag HF 81 dager
St. Olavs Hospital HF 100 dager
Helse Nordmøre og Romsdal HF 102 dager
Helse Sunnmøre HF 93 dager

 Det er særlig antallet pasienter som har ventet lenge som er redusert de siste månedene
og vi ser en forskyvning i retning av at flere får tilbud om poliklinisk behandling. At færre har
behov for innleggelse på sykehus gjør at vi kan behandle flere og at pasienter raskere
kommer tilbake i normal aktivitet, sier medisinsk direktør Daniel Haga i Helse MidtNorge
RHF.
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Færre strykninger
Målrettet arbeid og systematisk oppfølging bidrar til at antallet strykninger er på
vei ned i Helse MidtNorge. Positiv utvikling ved St. Olavs Hospital HF og Helse
Nordmøre og Romsdal HF det siste året er likevel ikke nok til at medisinsk direktør
Daniel Haga er fornøyd.
 Det gjøres nå godt arbeid med å følge opp og klarlegge årsaker til at vi har hatt en høy
andel strykninger. Når årsakene er klarlagt er det også mulig å gjøre noe med det. Vi ser
en positiv tendens etter hvert som dette arbeidet er satt i system. Tallene for 1. tertial 2008
viser at vi er på rett vei, men har fortsatt langt igjen før vi kan innfri det nasjonale kravet om
at antallet strykninger skal være under 5 prosent. I Helse MidtNorge ligger helseforetakene
mellom 9 og 11 prosent ved utgangen av april 2008. Det er alt for høyt, sier Haga.
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Vil selge eiendommer til markedspris
Styret for Helse MidtNorge RHF sier nei avtalene Helse Nordmøre og Romsdal har
framforhandlet om avhending av fire eiendommer. Avtalene forutsatte at
eiendomsoverdragelsene delvis skulle skje vederlagsfritt, men det regionale styret
mener at de primært skal selges tilmarkedsverdi eller sekundært leies ut til
markedsleie.
De aktuelle eiendommene er de tidligere psykiatriske sentrene i Tingvoll og Eide, samt
barnehager i Kristiansund og Molde. Sakene sendes nå tilbake for ny behandling i Helse
Nordmøre og Romsdal HF.
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Poliklinikker for overvektige i alle helseforetak
Helse MidtNorge skal etablere tverrfaglig poliklinikk for behandling av sykelig
overvekt i alle helseforetakene i regionen. Tilbudet etableres for barn, ungdom og
voksne og vil kreve et forpliktende samarbeid mellom somatiske enheter og
psykisk helsevern.
Styret for Helse MidtNorge understreker at overvekt som samfunnsproblem må løses i et
folkehelseperspektiv, og at forebyggende arbeid og langsiktig oppfølging må skje i
pasientens nærmiljø og i primærhelsetjenesten. Det legges også opp til å videreføre tilbud
om livsstilsopphold i rehabilitering/opptreningsinstitusjon og forskning på dette.
 Helse MidtNorge skal fortsette å utvikle samarbeidet mellom helseforetak og
kommunene. Forebygging og behandling av fedme og sykelig overvekt er ett av områdene
som hører hjemme her både på administrativt og klinisk nivå, sier adm.dir. Jan Eirik
Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
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Den kirurgiske behandlingen videreføres ved Ålesund sjukehus, Sykehuset Namsos og St.
Olavs Hospital i Trondheim som også er regionalt senter.

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Poliklinikker-for-overvektige-i-alle-helseforetak/78242/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2008 > Revisjon av overordnet strategi

Revisjon av overordnet strategi
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt felles overordnet strategi for
foretaksgruppen for 20082020. I vedtaket legges det vekt på behovet for å
synliggjøre og sikre tilslutning om det felles verdigrunnlaget som strategien bygger
på.
Dette er Helse MidtNorges overordnede strategi 20082020:
Visjon:
På lag med deg for din helse
Hovedoppgaver:
l
l
l
l

Pasientbehandling:
Forskning
Utdanning av helsepersonell
Opplæring av pasienter og pårørende

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
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HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Verdier:
l
l
l

Trygghet
Respekt
Kvalitet

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Hovedmål:
Pasientbehandling og opplæring:
l

l

l

l

Helse MidtNorge skal gi likeverdige helsetjenester av god kvalitet, til riktig tid,
tilpasset befolkningens og den enkelte brukers behov.
Helse MidtNorge skal bidra til god samhandling innen spesialisthelsetjenesten og
med andre deler av helsetjenesten uavhengig av tjenestenivå.
Behandlingsforløpet skal være forutsigbart, helhetlig og effektivt for pasient og
pårørende.
Brukernes erfaring og kompetanse skal benyttes i planlegging og tilrettelegging av
behandlingstilbud.

Organisasjon og ledelse:
l

l

l

Ved hjelp av kompetente medarbeidere skal Helse MidtNorge utvikle effektive og
resultatorienterte organisasjoner.
Helse MidtNorge skal være en målrettet faglig utdanningsarena for studenter
og egne medarbeidere.
Virksomheten skal ivareta felles verdigrunnlag, etiske retningslinjer og
medvirkning fra ansatte.

Forskning:
l
l

Helse MidtNorge skal holde høy faglig standard og kunne dokumentere det.
Forskning og utvikling skal være en naturlig og høyt prioritert del av
virksomheten i hele regionen.

Økonomi:
l

Foretaksgruppen Helse MidtNorge skal drives med god og pålitelig

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Revisjon-av-overordnet-strategi-/78241/
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l

økonomistyring.
Samordning, effektiv drift og investeringer skal gi bidra til bedre pasienttilbud
og sørge for at verdiene i foretaksgruppen vedlikeholdes og utvikles.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Revisjon-av-overordnet-strategi-/78241/
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Får egen seniorpolitikk
Helse MidtNorge får sin egen seniorpolitikk. Det regionale styre har bedt om at
helseforetakene iverksetter arbeid med å utforme tiltak for å ivareta eldre
medarbeidere. Den overordnede seniorpolitikken skal følges opp handlingsplan for
HRområdet og den årlige rulleringen av planen.
Virksomhetene i Helse MidtNorge har mange medarbeidere over 50 år, og andelen er
sterkt økende. Alle helseforetakene startet i 2007 arbeidet med å utrede mulige tiltak
overfor eldre medarbeidere, og noen tidsavgrensede piloter skal evalueres i løpet av 2008.
Helse MidtNorge RHF ser det som viktig at foretakene har en felles tilnærming til
utfordringene på dette området, noe som har munnet ut i en felles rapport og forslag til
overordnet seniorpolitikk. Styret for Helse MidtNorge RHF har nå sluttet seg til dette
forslaget.
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Presseklipp
Bilder

Oppgavedeling skal gi bedre kapasitetsutnyttelse
Styret for Helse Midt-Norge ønsker å videreføre arbeidet med oppgavedeling
mellom helseforetakene i regionen, men konstaterer at rapporten som ble lagt fram
i styremøtet 29.mai ikke gir vesentlig grunnlag for endringer. Administrasjonen er
derfor bedt om å videreføre prosjektet. Målet er å utnytte kapasitet og kompetanse i
hele foretaksgruppen gjennom en mer dynamisk fordeling av oppgaver i regionen.

Arbeidet med oppgavedeling mellom helseforetakene kommer til å bli sett i sammenheng
med pågående prosjekt om sammenhengende behandlingsforløp. Styret har dessuten
bedt administrerende direktør om å iverksette prosesser som skal føre til at befolkningen
i naboforetak til St. Olavs Hospital i større grad legges inn i eget foretak ved behov for
øyeblikkelig hjelp. Administrerende direktør har også varslet at det vil bli startet et arbeid
med revisjon av plan for kreftkirurgi i Midt-Norge.
Det skal opprettes fagnettverk mellom helseforetakene for å understøtte disse
prosessene og styret kommer framover til å bli orientert om fordeling av nye legehjemler i
regionen.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Oppgavedeling... 26.03.2015
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Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Langtidsbudsjett uten økonomisk dekning
- Helse Midt-Norges langtidsbudsjett 2009-2014 viser at det må tilføres kapital for at
vi skal kunne løse både driftsmessige utfordringer og planlagte investeringer i
årene framover. Selv med betydelig omstilling i helseforetakene, vil vi ikke komme i
mål.

Oppgaven er å sørge for at befolkningen i Midt-Norge sikres tilgang til trygge og gode
spesialiserte helsetjenester, og at vi sikrer likeverdighet i regionen. Gjennom den
snuoperasjonen vi har iverksatt er vi i ferd med å få bedre økonomistyring og et
tydeligere utfordringsbilde. Dette skal vi nå arbeide videre med i dialog med vår eier,
Helse- og omsorgsdepartementet, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
En enstemmig styre for Helse Midt-Norge RHF gjorde følgende vedtak da det behandlet
forslaget til langtidsbudsjett 2009-2014:
1. Styret legger til grunn at igangsatte investeringsprosjekter skal prioriteres før andre
prosjekter. Dette betyr at styret vil prioritere tilførsel av kapital til byggeprosjektet
på Øya slik at det kan ferdigstilles som planlagt.
2. Styret vil ikke igangsette nye, større investeringsopplegg før finansieringen er i sin
helhet er på plass. Det er heller ikke aktuelt å sette i gang byggeprosjekter med
påfølgende kapitalkostnader som vil belaste driftskapitalen utover tilgjengelige
rammer.
3. Styret legger til grunn, jfr. Foretaksprotokoll fra mai 2008, at helseforetakene selger
bygningsmasse slik at tilgang på anleggskapital kan lette de finansielle
mulighetene for nyetableringer.
4. Selv om styret legger til grunn at det etter hvert vil bli vanskeligere å effektivisere
ved å iverksette nye tiltak, ber styret administrasjonen legger inn helseforetakspesifikke, optimale krav til omstilling i årene framover. Dette er å betrakte som et
generelt krav, men styret forventer at nyinvesteringer skal medføre mer rasjonell
drift. En viser her til at St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge RHF i egne
vedtak, forutsetter en besparelse i driften på 100 millioner kroner per år etter at
hele sykehusutbyggingen er fullført.
5. Det er viktig at omstillingsarbeidet virker motiverende og fremmer forbedringer i
arbeidsprosessene.
6. Styret vil prinsipielt støtte mindre investeringer i helseforetakene som gir påviselige
innsparinger og på den måten fremmer lønnsomhet i helseforetaket.
7. I det en viser til prioriteringsliste for investeringer i Helse Midt-Norge, konstaterer
styret at man innenfor kjente rammer kun er i stand til å realisere investeringene
ved St.Olavs Hospital. Det er ikke rom for investeringer i nytt sykehus i Molde og
ny barneavdeling i Ålesund. Styret vil likevel fortsette utredningsarbeidene ved
Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF slik at man kan få lagt
fram konkrete planer med kostnadsoverslag.
8. Selv om alle foretak bortsett fra St. Olavs Hospital HF går i balanse fra og med
2008, og i hele langtidsbudsjett-perioden, viser framlegget at Helse Midt-Norge vil
gå med driftsunderskudd mellom 300 og 400 millioner kroner hvert år. I praksis
betyr dette at Helse Midt-Norge har en omfattende driftsfinansiell utfordring selv
om det ikke blir satt i gang investeringer utenom St. Olavs Hospital. Styret ser ikke
at det er mulig å dekke opp de økte kapitalkostnadene på Universitetssykehuset
gjennomsalg av eiendom, effektivisering eller andre helseforetak-spesifikke tiltak
alene.
9. Styret merker seg at administrasjonen i langtidsbudsjettet ikke har tatt med utgifter
tilflytting fase 2 St. Olavs Hospital og heller ikke tilstrekkelige rammer til fornying av
medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold. Styret ber om at dette innarbeides.
I forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet, la styret til grunn at budsjettet for
2009 skal gå i balanse. Forslag til foreløpig fordeling av inntekter for 2009 legges fram for
det regionale styret i junimøtet. Endelig behandling av budsjett for 2009 vil skje til høsten
etter at neste års statsbudsjett er lagt fram, først da vil de økonomiske rammene for
neste år være kjent.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Langtidsbudsjet... 26.03.2015
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Statsråd Sylvia Brustad til Ålesund og Molde
Helse og omsorgsminister Sylvia Brustad besøker Helse MidtNorge tirsdag 10.
juni. Statsråden skal besøke sykehusene i både Ålesund og Molde og vil bl.a. bli
orientert om planene for ny barneavdeling i Ålesund og nytt sykehus i Molde.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Statsrad-Sylvia-Brustad-til-Alesund-og-Molde/78702/
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Følg styreseminaret på web
Helse MidtNorge arrangerer 5.6. juni samling for styrer og direktører i
foretaksgruppen. Du kan følge med på seminaret gjennom presentasjoner som
gjøres tilgjengelig her  på foretaksgruppens styreadministrasjon.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Folg-styreseminaret-pa-web/78549/
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Samhandling blir viktig reformområde
Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene blir avgjørende for
å kunne løse HelseNorges framtidige utfordringer. Helse og omsorgsminister
Bjarne Håkon Hanssen mener derfor det er nødvendig å ta nye grep. Under sitt
besøk i Helse MidtNorge onsdag 25. juni varslet han at dette kommer til å bli et
viktig reformområde.

Foto: Jan Erik Sundøy, Stjørdalens Blad
 Jeg er glad for signalene fra statsråden. Dette er helt i tråd med den satsningen vi er i ferd
med å legge til rette for i MidtNorge. Vi har allerede flere gode eksempler på hvordan dette
kan gjøres. Stjørdal distriktsmedisinske senter (DMS) som statsråden besøkte, er en slik
spennende nyskapning. Dette er god ressursutnyttelse og samtidig bidrar slike
desentraliserte tilbud til å gjøre hverdagen enklere for pasienter når behandlingstilbud kan
gis lokalt, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Samhandling-blir-viktig-satsingsomrade/84565/
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Statsråd Bjarne Håkon Hanssen besøker Levanger og
Stjørdal
Nyutnevnt helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen besøker Helse Midt
Norge onsdag 25. juni. Besøket innledes hos Helse NordTrøndelag HF på
Sykehuset Levanger og statsråden skal også bl.a. besøke Stjørdal
Distriktsmedisinske senter. Besøket avsluttes hos Helse MidtNorge RHF på
ettermiddagen.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Statsrad-Bjarne-Hakon-Hanssen-besoker-Levanger-og-Stjordal/84374/
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Samordner anskaffelser og lager
Helse MidtNorge skal samordne helseforetakenes anskaffelser og vil etablere et
felles regionalt lager for foretaksgruppen. Det regionale styret sluttet seg onsdag til
planene for dette.
Gjennom å samarbeide om anskaffelser i en nettverksmodell skal man forsterke fokuset på
standardisering av prosesser opp mot ledende praksis for offentlige innkjøp. Gjennom
modellen vil innkjøpsfunksjonen være godt rustet til å gjennomføre effektive anskaffelser.
For å redusere risiko ved gjennomføring av ett regionalt lager, legges det til grunn en trinnvis
innføring. Driften skal i første omgang ivaretas gjennom en kontrakt med St. Olavs Hospital
HF. Fra og med juli 2008 vil St. Olavs Hospital HF ha etablert sitt nye sentrallager på
Heggstadmoen i Trondheim. Alternativene med en konkurranseutsetting av lagerfunksjonen
(tredjepartsleverandør) eller at det blir en regional enhet, kan bli vurdert på et senere
tidspunkt.
Etablering av et regionalt lager vil ikke medføre endringer for ansatte innen lager/forsyning
for St. Olavs Hospital HF. Ansatte i den samme funksjonen i Helse NordTrøndelag HF,
Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Sunnmøre HF vil få andre arbeidsoppgaver. Dette
er beskrevet i en konsekvensanalyse som er utarbeidet. Disse ansatte vil eventuelt få
annen organisatorisk tilknytning innenfor det enkelte helseforetaket, men hvordan det skal
gjennomføres må foretakene selv ta stilling til. Dette er drøftet med tillitsvalgte lokalt i
helseforetakene.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Samordner-anskaffelser-og-lager/84297/
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Helsepolitisk debatt i Ålesund
Fredag 13. juni deltok adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF i en
helsepolitisk debatt i regi av Ålesundregionens Utviklingsselskap. Hovedtema for
møtet var utvikling av spesialisthelsetjenesten i Helse MidtNorge bmed vekt på
skjevfordeling, barneavdelinga og framtidig samhandling mellom ulike
tjenestenivåer i helseregionen.
Thoresen la i sin innledning vekt på behovet for å videreutvikle samarbeidet med
kommunene i MidtNorge for å møte framtidas utfordringer med bl.a. en sterk vekst i
antallet eldre. Han kommenterte også bl.a. diskusjonen om ny barneavdling i Ålesund:
 Det er helt klart behov for ny barneavdeling i Ålesund. Arbeidet med å planlegge den nye
avdelingen er i gang og jeg regner med at planene kan legges fram for behandling i styret
for det regionale helseforetaket i løpet av våren 2009. Dette er ett av de tiltakene som styret
allerede har gitt prioritet når det gjelder planlagte investeringer. Endelig timeplan for
utbygging kan vi ta stilling til vi har klarlagt de økonomiske rammene vi får framover og når
prosjektet er ferdig utredet og godkjent, Thoresen.
Her kan du se presentasjonen som Thoresen benyttet i sitt inlegg. (pdfdokument)

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Helsepolitisk-debatt-i-Alesund/83477/
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Styresaker for 18. juni08 tilgjengelig på web
Styresaker for Helse MidtNorge RHFs styremøte 18. juni er nå tilgjengelig på vår
styreadministrasjon (klikk på lenken).

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Styresaker-for-18-juni-08-tilgjengelig-pa-web/80491/
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Statsrådmøte med viktige signaler
Helse og omsorgsminister Sylvia Brustad besøkte Helse MidtNorge tirsdag 10. juni
og bekreftet viljen til å få realisert både ny barneavdeling i Ålesund og nytt
sykehus i Molde. Det ble også gitt signaler om at skjevfordelingen mellom
regionene vil bli rettet opp og at det kommer forslag om dette når statsbudsjettet
for 2009 legges fram til høsten.
 Helse MidtNorge har gjennomført en omfattende snuoperasjon og gått fra et underskudd
på over 700 millioner kroner til nå å drive så godt at det til og med rapporteres økonomitall
som ligger i pluss. Det fortjener regionen ros for, sa helse og omsorgsminister Sylvia
Brustad under besøket som omfattet presentasjoner og omvisninger både ved Ålesund
sjukehus og Molde sjukehus.

 Det er gledelig at det nå kommer signal om at skjevhetene som Magnussenutredningen
har dokumentert skal utjevnes. Vi vil fortsatt ha behov for å drive omstillingsarbeid og skal
videreføre sunn økonomistyring i årene som kommer. Vi er kommet et skritt nærmere
realisering av ny barneavdeling i Ålesund og nytt sykehus i Molde, men ingenting vil bli
iverksatt før vi har finansieringen endelig på plass og er trygg på at vi kan bære finans og
driftsutgiftene vi pådrar oss, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Skjevfordeling
Magnussenutvalgets innstilling ble overlevert helse og omsorgsministeren januar i år og
deretter sendt ut på høring. Regjeringen vil gå gjennom høringsuttalelser og utvalgets
innstilling for å ta stilling til omfanget av skjevfordeling mellom helseregionene. Deretter vil
regjeringen komme med forslag til å rette opp skjevfordeling som kan dokumenteres. Dette
vil regjeringen komme tilbake til i forslag til statsbudsjett for 2009.
– Det er viktig å gi disse signalene nå fordi det har vært et stort engasjement rundt denne
saken, sier helse og omsorgsministeren.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Statsradmote-med-viktige-signaler/80490/
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Fritt sykehusvalg Norge - ny utgave
Helsedirektoratet relanserer i dag en ny og bedre utgave av nettsiden Fritt
sykehusvalg Norge. Nettstedet er mer brukervennlig og informasjonen er lettere
tilgjenglig og gir pasientene et bedre grunnlag for å kunne velge behandlingssted.

Det er et mål å sikre økt medbestemmelse for pasientene, bedre brukerservice og lik
tilgang på helsehjelp i befolkningen. Fritt sykehusvalgordningen skal bidra til at pasienter
og pårørende på en enkel måte får et tilstrekkelig og godt beslutningsgrunnlag, slik at de
reelt kan benytte retten til fritt sykehusvalg. Når pasienter enklere kan velge sykehus
med kortere ventetid vil dette også kunne føre til reduserte ventetider generelt. Det nye
nettstedet vil kunne bidra til en bedre utnyttelse av ordningen fritt sykehusvalg.
Helsedirektoratet mener det er viktig at alle skal ha tilgang til informasjonen. Ettersom
ikke alle bruker internett som informasjonskilde, er det viktig å påpeke at
informasjonstjenesten fritt sykehusvalg har en telefontjeneste hvor alle kan få veiledning
og råd av pasientrådgiverne på telefon 800 41 004.
I tillegg til nettstedet vil alle brukere ha nytte av å benytte telefontjenesten. Der kan man
få utdypet informasjonen på nettstedet og få svar på spørsmål om behandlingstilbudene.
Kontoret til Fritt Sykehusvalg i Helse Midt-Norge ligger i Molde, men er tilknyttet den
nasjonale tjenesten med til sammen 7 pasientrådgivere. Den nasjonale tjenesten mottok
nær 19 000 henvendelser i 2007
Pasientrådgiverne i telefontjenesten gir informasjon om offentlige sykehus og
rusinstitusjoner. I tillegg informerer pasientrådgiverne om private sykehus som har
avtaler med de regionale helseforetakene, avtalespesialister, rehabiliteringsinstitusjoner
og tilbud som er etablert for sykemeldte innen ”raskere tilbake” ordningen.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Fritt-sykehusva... 26.03.2015

Helse Midt-Norge RHF - Nasjonalt prosjekt etablert: Overtar utbetalinger innen pasie... Side 1 av 44

Norsk | English

Kontakt oss | A A A

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

Om oss

Send forespørsel
Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2008 > Nasjonalt prosjekt etablert: Overtar utbetalinger innen pasienttransport

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Nasjonalt prosjekt etablert: Overtar utbetalinger innen
pasienttransport
Innen 1. januar 2010 skal de regionale helseforetakene overta NAVs oppgaver
knyttet til pasienttransport. I den forbindelse er det etablert et nasjonalt prosjekt
som skal forberede overføringen.
Prosjektet omhandler i hovedsak overføring av følgende oppgaver fra NAV til de
regionale helseforetakene: Tilbakebetaling av brukernes utlagte reiseutgifter for transport
til undersøkelse og behandling, samt reiseplanlegging og informasjon.
Overføring av oppgavene vil skje gradvis for de ulike helseforetakene fra 1.september
2009, og senest 1.januar 2010.
Prosjektet er organisert som et nasjonalt prosjekt. Det er etablert et delprosjekt for hver
helseregion, et IKT-prosjekt og et delprosjekt for etablering av et nasjonalt selskap.
Prosjektet er nå i oppstarts- og planleggingsfasen. Denne høsten skal prosjektet sikre en
hensiktsmessig nasjonal og regional organisering.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse Midt
-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Det skal også utarbeides en helhetlig plan for kommunikasjon til brukere som blir berørt
av endringene, til de ansatte i helseforetakene, samt NAV-ansatte.
Prosjektleder for det regionale delprosjektet i Helse Midt-Norge RHF er rådgiver Erik
Andreas Øyen. I tillegg deltar advokatfullmektig Dagfinn Tynes i en nasjonal
ressursgruppe. Stabsdirektør Per Holger Broch er regionens representant i den
nasjonale styringsgruppen.

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

Tilbakemelding på denne siden
Publisert: 09.07.2008 08:09
Jostein Listou
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Vedrørende varslinger i Helse MidtNorge RHF
I forbindelse med ”Ambulansesaken” ble det internt i Helse MidtNorge RHF gitt to
skriftlige varslinger. Disse ble sendt henholdsvis 31.10.08 av advokat Dordi
Flormælen og 06.11.08 av kontraktsjef Bård Skage. Varslene ble inngitt i tråd med
vedtatte retningslinjer for intern varsling.
Varslingene pekte på mulige kritikkverdige forhold i den såkalte ”Ambulansesaken” med
hovedvekt på offentlige uttalelser fra styreleder, tidligere administrerende direktør og
tidligere stabsdirektør.
Administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF beklager uttalelsene og den usikkerhet
dette har medført og finner grunn til å understreke at det ikke har vært, eller er grunnlag for
å reise tvil om verken kompetansen eller jobbutførelsen til Flormælen eller Skage. Begge er
fortsatt ønsket som medarbeidere i sentrale posisjoner i Helse MidtNorge RHF.
Ambulansesaken og håndteringen av denne har fått konsekvenser og ført til endringer av
ledelsen i det regionale helseforetaket.
Helse MidtNorge RHF er en stor virksomhet som samlet gjør innkjøp for store beløp hvert
år. Det er nå et ønske fra begge parter, både de to som har varslet og administrerende
direktør, om å se framover og gjøre det som er nødvendig for å sikre gode rutiner, prosesser
og beslutninger knyttet til innkjøp og logistikk i det regionale helseforetaket. Arbeidet med
dette vil fortsette like over nyttår og fullføres i løpet av kort tid. I den forbindelse vil også
nødvendig ekstern bistand eventuelt bli benyttet.
Stjørdal 18.12.2008
Dordi Flormælen
Bård Skage
Bjørn Erikstein
Kontaktperson for media:
Kst. adm.dir. Bjørn Erikstein mob tlf. 4816 8759
Publisert: 18.12.2008 09:08
Tor Harald Haukås
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ISFendring betyr mer behandling utenfor sykehus
Helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen varsler endringer i ordningen
med innsatsstyrt finansiering (ISF) for å legge til rette for at spesialisthelsetjenester
skal kunne tilbys utenfor sykehusene og utføres av andre enn legespesialister. Bl.a.
sykepleiere vil kunne drive oppsøkende virksomhet. Det var under et besøk på
Stjørdal DMS i dag, der både statsråden og statsminister Jens Stoltenberg deltok,
at endringen ble kunngjort.
Endringen i ISFfinansieringen er en del av samhandlingsreformen, og har til hensikt å bidra
til å redusere sykehuskøene. Et siktemål er også at flere pasienter skal behandles utenfor
sykehus i kjente omgivelser og slippe transport.
Statsminister Jens Stoltenberg og Helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen
besøkte Helse MidtNorge i forbindelse med arbeidet med å bedre samhandlingen mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten. I løpet av oppholdet besøkte de Sjørdal
Distrikstmedisinske Senter, Havstein Sykehjem og lungeavdelingen ved St Olavs Hospital
der det særlig var behandlinge av KOLSpasienter som var i fokus.

Pasient Arild Kirkefjord fikk besøk av statsminister Jens Stoltenberg og helse
og omsorgsminister på Stjørdal DMS. På bildet ses også ordfører Johan Arnt
Elverum og fung. daglig leder Trond Lundemo. Foto: Jan Erik Sundøy,
Stjørdalens Blad.
– Dette er en viktig brikke i samhandlingsreformen. Nå legger vi til rette for at pasienter i
større grad kan behandles utenfor sykehusene av kvalifisert helsepersonell. Det gir et bedre
tilbud til pasientene, sa statsminister Jens Stoltenberg da han og helse og
omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i dag besøkte flere helseinstitusjoner i Trøndelag.
– Denne økonomiske omleggingen vil bidra til at køene ved sykehusene går ned, sier helse
og omsorgsministeren.
Positivt
– Det er positivt at det gjøres endringer i den innsatsstyrte finansieringen som vil stimulere
til desentralisert spesialisert behandling, sier Bjørn K. Erikstein, kst.adm. dir. i Helse Midt
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Statsministeren-ISF-ordning-flytter-helsetjenester-ut-til-publikum/91565/
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Norge RHF. Det blir lettere å gi tilbud om behandling utenfor sykehus og pasienter kan få
oppfølging hjemme i større grad enn i dag. Det gir god helseøkonomi og ikke minst bedre
kvalitet for pasientene.

Statsminister Jens Stoltenberg i samtale med KOLSpasient Leif Bartnes
under besøket på St. Olavs Hospital fredag. Foto: St. Olavs Hospital HF.
Nyordningen trer i kraft 1. januar 2009.
Ved utvidelsen av ordningen fra 2009 inkluderes blant annet følgende helsehjelpsformer:
l

l

l

l
l
l

l

Kronikeromsorg utført av sykepleiere for diabetikere og pasienter med andre
indremedisinske kroniske sykdommer (for eksempel hjertesvikt, KOLS/astma eller
MS, parkinson og andre kroniske nevrologiske sykdommer).
Lysbehandling av pasienter med kroniske hudlidelser, for eksempel psoriasis og
eksematøse lidelser (utført av sykepleiere).
Gipsing og bandasjebehandling som ledd i oppfølging etter skader (utført av
sykepleiere).
Svangerskapsomsorg utført av jordmødre (i spesialisthelsetjenesten).
Nevropsykologisk testing utført av psykologer.
Annen somatisk orientert helsehjelp utført av psykologer, for eksempel som ledd i
tverrfaglig smertebehandling og oppfølging ved kroniske nevrologiske tilstander.
Praktisk gjennomføring av undersøkelser med henblikk på hjerterytmeforstyrrelser, der
lege fortolker resultat og står for oppfølging i etterkant (utført av sykepleiere).

Statsministerens kontor har lagt ut en pressemelding om saken
Les mer om samhandlingsreformen her

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Statsministeren-ISF-ordning-flytter-helsetjenester-ut-til-publikum/91565/
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Lansering av læringsmateriell for mestring av kronisk
sykdom
Torsdag 4.desember lanserte prosjektet ”Skipper på egen skute” læringsmateriell i
bruk av Løsningsfokusert tilnærming (LØFT ) Prosjekt er forankret i Læringsog
mestringssenteret Helse NordTrøndelag og er ment som et hjelpemiddel i
opplæring av personer med kronisk sykdom.
Prosjektet er finansiert gjennom stiftelsen Helse og Rehabilitering via Norges
Diabetesforbund og Norsk Revamatikerforbund.
Fokus i 2008 har vært utvikling av læringsmateriell. Hovedoppgave i 2009 blir opplæring av
gruppeledere i hvordan anvende LØFT som samtaleform.
Målet med prosjektet er å bidra til at mennesker med kronisk sykdom kan oppleve god
livskvalitet på tross av begrensninger ved sykdom. Materiellet er utviklet i samarbeid med
fagpersonell og erfarne brukere tilknyttet Sykehuset Namsos. Materiellet består av
veiledningshefte som beskriver bruken av materiellet for helsepersonell og gruppeledere i
interesseorganisasjoner, mestringsterning og veiledningsperm.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Prosjektleder er Gerd Nysether, 74 21 53 63 gerd.nysether@hnt.no
Veiledningsheftets illustrasjoner finner du tilgjengelig på hos Helse NordTrøndelag
Publisert: 05.12.2008 10:00
Jostein Listou

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Statsminister og statsråd på besøk fredag 5. desember
Statsminister Jens Stoltenberg og helse og omsorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen besøkjer fredag 5. desember Trøndelag i samband med regjeringa sitt
arbeid for å reformera samhandlinga mellom kommune og spesialhelsetenesta.
Program for dagen:
Om lag kl. 09.30: Stjørdal distriktsmedisinske senter, Stjørdal
Om lag kl. 11.15: Havstein sykehjem, Trondheim
Om lag kl. 13.00: St. Olavs Hospital, Trondheim
Det blir ordna busstransport for medfølgjande presse. Pressefolk som ønskjer å vera med
på turen vert bedne om å kontakta smkinfo@smk.dep.no eller Marianne Olsen på telefon
22 24 40 07 innan 4. desember kl. 12.00.
Pressekontakt for statsministeren er
politisk rådgjevar Mina Gerhardsen,
telefon 918 52 986.
Pressekontakt for helse og omsorgsministeren
er kommunikasjonsansvarleg i samhandlingsprosjektet Anne Nordskog,
telefon 975 30 948.

Publisert: 02.12.2008 14:18
Tor Harald Haukås
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Nye veiledere skal bidra til bedre prioriteringer
Nye prioriteringsveiledere skal bidra til at pasientene prioriteres likere uavhengig
av hvor i landet de bor. Prioriteringsveilederne skal gjøre det lettere for
sykehusene å prioritere opp de pasientene som er sykest.
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har samarbeidet om å utvikle
prioriteringsveiledere innenfor 30 fagområder/spesialiteter som gir anbefalinger om
rettighetsstatus og frister til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen har bidratt
aktivt i hele prosessen.
 Helse MidtNorge skal iverksette opplæringstiltak rettet både mot prioriteringsansvarlige
leger og merkantilt personale. Vi kommer til å avholde et fellesmøte om de nye veilederne
sammen med Helsedirektoratet på nyåret, og nå i desember vil vi drøfte tiltakene med
administrerende direktører i våre helseforetak. Det er viktig at vi når ut med god informasjon
til både publikum og fagfolk for å gjøre veilederne kjent og for å sikre at de blir brukt, sier
kst. medisinsk fagdirektør Henrik Sandbu i Helse MidtNorge RHF.
Forskrifter om prioriteringer i helsetjenesten trådte i kraft 1.1.2001, men data fra Norsk
Pasientregister (NPR) tyder på at regelverket er praktisert ulikt både mellom
helseregionene og mellom helseforetakene i de ulike helseregionene.
– Prioritering har vært en hodepine for alle i helsetjenesten, sier assisterende direktør i
Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog. – Med prioriteringsveilederne skal vi sikre at de sykeste
får hjelp først og at de som trenger det mest får behandling i tide. Når prioriteringsveilederne
tas i bruk, håper vi flere skal behandles på rett nivå. – Det viktigste er at ventetiden ikke blir
for lang for de med alvorlige sykdommer.

Bredt samarbeid
Veilederne er laget av fagmiljøene selv i samarbeid med brukerrepresentanter og fastleger.
Tretti arbeidsgrupper, hvor også flere av landets fremste medisinske eksperter har deltatt,
har jobber i 2 år med dette prosjektet.
– Vi vet at det er for store variasjoner i prioriteringene, sier fagdirektør i Helse Vest RHF,
Odd Søreide. – Vi må gi legene og helsetjenesten et hjelpemiddel i den kliniske hverdagen
når de skal prioritere hvilke pasienter som skal få rett til prioritert helsehjelp og hvilke som
må vente.  I samarbeidsprosjektet har vi hatt en tett dialog med mer enn 300 fagfolk og
brukerrepresentanter. Vi vet at prioriteringsveilederne er etterspurt av tjenestene.
Gjør det lettere å gjøre riktige vurderinger
I Norge har vi et lovverk som tilsier at de pasientene som trenger helsehjelp mest skal få en
juridisk bindende frist for når de senest skal få helsehjelp. Fristen skal baseres på en
individuell vurdering av hvert enkelt pasient i forhold til alvorlighet, nytteeffekt av
helsehjelpen, og om det er et rimelig forhold mellom kostnaden ved behandling og den
nytten behandlingen gir.
I de utarbeidede forslagene til prioriteringsveiledere er det skissert hvordan prioriteringene
bør foretas innenfor hver enkelt sykdomstilstand.
– Veilederne er viktige i arbeidet for å gi rett diagnostikk og behandling til rett tid, sier
president Torunn Janbu i Den Norske Legeforening. – Vi tror dette vil oppfattes som et godt
hjelpemiddel i prioriteringsarbeidet og bidra til at sykehuslegene kan ta beslutninger med
større grad av trygghet. – Det vil bli viktig også å informere fastlegene som henviser
pasientene, om veilederne.

De riktige pasientene skal prioriteres først
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Nye-veiledere-skal-bidra-til-bedre-prioriteringer/91332/
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– Vi har fra Mental helse deltatt i dette arbeidet og håper at de pasientene som har de
størst og mest alvorlige problemene blir behandlet først, sier Erling Jahn,
brukerrepresentant i arbeidsgruppen innen psykisk helsevern for voksne. – Vi vet at dersom
sykdommer oppdages tidlig og at helsevesenet reagerer raskt så er det størst mulighet for
den som er syk å gjenvinne sin funksjonsevne.
For mer informasjon, vennligst kontakt samarbeidsprosjektets sekretariat ved Vidar
Kårikstad (Epost: vik@helsedir.no, telefon: 24 16 38 18, mobil 941 30 805) og Elizabeth
Nygaard (Epost: eny@helsedir.no)
Lenker til prioriteringsveilederne
Prioriteringsveileder  Revmatologi [IS 1630]
Veiledertabell – Revmatologi
[IS1649]
Prioriteringsveileder  Nevrologi [IS 1626]
Veiledertabell – Nevrologi [IS1645]
Prioriteringsveileder  Hud og venerisk kirurgi
Veiledertabell – Hud og veneriske sykdommer
[IS 1622]
[IS1641]
Prioriteringsveileder  Gastroenterologisk kirurgi
Veiledertabell  Gastroenterologisk kirurgi
[IS 1620]
[IS1639]
Prioriteringsveileder  Psykisk helsevern for voksne
Veiledertabell – Psykisk helsevern for voksne
[IS 1582]
[IS1637]

Publisert: 02.12.2008 13:46
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Viderefører arbeidet med Hysnes Helsefort
Styret for Helse MidtNorge RHF ber om at det nå startes detaljprosjektering av
Hysnes Helsefort basert på den nylig avleverte rapporten for forprosjektet. St. Olavs
Hospital HF får ansvar for videre prosjektering, iverksetting og gjennomføring av
prøveprosjektet.
Det skal nå utarbeides en intensjonsavtale med Stiftelsen Hysnes om leie av lokaler og
tilhørende tjenester. Samtidig som styret viderefører arbeidet med Hysnes Helsefort, er man
skeptisk til å etablere nye tilbud som kan være kostnadsdrivende uten at det er sett
nærmere på annen organisering av tilbudet. Dersom det ikke kan dokumenteres resultater
som står i forhold til ressursinnsatsen vil Helse MidtNorge vurdere sitt engasjement ved
Hysnes Helsefort.
For at man skal komme videre er det en forutsetning at Stiftelsen Hysnes fullfører
nødvendige ombygginger på stedet. Og styret for Helse MidtNorge legger til grunn at det
utarbeides og kvalitetssikres en detaljert forskningsprotokoll for prosjektet. Etter 3,5 år skal
det vurderes om videre drift ved Hysnes Helsefort er faglig og økonomisk forsvarlig.
Publisert: 27.11.2008 15:49
Tor Harald Haukås
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Magnussenpenger til investeringer og drift
Styret for Helse MidtNorge RHF går inn for å bruke de 224 millioner kronene ekstra
som tilføres basisrammen for 2009, til investeringer og drift av helseforetakene.
Investeringsbudsjettet for 2009 økes med 124 mill. kroner. Helseforetakene får tilført
80 mill. kroner ekstra gjennom regionens inntektsfordelingsmodell, mens 20 mill.
kroner står udisponert for å kunne ivareta andre prioriterte oppgaver.
Endelig budsjett for 2009 vedtas i desember. Styrets vedtak bygger på at det fortsatt vil
være omstillingsbehov ved helseforetakene, men innebærer også økt innsats på prioriterte
områder og bedre forutsetninger for å betjene økte kapitalkostnader. Med 13,3 milliarder
kroner til rådighet skal det gis tilbud om behandling til flere pasienter enn noen gang før.
Prognosen pr. utgang av oktober viser at Helse MidtNorge samlet sett ligger an til et
resultat som er 10 millioner kroner bedre enn budsjett i 2008. I tillegg har Regjeringen nylig
varslet at det kommer over 70 millioner kroner i ekstra bevilgning på tampen av året. Dette
gir bedret likviditet og reduserte rentekostnader i 2009.
Publisert: 27.11.2008 15:47
Tor Harald Haukås
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05515  Nytt telefonnummer for Pasienttransport
26. november innfører Helse MidtNorge nytt felles telefonnummer til kontoret for
Pasienttransport i NordTrøndelag, SørTrøndelag og Møre og Romsdal. Dette skal
bidra til en bedre service for brukerne.
 Som bruker av Pasienttransport skal du fortsatt få hjelp ved ditt vanlige kontor i de aller
fleste tilfellene. Men hvis det er kø på telefonen, får Kontoret for Pasienttransport nå
mulighet til å hjelpe hverandre, slik at du som bruker av tjenesten raskere skal få svar,
forteller Kjetil Aas, prosjektleder for det nye nummeret. Den som ringer 05515, kommer
automatisk til det lokale kontor for Pasienttransport i fylket man ringer fra, enten man ringer
fra fasttelefon eller mobiltelefon.
 Det blir ingen endringer for brukerne, annet enn at selve telefonnummeret er nytt, sier Aas.
Behandlere i kommuner og på sykehus har fått beskjed om endringen, og det vil bli slått
opp plakater på venterommene. Den som ringer det gamle nummeret den første tiden etter
26. november vil få en beskjed om at Pasienttransport har fått nytt nummer.
På sikt er det meningen at 05515 skal bli et nasjonalt nummer, og brukeren blir automatisk
satt over til riktig kontor, sier Kjetil Aas.
Publisert: 25.11.2008 14:02
Jostein Listou
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Pasienttransport i NordTrøndelag: Innstilling klar
Helse MidtNorge offentliggjør i dag listen over tilbydere som er innstilt til å få
kontrakt på pasienttransport i NordTrøndelag. Tre selskaper er innstilt
som leverandører av transporttjenester for perioden 01.01.2009  31.12.2011, med
mulighet for 1 års forlengelse.
De innstilte er:
l

l

l

Stjørdal Taxi AS:
”Sørregion”
Kommunene: Stjørdal og Meråker (2 kommuner)
Lenes Bussreiser AS:
”Midtregion”
Kommunene: Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik, Leksvik og Steinkjer. (7
kommuner)
Taxi MidtNorge AS:
”Nordregion”
Kommunene: Namsos, Verran, Namdalseid, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan,
Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka (15
kommuner)

Frist for eventuell klage er satt til 8. desember 2008, kl. 12:00.
Publisert: 25.11.2008 08:57
Jostein Listou
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Skien fikk nasjonalt oppgjørskontor
Regjeringen har bestemt at den nye nasjonale enheten for refusjon for pasientreiser, med
rundt 6070 statlige arbeidsplasser, skal lokaliseres i Skien i Telemark. Samtidig har
regjeringen bestemt at Helse SørØst RHF ikke lenger skal være pålagt å opprettholde
administrasjonssted både på Hamar og i Skien.
 Når vi nå har mulighet for å etablere 6070 statlige arbeidsplasser i Skien, er jeg glad for at
vi kan fjerne klausulen som påla Helse SørØst RHF å opprettholde administrasjonssted
også i Skien etter sammenslåingen av de to regionale helseforetakene. Ved at Helse Sør
Øst RHF nå står fritt til å samle hovedadministrasjonen på Hamar, legger vi til rette for god
og effektiv drift av helseforetaket, sier helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Ingen av de ansatte i Helse SørØst RHF som i dag har arbeidsplass i Skien vil bli sagt
opp. Helse SørØst RHF vil sette i gang en prosess der tillitsvalgte og verneombud er
involvert.
Helseforetakene overtar håndtering av refusjonskrav
Oppgaven med å håndtere informasjon og refusjon av pasientreiser skal i perioden fra 1.
september 2009 til 1. januar 2010 overføres fra Arbeids og velferdsetaten til de regionale
helseforetakene. Tjenesten vil bli organisert med et nasjonalt kontor og flere regionale
saksbehandlersteder. Den nasjonale enheten, som skal håndtere fellesoppgaver,
samordningsoppgaver og tunge saksbehandlingsoppgaver, er altså besluttet lagt til Skien.
De ansatte som i dag jobber med refusjon av pasientreiser i Arbeids og velferdsetaten vil få
mulighet for tilsetting i den nasjonale enheten eller ved de regionale saksbehandlerstedene
gjennom intern utlysning av stillingene. Regjeringen har forutsatt at muligheten for å legge
til rette for fleksible arbeidsordninger skal vurderes. Det er allerede etablert et nært
samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Arbeids og velferdsetaten for å sikre en
koordinert overføring av oppgavene.
To aktuelle i MidtNorge
Både Nærøy og Ålesund var med i kampen om å få den nasjonale enheten for
pasientreiser, men tapten kampen mot Skien. I MidtNorge skal deltre lokale
kjørekontorene i Ålesund, Orkdal og Levanger styrkes. Disse vil få tilført mellom 57 nye
stillinger hver når reformen gjennomføres fra 1.1.2010.
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Sakspapirer for styremøte 27. november
Nå er sakspapirene for styremøtet i Helse MidtNorge RHF 27. november
tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web (klikk her for å gå dit).
Publisert: 20.11.2008 16:21
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Sakspapirer-for-styremote-27-november/91047/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2008 > Helsebygg skal følge opp ambulanseavtalene

Helsebygg skal følge opp ambulanseavtalene
Helsebygg MidtNorge har fått i oppdrag å følge opp ambulanseavtalene i Helse
MidtNorge og framtidig saksbehandling i etterkant av anbudsprosessen.
Bakgrunnen for oppdraget er konklusjonene etter den eksterne gjennomgangen av
anskaffelsesprosess og håndteringen av inngåtte avtaler, som styret for Helse Midt
Norge RHF tok initiativ til.
Helsebygg vil knytte til seg juridisk ekspertise som skal bistå i arbeidet.
I løpet av de neste ukene skal man sette seg inn i sakskomplekset. Deretter vil man i første
del av desember ha innledende samtaler med de partene som mener seg berørt av de
forhold som framkommer i rapporten fra Kvale & Co Advokatfirma ANS.
Her kan du laste ned og lese rapporten (pdf).
Kontaktperson:
Adm.dir. Johan Arnt Vatnan, Helsebygg MidtNorge
Mob. 99561569
Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse MidtNorge RHF
Mob. 93498136
Publisert: 20.11.2008 11:38
Tor Harald Haukås
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Får tilført over 70 millioner kroner ekstra i 2008
Helse MidtNorge ligger an til å få tilført 69 millioner kroner ekstra i 2008 som følge
av Regjeringens forslag til endring i basisbevilgningen til de regionale
helseforetakene (St. prp. Nr. 13). I tillegg vil Helse MidtNorge også få tilført økte
inntekter knyttet til poliklinisk virksomhet.
 De økte inntektene vil styrke resultatet vårt i 2008. Budsjettet vårt tilsier at vi skal gå i
balanse, men de økte inntektene vil trolig føre til at regnskapet for 2008 gir overskudd som
kan brukes til å redusere vår driftskreditt og noe mindre renteutgifter i 2009. Justeringen vil
også føre til bedre likviditet, sier økonomidirektør AnneMarie Barane i Helse MidtNorge
RHF.
Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningen til de regionale helseforetakene med til
sammen 500 millioner kroner. Prognosene viser at helseforetakene samlet kan gå med 900
millioner kroner i underskudd i 2008. Likviditeten er svekket gjennom flere år som følge av
underskudd og høye innbetalinger i pensjonspremie. Høyere aktivitet enn budsjettert innen
offentlige poliklinikker for psykisk helsevern/rusbehandling, laboratorier og radiologi, fører til
at det foreslås 95 millioner kroner mer til dette formålet.
Publisert: 14.11.2008 13:59
Tor Harald Haukås
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Omorganisering i ledelsen av Helse MidtNorge
Det er i dag gjort endringer i ledelsen av Helse MidtNorge RHF. Stabsdirektør Per
Holger Broch har fratrådt sin stilling som stabsdirektør og går over i stilling som
seniorrådgiver. Stabsfunksjonene blir nå reorganisert og lagt til andre avdelinger i
det regionale helseforetaket.
 Omorganiseringen skjer i forståelse med de berørte og gjennomføres fra i dag av. Det
foreligger ikke andre planer for endringer i ledelsen av det regionale helseforetaket, sier kst.
adm.dir. Bjørn Erikstein i Helse MidtNorge RHF.
Oppdatert organisasjonskart og oversikt over ansatte i Helse MidtNorge RHF finner
du her:
Organisasjonskart
Oversikt over avdelinger
Oversikt over ledergruppen
Publisert: 13.11.2008 14:51
Tor Harald Haukås
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Regional konferanse om narkolepsi og tourette.
Tirsdag 25. november og onsdag 26.november 2008 arrangerer "Regionalt
kompetansenettverk for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi" konferanse på
Hotel Scandic Solsiden i Tronheim.
Kompetansenettverket skal sørge for kompetanseheving i regionen bl.a. ved å arrangere
konferanser for alle som arbeider med diagnosegruppene. Det kommer mer informasjon om
dette på konferansen.
Målgruppefor konferansen er ansatte i spesialisthelsetjenesten og leger i
primærhelsetjenesten.

Her kan du laste ned påmeldingsskjema.
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Den andre interne varslingen i ambulansesaken
offentliggjøres
Helse MidtNorge RHF har mottatt en ny intern varslingssak i ambulansesaken. I
samråd med varsler, kontraktssjef Bård Skage, gjøres brevet offentlig tilgjenglig.
Dermed er begge de to varslingene i denne saken offentliggjort.
 Som i det første tilfellet vil vi sørge for en ryddig og grundig behandling av varslingen.
Brevene fra de to betrodde medarbeidere det her er snakk om, tas på dypt alvor og Helse
MidtNorge RHF har iverksatt en prosess for å knytte til oss en ekstern instans som skal
sørge for en uavhengig oppfølging av forholdene som varslingene berører. Styret i Helse
MidtNorge RHF ble orientert om dette i sitt møte i dag, fredag 7. november.
Administrasjonen kommer ikke til å kommentere innholdet i varslingsbrevet så lenge saken
er under behandling. Jeg har fått opplyst fra kontraktssjef Bård Skage at han heller ikke
ønsker å kommentere saken ut over det som framkommer i brevet, sier kst. adm.dir. Tor
Harald Haukås i Helse MidtNorge RHF.
Haukås understreker at offentliggjøringen av brevet fra varsleren skjer etter at dette er
avklart med alle parter som er direkte berørt av innholdet. Brevet ble mottatt fredag
formiddag.
Her kan du lese varslingsbrevet (pdf)
Her kan du lese notatet om varslingssaken som fulgte som vedlegg til orienteringssaken for
styret for Helse MidtNorge RHF
Her kan du lese notatet om ambulansesaken som fulgte som vedlegg til orienteringssaken
for styret for Helse MidtNorge RHF

Publisert: 07.11.2008 16:44
Tor Harald Haukås
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Bjørn K. Erikstein ny konst. adm.dir. i Helse MidtNorge RHF
Styret for Helse MidtNorge RHF ansatte i dag Bjørn K. Erikstein (56) som ny
konstituert administrerende direktør. Erikstein kommer fra stilling som
ekspedisjonssjef i Helse og Omsorgsdepartementet og har bakgrunn som bl.a.
adm.dir. i tidligere Helse Sør RHF og har i flere år arbeidet som lege ved Det
norske Radiumhospital HF og Ullevål Universitetsykehus.

Erikstein som er bosatt i Oslo, tiltrer stillingen
som ny kst. adm.dir. fra og med mandag 10.
november 2008.
Han avløser kommunikasjonsdirektør Tor Harald
Haukås somhar fungert i stillingen etter at Jan
Eirik Thoresen fratrådte som adm.dir. i Helse
MidtNorge RHF på styremøte torsdag 30.
oktober.
Jeg er glad for at vi nå har fått en ny leder for
Helse MidtNorge med solid erfaring fra norsk
spesialisthelsetjeneste. Erikstein vil fungere som
administrerende direktør inntil videre. Styret
starter nå arbeidet med å rekruttere ny leder for
Helse MidtNorge. Vi skal ta den tid vi trenger for
å finne fram til riktig kandidat, sier styreleder
Kolbjørn Almlid.
Publisert: 07.11.2008 11:00
Tor Harald Haukås
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Forprosjekt for Hysnes Helsefort oversendt
Helse MidtNorge RHF har fått i oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet å
levere en rapport med sikte på å etablere et spesialisert rehabiliteringstilbud på
Hysnes i Rissa kommune. Nå er rapporten fra forprosjektet ferdig og oversendt
departementet.
Her kan du laste ned rapporten fra forprosjektet
Her kan du laste ned oversendelsesbrevet
Styret for Helse MidtNorge RHF får prosjektet til behandling i sitt styremøte 27. november.
Parallelt med forprosjektet er det arbeidet med premissene for en leieavtale mellom
Stiftelsen Hysnes Helsefort og Helse MidtNorge RHF. Bakgrunnen er at man så raskt det
er hensiktsmessig kan båndlegge aktuelle bygninger og utomhusarealer samt starte opp
nødvendige ombygginger og tilrettelegging av området.
 Rapporten fra forprosjektet gir et godt grunnlag for å etablere et 5årig prøveprosjekt der
også skal drives forskning innen yrkesrettet rehabilitering og behandling av CFS/ME og
lettere psykiske lidelser med videre. Helsefortet blir en arena for å ta i bruk ny kunnskap i
praktisk rehabiliteringsarbeid. I forbindelse med at det nå forberedes styrebehandling i
Helse MidtNorge RHF, ønsker vi også å få en vurdering fra administrasjonen ved St. Olavs
Hospital HF. Tiltaket er tenkt drevet i regi av St. Olavs Hospital HF og vi står foran en
utfordring når det gjelder rekruttering og kompetansebygging i forhold til etableringen av
tilbudet, sier kst. medisinsk fagdirektør Henrik Sandbu i Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 06.11.2008 12:34
Tor Harald Haukås
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Intern varsling i ambulansesaken
Helse MidtNorge RHF har mottatt en intern varslingssak fra advokat Dordi E.
Flormælen. Varslingen har sin bakgrunn i ambulansesaken i Helse MidtNorge. I
forståelse med varsler og de impliserte, gjøres brevet offentlig tilgjengelig.
 Vi vil sørge for en ryddig og grundig behandling av varslingen. Den tas på dypeste alvor av
administrasjonen og det iverksettes umiddelbart en prosess med å knytte til oss en ekstern
instans som skal sørge for en uavhengig oppfølgingen av varslingen. Styret for Helse Midt
Noreg RHF vil bli orientert om saken i sitt møte fredag 7. november. Administrasjonen
kommer ikke til å kommentere innholdet i varslingsbrevet så lenge saken er under
behandling, sier kst. adm.dir. Tor Harald Haukås i Helse MidtNorge RHF.
Haukås understreker at offentliggjøringen av brevet fra varsleren skjer etter at dette er
avklart med alle parter som er direkte berørt av innholdet. Han opplyser at det også er gitt
muntlig orientering om at det kan bli fremmet en varslingssak nummer to i tilknytning til
samme sakskompleks. I forståelse med varsler er den foreløpige vurderingen at dette
varslingsbrevet ikke gjøres offentlig tilgjengelig.
Her kan du lese varslingsbrevet (pdf)
Publisert: 04.11.2008 15:46
Tor Harald Haukås
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Ekstraordinært styremøte 7. november
Styret for Helse MidtNorge RHF er innkalt til ekstraordinært styremøte fredag 7.
november kl. 11.00. Sakliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på
styreadministrasjonen når disse er klar.
Publisert: 03.11.2008 14:47
Tor Harald Haukås
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Mer til pasientbehandling og medisinsk utstyr i 2009
Forslag til budsjett for Helse MidtNorge i 2009 vil innebære en betydelig vekst i
pasientbehandling og det legges også opp til økte investeringer i medisinskteknisk
utstyr. Samlet økonomisk ramme er på 13,3 milliarder kroner, noe som er en
økning på 1,5 milliarder kroner.
Styret for Helse MidtNorge RHF har forutsatt at forslaget som ble presentert på styremøte
30. oktober, legges til grunn i det videre arbeid med helseforetakenes budsjetter. Vedtak
om fordeling av inntektsrammene for 2009 vil bli fattet i styremøte 27. november. I samme
møte vil forslag til foreløpig investeringsbudsjett bli behandlet.
Forslag til inntekstfordeling bygger på de prinsipper som er lagt til grunn gjennom tidligere
vedtak og forventede omstillingsbehov. Det er en forutsetning av budsjettet for 2009 skal gå
i balanse.
Her finner du forslag til fordeling av inntekstrammer for 2009 (Sak 109/08)
Her finner du forslag til foreløpig investeringsbudsjett for 2009 (Sak 110/08)

Publisert: 31.10.2008 16:05
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Regionalt prosjekt for stabs og støttefunksjoner
Det Nasjonale Programmet for Stabs og Støttefunksjoner (NPSS) har inngått
rammeavtaler om innkjøp av systemer for lønn, personal, rekruttering og
arbeidsplanlegging. Helse MidtNorge RHF vil ha gjennomgang av eksisterende
systemer for å vurdere evt. avrop på avtalene.
Forprosjektet vil sammenligne eksisterende systemer med de nasjonalt valgte systemene
på områdene økonomi, funksjonalitet, tekniske og applikasjonsmessige sammenhenger,
samt organisatoriske konsekvenser. Prosjektgruppen vil bli bredt sammensatt med ulik
kompetanse fra foretaksgruppen. Rapport med anbefalinger til systemstrategi vil bli
presentert mot slutten av første kvartal 2009.
Om NPSS:
Programmet er etablert av helseregionene etter bestilling fra Helse og
omsorgsdepartementet, og har til mandat å etablere rammeavtaler for programvarekjøp
innen områdene HR, økonomi og innkjøp. I tillegg skal det etableres et nasjonalt
oppgjørskontor for gjestepasienter.
Helse SørØst RHF har hatt ansvar for HRsystemer, mens Helse MidtNorge har ansvar for
Økonomi og Innkjøp. Rammeavtalene forplikter ikke helseforetakene til å skifte ut
eksisterende systemer, men vil være bindende ved et senere systemskifte.
Publisert: 31.10.2008 14:26
Jostein Listou
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Tar advokatrapport til etterretning
Rapporten fra advokatfirmaet Kvale & Co ble i dag behandlet i styremøtet i Helse
MidtNorge RHF. Styret tar konklusjonene til etterretning og beklager kritikkverdig
opptreden.
Følgende vedtak ble fattet i saken:
1. Styret tar konklusjonene i Kvale & Co’s rapport av 28.10.08 til etterretning.
2. Styret mener at flere av konklusjonene er en kraftig kritikk av Helse MidtNorge RHF
og tar kritikken til etterretning. Styret beklager at Helse MidtNorge RHF har opptrådt
kritikkverdig og slik påført det regionale helseforetaket et renométap og våre
forretningsforbindelser i ambulansesaken problemer i forskjellige sammenhenger.
3. Styret vil gjøre sitt ytterste for å rette opp de saksbehandlingsfeil som foreligger
særlig i knyttet til lover og forskrifter og overfor ambulansedrivere og eventuelt andre.
Styret skal opptre som seriøs aktør i forretningssammenheng slik at det ikke kan
stilles spørsmål ved Helse MidtNorges kompetanse og profesjonalitet internt i
administrasjonen og overfor eksterne partnere.
4. Styret forutsetter at det uten opphold iverksettes tiltak rettet både mot egen
administrasjon og mot eksterne aktører for å sikre profesjonalitet i arbeidet generelt
og i forhold til innkjøp, anskaffelser og anbudsprosesser spesielt.
Publisert: 30.10.2008 10:51
Jostein Listou
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Jan Eirik Thoresen fratrer
Jan Eirik Thoresen har i dag bedt om å få fratre fra stillingen som administrerende
direktør i Helse MidtNorge RHF med umiddelbar virkning.
 Fra det tidspunkt Jan Eirik Thoresen fratrådte, er kommunikasjonsdikretør Tor Harald
Haukås inntil videre konstituert i stillingen som administrerende direktør, opplyser
styreleder Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 30.10.2008 08:23
Tor Harald Haukås
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Historisk vedtak om Nye Molde sjukehus
Nye Molde sjukehus skal planlegges innenfor en kostnadsramme på 2,5 milliarder
kroner (2008kroner) og byggestart i 2012. Et enstemmig styre for Helse MidtNorge
RHF vedtok onsdag å slutte seg til konseptrapporten for Nye Molde sjukehus. Den
vil nå bli oversendt Helse og omsorgsdepartementet.
 Dette er en stor dag. Vi har gjort et vedtak som har vært etterlengtet i mange år. Vi har nå
tidfestet byggestart for et nytt, fullverdig og moderne sykehus i Molde til 2012. Investeringen
vil få stor betydning for å utvikle helsetjenesten for befolkningen i sykehusets
opptaksområde. Dette må skje innenfor den økonomiske rammen som helseforetaket får til
rådighet, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Styret forutsetter at man i det videre arbeid med planene for Nye Molde sjukehus avklarer
samhandlingen med Kristiansund sykehus og øvrige sykehus i og utenfor helseregionen.
Utfordringen med det økende behovet for spesialiserte spesialisthelsetjenester skal løses
gjennom samarbeid med kommunehelsetjenesten, blant annet ved å utarbeide lokale,
standardiserte planer for pasientforløp basert på faglige retningslinjer for ulike
pasientgrupper.
Publisert: 29.10.2008 19:59
Tor Harald Haukås
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Helsebygg kan bli videreført i eget selskap
Styret for Helse MidtNorge RHF åpner for at ansatte i Helsebygg MidtNorge kan få
etablere et eget kommersielt selskap for å videreføre virksomheten. Bakgrunnen er
at Helsebygg MidtNorge framstår som et unikt kompetansemiljø for gjennomføring
av store prosjekt generelt og sykehusprosjekt spesielt. Dette kan smuldre opp når
organisasjonen trappes ned i løpet av 2009 som følge av at utbyggingen av nytt
universitetssykehus i Trondheim skal sluttføres.
Styret forutsetter at en eventuell selskapsdannelse ikke svekker gjennomføringssikkerheten
for gjenværende utbygging av St. Olavs Hospital. Det må først avklares hvorvidt det
tilstrekkelig interesse blant de ansatte i Helsebygg MidtNorge for å etablere og å ta
ansettelse i et slikt selskap.
Publisert: 29.10.2008 19:57
Tor Harald Haukås
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Uendret ventetid og færre strykninger
Ventetida i Helse MidtNorge var ved utgangen av september 2008 på 110 dager i
gjennomsnitt. Det er på samme nivå som på samme tid i fjor. Også antallet
pasienter på venteliste er på samme nivå (39.350 pasienter).
 Omstillingstiltakene i Helse MidtNorge har ikke påvirket ventelistesituasjonen i særlig
grad. Vi har også klart å forbedre praksis når det gjelder utsendelse av informasjon om den
behandling pasienten har fått (epikriser), redusert antallet korridorpasienter og det arbeides
målrettet for å redusere antallet strykninger, sier fungerende medisinsk direktør Henrik
Sandbu i Helse MidtNorge RHF.
Strykninger blir resultatet når pasienter som det var planlagt behandling for, sendes hjem
eller ikke møter opp som avtalt. I helseforetakene i Helse MidtNorge er antallet strykninger
så høyt som 10 prosent, og selv om omfanget av strykninger så langt i år har ligget under
tidligere år, er nivået fortsatt for høyt, mener Sandbu.
Ett av tiltakene for å bedre situasjonen er å innkalle pasientene kort tid før operasjonen for
grundig forundersøkelse, informasjon og planlegging. Helseforetakene er blitt flinkere til å
identifisere årsaker til strykninger – og man følger også opp pasienter direkte med varsling
for minne dem på avtalt behandling.
 Fortsatt ligger antallet strykninger for høyt, noe som verken er god pasientbehandling eller
god sykehusdrift, sier Sandbu.
Her er en oversikt over utvalgte kvalitetsindikatorer ved utgangen av september 2008.
Kontaktperson:
Fungerende medisinsk direktør Henrik Sandbu, tlf. 95871772
Publisert: 29.10.2008 12:17
Tor Harald Haukås
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God økonomi – men utfordrende omstillingsarbeid
Helse MidtNorge lå ved utgangen av september 58 millioner kroner foran
budsjett., prognosen for året tilsier et samlet årsresultat 6 millioner kroner bak
budsjett. Budsjettert resultat for året er et overskudd på vel 5 millioner kroner.
Helse MidtNorges totale budsjettramme for 2008 er på 12 milliarder kroner.
For 2008 er det lagt opp til omstillingstiltak i helseforetakene som skal redusere
kostnadene med 320 millioner kroner. Ved utgangen av september er vel halvparten av dette
realisert. Vurderingen nå er at helseforetakene klarer å omstille for 229 millioner kroner.
 Omstillingsarbeidet er krevende og krever full oppmerksomhet i helseforetakene. Lykkes vi
ikke med planlagte tiltak, må det iverksettes nye. Hvis resultatene uteblir i år, drar vi med
oss en tilsvarende større omstillingsutfordring for 2009, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i
Helse MidtNorge RHF.
Styret for Helse MidtNorge RHF får til behandling forslag til fordeling av inntektsrammer og
investeringsrammer for 2009 på et todagers styremøte som starter i dag, onsdag. Det er
ventet at budsjettbehandlingen finner sted på torsdag.
Her finner du
 Økonomirapportering per 30. september 2008 (Sak 108/08)
 Forslag til fordeling av inntektsrammer 2009 (Sak 109/08)
 Forslag til foreløpig investeringsbudsjett 2009 (Sak 110/08)
Publisert: 29.10.2008 10:19
Tor Harald Haukås
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Rapport om ambulanseavtaler er nå offentlig
Rapporten fra den eksterne gjennomgangen av anskaffelsesprosess og håndtering
av avtalene om kjøp av ambulansetjenester i Helse MidtNorge er nå offentlig.
Rapporten er distribuert styremedlemmene i Helse MidtNorge RHF og er tilgjengelig som
et pdfdokument i Helse MidtNorges styreadministrasjon på web.
Her kan du laste ned rapporten.
Etter at Kvale & Co Advokatfirma ANS i et orienteringsmøte mandag 20. oktober ga
styremedlemmer og administrativ ledelse for Helse MidtNorge RHF en orientering om sine
foreløpige konklusjoner, ba styreleder Kolbjørn Almlid om at administrerende direktør Jan
Eirik Thoresen kom med en skriftlig tilbakemelding. Dette notat vil bli lagt fram i styremøtet
torsdag 30. oktober i forbindelse med at styret får presentert rapporten fra advokatfirmaet.
Her kan du laste ned notatet fra adm.dir. Jan Eirik Thoresen.
 Jeg har bedt om at adm.dir. avklarer hvordan han forholder seg til de konklusjoner som
framkommer i rapporten, og hvilke konsekvenser dette har. Videre har jeg bedt om en
tilbakemelding på hvilke tiltak som anses nødvendige både internt og i forhold til
avtalepartnere og øvrige aktører i denne konkrete saken. I etterkant av at advokatrapporten
er presentert og eventuelle spørsmål i tilknytning til dette er besvart, vil jeg derfor be om
adm.dir. sin vurdering av saken, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Almlid sier at konklusjonene i rapporten er alvorlige for Helse MidtNorges generelle
omdømme og at de bidrar til å så tvil om det regionale helseforetakets kompetanse når det
gjelder avtale og kontraktsforhold, men han understreker at det ikke er grunn til å reise tvil
om kvaliteten på ambulansetjenesten.
 Den løpende ambulansetjenesten i Helse MidtNorge fungerer godt. Rapporten som nå
legges fram, gir ikke grunnlag for å reise spørsmål om kvaliteten på tjenesten etter at de
nye avtalene trådte i kraft 1. januar 2008, sier Almlid.
Etter at styremøtet har avsluttet behandling av rapporten fra Kvale & Co Advokatfirma ANS,
vil styremøtet bli avbrutt for en pressekonferanse.
Kontaktperson for media:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås – mob. 93498136
Publisert: 28.10.2008 18:45

Oppdatert: 28.10.2008 19:54

Tor Harald Haukås
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Rapport om ambulanseavtaler kommer tirsdag
Rapporten fra den eksterne gjennomgangen av anskaffelsesprosess og håndtering
av avtalene om kjøp av ambulansetjenester i Helse MidtNorge blir gjort offentlig
tilgjengelig tirsdag kveld. Det vil bli varslet gjennom nyhetsoppslag på web når
rapporten er klar.
Det er advokatfirmaet Kvale & Co som på oppdrag fra Helse MidtNorge RHF har foretatt
gjennomgangen etter at det regionale styret ba om en ekstern gjennomgang. Rapporten
gjøres offentlig tilgjengelig på web samtidig med at styremedlemmene får den tirsdag kveld.
Rapporten legges fram for styret for Helse MidtNorge RHF i førstekommende to
dagers møte (29.30. oktober) og blir presentrert i åpent styremøtet torsdag 30. oktober.
Rapporten legges fram uten innstilling fra administrasjonen. Det vil seinere bli sendt ut
invitasjon om pressekonferanse torsdag 30. oktober i forbindelse med styrets behandling av
saken.
29. oktober settes styremøtet kl. 17.00 i møtelokale på Rica Hell Hotell. Det fortsetter 30.
august i møtelokaler ved Værnes kirke (Kirkestallen) i Stjørdal kl. 08.30.
Publisert: 27.10.2008 10:46
Tor Harald Haukås
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Vellykket rehabkonferanse i Molde.

Les foredragene fra
konferansen

Rehabilitering skal få økt oppmerksomhet i fremtiden. Det var hovedbudskapet til
statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Dagfinn Sundsbø på den
regionale rehabiliteringskonferansen i Molde. Konferansen ble avsluttet
23.oktober.

Statssekretær Dagfinn Sundsbø

Samhandling er kjernen i all rehabiliteringsvirksomhet. Mange pasienter får ikke de
tjenestene de trenger fordi ansvaret er oppstykket, sa Sundsbø.
Statssekretæren peker på at dette først og fremst rammer syke eldre, kronisk syke, barn
og unge, psykisk syke, personer med rusproblemer og pasienter som trenger lindrende
behandling.
For denne gruppen er god samhandling i helsetjenesten og mellom kommuner og andre
statlige etater avgjørende for en best mulig behandling, sa Sundsbø.

Bruker mest penger av alle
Norge er det landet som bruker mest penger på helsetjenester til sin befolkning. Og de
siste seks årene har Helsebudsjettet økt fra 135 milliard i 2002 til 195 milliard i 2008. Av
dette får sjukehusene 90 milliard, kommunene 85 milliard, og Folketrygden 20 milliard.
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Vellykket-rehab-konferanse-i-Molde/88355/
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Likevel er vi ikke best til å tilby helsetjenester, sa Sundsbø.
Sundsbø påpekte at den nasjonale rammeavtalen for samhandling som ble undertegnet i
juli i fjor, blir et viktig redskap for å bedre helsetilbudet. Han nevnte en rekke tiltak som
beskrives i planen, og legger vekt på at individuell plan er et av de alle viktigste tiltakene.

Store utfordringer
Sundsbø påpekte at Helsevesenet står foran omfattende utfordringen. Han beskriver
en floke som må løses. Finansiering, Lovverket, Organisering, Kommunikasjon og kultur og
Elektronisk samhandling. Han nevnte også en rekke viktige satsingsområder som har fått
penger fra regjeringen. Styrket sjukehusøkonomi med 6.5 milliard og opptrappingsplanen
innen rusfeltet nevnes som de to største.
Statssekretæren sa også at det har vært viktig for regjeringen å rette opp skjevfordelingen
mellom Helseregionene. Dette har resultert i at Helse MidtNorge i 2009 og 2010 fått økt
sine rammer med 461 millioner kroner.

Sterkt inntrykk.
Jan Egil Ohr fra Molde ble utsatt for en alvorlig mopedulykke 14 år gammel. Resultatet ble
et liv avhengig av rullestol og respirator. Ohr har levd 21 år på respiratorhjelp. Sammen med
sin gode hjelper Arne Gjære fortale Ohr sin historie. Det har vært en kamp som har kostet
både krefter og tært på tålmodigheten.
Takket være ståpå vilje i hjelpekretsen rundt Ohr, har 35åringen i dag er god liv med et
velfungerende tilbud rundt seg.
Arne Gjære fortalte de 120 deltakerne på konferansen om oppturer og nedturer de siste 21
årene. Tilhørerne fikk høre en sterk historie om en familie som fikk livene sine totalt
forandret etter ulykken. Midt i bekymringene og sjokket etter ulykken startet kontakten
med alle etater som hadde ansvar for hjelpetiltakene til Ohr. I årene som fulgte etter
ulykken brukte familien og støttepersonene svært mye tid på å fylle ut skjema og pleie
kontakt med et stort antall offentlige etater.

Samhandling må bli bedre
Foruten sykehuset har vi forholdt oss til 13 ulike offentlige instanser. Disse har vært
involvert i behandlingstilbudet rundt Jan Egil, forteller Gjære.
Pasienter som Jan Egil er er prisgitt at det finnes personer rundt han som på idealistisk
grunnlag engasjerer seg. I dette tilfellet har representanter fra helsevesenet engasjert seg
langt utover det som er oppgavene deres, for å gi Jan Egil et godt liv, sier Gjære.
Han har selv fulgt og kjempet for rettighetene til Jan Egil siden ulykken for 21 år siden.
Vi opplever ansvarsdelingen mellom kommuner og sjukehus som vanskelig. Særlig i
forhold til økonomi har det vært utfordrende. Det er ikke tvil om at bedre samhandling er den
alle største utfordringen helsevesenet har i forhold til å behandle og pleie mennesker som
Jan Egil. Det er fremdeles en lang vei å gå mot bedre samhandling, sier Gjære.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Vellykket-rehab-konferanse-i-Molde/88355/
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Sakspapirer for styremøte 29.30. oktober
Sakspapirene for stsyremøte i Helse MidtNorge RHF 29.30. oktober er nå
tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Noen av saksframleggene er ikke
ferdigstilt, men blir gjort tilgjengelig så snart de er klare.
Publisert: 23.10.2008 09:30
Tor Harald Haukås
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DMS i Stjørdal utvider med røntgentilbud
Onsdag 16. oktober åpnet Stjørdal Distriktsmedisinske Senter sitt nye
røntgentilbud. Foreløpig blir røntgenrommet bemannet en dag i uken, men dette
kan på sikt bli utvidet. Målgruppen for tjenesten er eldre pasienter med enklere
brudd.
Les mer hos Stjørdal kommune
Publisert: 17.10.2008 08:29
Jostein Listou
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Magasinet HELSE nr 3  2008 er lagt ut på internett
Siste utgave av magasinet har ventetid i psykiatrien, nye St. Olavs hospital
samt seniorpolitikk som hovedtemaer.

Klikk på bildet for å laste ned en pdfutgave av magasinet

10.10.2008
Jobb lengre, få mer i pensjon
Eldrebølgen skyller over oss. Vi lever lengre og de store etterkrigskullene skal ha sine
pensjoner og velferdstjenester i form av pleie og stell. Og i tillegg har vi fått nye regler
som fører til vesentlig høyere pensjonskostnader for arbeidsgiver. Hvordan skal vi knekke
”pensjonsnøtta”?

10.10.2008
Fortsatt en viktig ressurs
De passerer snart 60 og har fortsatt mye å bidra med i helsevesenet. Men Svanhild
Solem og Eli Metli tar visse forholdsregler. Tunge løft gjennom en lang yrkeskarriere har
satt sine spor. Nå tenker de grundig gjennom om de kommer til å fortsette til de er 67 år
eller ikke. De er ikke de eneste som teller på knappene.

10.10.2008
Seniorer en viktig ressurs
I framtida kommer det til å være behov for flere hoder og hender i helsevesenet. En
utfordring vi må ha løsninger på, både i forhold til rekruttering og tilrettelegging, for å
beholde folk lengre i arbeidslivet.

09.10.2008
Debatt: For få hender? Eller for mange pasienter?
De aller fleste diskusjoner og strategier om endring og framtid dreier seg omkring ett
kjernespørsmål: Hva må til for å møte framtidige behov for gode spesialisthelsetjenester?
Debatten preges av ord som "økonomi", "organisasjon" og "samhandling". Det er enkelt å
konkludere med at vi ikke kan fortsette å gjøre tingene på samme måte som vi alltid har
gjort.

08.10.2008
Nye Molde sjukehus  et viktig steg videre
Nye Molde sjukehus vil bli det første sykehuset i landet som samler
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Magasinet-HELSE-nr-3---2008-er-lagt-ut-pa-internett/87230/
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psykisk helsevern og somatikk under samme tak. Konseptrapporten er nå presentert for
styret i Helse MidtNorge RHF og planene drøftes nå videre med Helse og
omsorgsdepartementet.

08.10.2008
St. Olavs Hospital:  Vi bruker ikke av vår tid, men av pasientens
Akuttlegen: Sindre Mellesmo Tema: Hvordan vi bruker tiden når det haster
Avdelingssjef for Akuttmedisinsk fagavdeling Den fysiske utformingen av akuttavdelingen
kan ta St. Olavs Hospital mange år fram i tid. Bruker vi ikke avdelingen rett, kan det sette
oss år tilbake. − Det nye sykehuset gir oss muligheter, men det er opp til oss at
mulighetene blir utnyttet. Tiden vi bruker tilhører...

08.10.2008
St. Olavs Hospital:  Framtiden kommer ikke fort nok
Professoren: Olav Sletvold Tema: Eldrebølgen og geriatri Avdelingsoverlege ved
Avdeling for geriatri og professor ved Institutt for nevromedisin, NTNU. Eldrebølgen er her
allerede. Et eldre menneske med kronisk sykdom og akutte behov, som i tillegg får
funksjonssvikt  hvilken avdeling er den riktige? På St. Olavs Hospital finnes lokalene,
men pasientene og ressursene kanaliseres ennå til...

08.10.2008
St. Olavs Hospital:  Slikt blir det bedre leger og forskere av
Forskeren: Hilde Grimstad Tema: Integrering mellom NTNU og St. Olavs Hospital
Leder Institutt for samfunnsmedisin. Sitter i styret for St. Olavs Hospital Ved kanskje
verdens tettest integrerte universitetssykehus får medisinstudentene møte pasientene
allerede etter en måned. Slikt blir det bedre leger og forskere av, mener Hilde Grimstad
som leder Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU....

08.10.2008
St. Olavs Hospital:  Universitetssykehus for hele regionen
Direktøren: Gunnar Bovim Tema: Helikopterblikk på sykehus og framtid
Administrerende direktør ved St. Olavs Hospital og leder av Felles utviklingsenhet for nytt
sykehus − Det er ikke bygningsmassen som er den største utfordringen for St. Olavs
Hospital og resten av helsetjenesten. Det er Gunnar Bovim, administrerende direktør ved
St. Olavs Hospital, som sier dette. Kanskje overraskende fra...

08.10.2008
St. Olavs Hospital:  Ny jobbing i nye bygg
Tillitsvalgte: Anne Berit Lund Tema: Arbeidsplass for flere tusen Hovedverneombud for
St. Olavs Hospital. Tidligere prosjekttillitsvalgt for alle forbund/hovedtillitsvalgte i
byggeprosjektet og styremedlem i Helsebygg − Vi må jobbe annerledes når vi flytter inn i
nye bygg, og for å klare det trenger vi en innkjøringsperiode. Det lærte vi fra byggefase
1. Men iveren etter å lytte til...

08.10.2008
St. Olavs Hospital:  Her blir det mulig å være syk og svak
Brukeren: Birgith Berg Tema: Tilgjengelighet og tilrettelegging Brukerrepresentant
med sterke meninger i pasientorganisasjonenes fellesforum (POFF) − Med litt
tilrettelegging kan de aller fleste klare det aller meste selv. Birgith Berg ble poliorammet
som barn, og har flere års erfaring som pasient ved det gamle sykehuset på Øya. Hun er
brukernes ”vaktbikkje” på St. Olavs Hospital, og...

08.10.2008
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Magasinet-HELSE-nr-3---2008-er-lagt-ut-pa-internett/87230/

Side 2 / 3

Helseklipp
Bjarne Håkon Hanssen lanserte samarbeidsreform Initiativet til en samhandlingsreform
for HelseNorge som nå er tatt av helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, er
viktig og helt nødvendig for at vi skal kunne løse framtidas helseutfordringer. Det blir
spennende å få anledning til å være med å utvikle denne reformen, sier styreleder
Kolbjørn Almlid i Helse MidtNorge. Han inngår nå i den...

07.10.2008
Portrett: Heldig mann med stor ryggsekk
– Det er fenomenalt å få jobbe i norsk helsevesen. Jeg har fantastiske medarbeidere, og
får jobbe med det som betyr mest for folk flest. Det sier Asbjørn Hofsli, direktør for
eierstyring i Helse MidtNorge. Han mener entusiasme og arbeidsglede er nødvendig for å
kunne gjøre en god jobb.

07.10.2008
Tema: Ventetidsgaranti  Forberedt på store utfordringer
Bedre samhandling, standardisering og fagutvikling/forskning. Slik skal Helse MidtNorge
møte ventetidsgarantien for barn og unge med psykiske lidelser. Ved utgangen av første
halvår i år lå ventetiden i vår region på 75 dager, godt over garantifristen på 75 dager

07.10.2008
Tema: Ventetidsgaranti  Et rimelig krav
– Vi bestemte oss for å bli kvitt ventelistene, og så gjorde vi det! Det forteller Roy
Madsen, som er en av dem som har ansvaret for barnepsykiatrien i Agder. 1. september
ble ventetidsgarantien for barn og unge med psykiske lidelser innført. I Kristiansand har
de ingen problemer med å innfri kravet.

07.10.2008
Leder: Sunn økonomi
Jan Eirik Thoresen Adm. direktør I sommer er det kommet nyttig dokumentasjon om
utviklingen av spesialisthelsetjenesten i 2007. Helse MidtNorge kan dokumentere en
betydelig snuoperasjon som har gitt resultater vi skal glede oss over. Sunn økonomi gir
mulighet til å skape bedre kvalitet, men også økt aktivitet. Går det an å tenke seg et
bedre utgangspunkt for høsten og arbeidet med neste års...

Publisert: 16.10.2008 08:39
Jostein Listou
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Mobbing et alvorlig problem i helseforetakene
Helse MidtNorge gjennomførte i september 2008 en omfattende
arbeidsmiljøundersøkelse. 74 % av de over 15.000 ansatte besvarte undersøkelsen.
Dette er en deltakelse som ledelsen er svært fornøyd med.
Helseregionen scorer godt på områdene:
l
l
l

”Positive utfordringer i arbeidet”
”At egne spesialkunnskaper og ferdigheter er nyttige”
”At arbeidet er meningsfullt”

Medarbeiderne uttrykker også tilfredshet med at mål, ansvar og forventninger som stilles til
den enkelte er klart kommunisert. Det store flertallet av medarbeidere gir også sine
nærmeste ledere gode vurderinger.
Helseregionen scorer dårligere på områdene:
l

l
l

”Kontroll i arbeidet” (om medarbeideren har innflytelse på tidsbruk, tempo og
avgjørelser i arbeidet sitt)
”Mobbing”
”Engasjement i organisasjonen” (om hvor personlig engasjert medarbeiderne er i
arbeidsplassen sin)

Ledelsen i Helse MidtNorge vil rette et spesielt fokus på området ”Mobbing”.
Undersøkelsen viser at en av ti medarbeidere mener seg utsatt for mobbing en eller flere
ganger på arbeidsplassen i løpet av det siste året.
 Resultatet er nedslående og vi kan ikke akseptere at dette får fortsette. Vi skal gå grundig
til verks for å ta fatt i problemet. Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen skal brukes
aktivt for å bedre våre medarbeideres arbeidsmiljø. Vi har fått løftet opp flere
ledelsesutfordringer gjennom denne tilbakemeldingen fra våre ansatte, sier adm. dir. Jan
Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
Det skal være mulig å ta fatt i både konkrete forhold og mer generelt å skape en kultur der
mobbing ikke stilltiende aksepteres. Thoresen understreker at varsling av mobbetilfeller,
enten til overordnede eller tillitsvalgte, er viktig for å få uakseptable forhold til overflaten.
Undersøkelsen avdekker mange positive sider ved arbeidsmiljøet, og dette gir oss et godt
grunnlag til å jobbe videre med organisasjonskulturen, fortsetter Thoresen. Han
understreker at prosessen med å komme mobbing til livs vil være tidkrevende. Det er viktig
at ledere på alle nivåer griper tak i dette og får til en dialog med sine medarbeidere om
årsaker og hvilke tiltak som kan iverksettes.
 Ledere er de viktigste kulturbyggerne, og vi har allerede satt i gang et arbeid for å øke
kunnskapen om arbeid med psykososialt arbeid som et ledd i lederutviklingsprogrammet
vårt, avslutter Thoresen
Fakta om Arbeidsmiljøundersøkelsen:
15.443 ansatte ble invitert til å delta
74 % dvs. 11.428 deltok
Undersøkelsen dekker 15 hovedområder relatert til psykososialt arbeidsmiljø
Mobbing
Spørsmål

Frekvensfordeling
Svar %

Nei

En
Av og til En gang Flere
sjelden
i uken ganger i
gang
uken
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Har du selv blitt utsatt for mobbing
eller trakassering på din
arbeidsplass i løpset av de siste
seks måneder?

73

89 %

6%

3%

0%

1%

Kontaktpersoner i saken er:
Jan Eirik Thoresen
Adm. direktør
Tlf. 970 62 470
Epost: jan.eirik.thoresen@helsemidt.no
Sveinung Aune
Organisasjonsdirektør
Tlf: 91 87 96 75
Epost: sveinung.aune@helsemidt.no
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Meldingsløftet i HelseMidt markerte kick off
Helse MidtNorge viderefører sin elektroniske samhandling med
primærhelsetjenesten, nå med enda flere tjenester og på en ny og moderne
plattform. Dessuten skal parallell papirforsendelse kuttes.
Mens det nasjonale meldingsøftet ble lansert i mars, etableres nå regionale prosjekter i de
4 helseregionene. HelseMidt Norge markerte kick off for sin satsning i midten av august.
Over 20 teknologer og helsepersonell var samlet, med representanter fra både Helse Midt
RHF, St. Olavs Hospital, Hemit, primærhelsetjenesten ved en fastlege, KITH og
Helsedirektoratet.
Deltakerne fikk presentert hvilke tiltak og prosjekter som er igangsatt for at helseforetak og
allmennleger i MidtNorge skal kunne samhandle elektronisk på en sikker og forsvarlig
måte. Rolf Windspoll, samhandlingssjef fra St. Olavs Hospital fremhevet spesielt behovet
for samhandling ved oppfølging av pasient etter utskriving fra sykehuset.

Parallelle papir og elektroniske forsendelser skal opphøre
Bente Bredholt, rådgiver i HEMIT, kunne fortelle at elektroniske løsninger for samhandling
med primærhelsetjenesten ikke er noe nytt i MidtNorge. Dette har vært etablert praksis
gjennom flere år. Eksempelvis sendes elektroniske epikriser og labsvar regelmessig til de
fleste av regionens 250 legekontor. Det løftet man nå står overfor er både å tilby flere
elektroniske meldingstjenester samt å skifte ut den gamle edifactstandarden til den nye
KITHXML standarden både hos legekontor og på helseforetak. Den nye standarden
anbefales både av KITH og Legeforeningens ELINprosjekt, og skal bidra til at
meldingsutvekslingen både blir sikrere og etter hvert bidrar til bedre funksjonalitet. Helse
MidtNorge vil også opprette et sentralt mottak for elektroniske henvisninger fra
primærlegene. Dessuten skal parallelle papir og elektroniske forsendelser opphøre. Men
før papiret kuttes, må man være sikre på at elektronisk forsendelse er forsvarlig. Bente
Bredholt kunne fortelle at Helse Midt også har igangsatt et eget prosjekt for utvikling av
rutiner for håndtering av elektroniske meldinger.

Samtidighet viktig
Erfaringene fra HelseMidt så langt understreker også behovet for samtidighet i
samhandlingen.
Vi var klar til å sende versjon 1.0 av meldingsstandarden for elektroniske henvisninger, men
leverandørene av primærlegesystemer har ikke klargjort for mottak av disse meldingene.
Derfor kjøres enn så lenge den gamle 0.91versjonen, sier Bente Bredholt.

Krever innsats fra en rekke aktører
ITsjef Arild Pedersen ved Helse MidtNorge kunne fortelle at regionen gjennom tidligere
prosjekter har erfart at det er behov for ekstraordinære tiltak for å lykkes med en akseptabel
framdrift for standardiserte elektroniske meldinger. Han støtter derfor initiativet til
meldingsløftet.
Dette krever imidlertid stor innsats fra en rekke aktører. Dersom meldingsløftet for hele
regionen skal gjennomføres innen utgangen av 2009 vil de totale kostnadene for disse to
årene utgjøre ca 8 mill. kr. En slik gjennomføring er likevel et mål for Helse MidtNorge.
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Meldingsloftet-i-Helse-Midt-markerte-kick-off-/87194/
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Tilskuddsmidler på 2 mill. fra Helsedirektoratet gir Helse MidtNorge en god mulighet til å
realisere flere av målene.
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Ny telefonteneste for habilitering og rehabilitering
Pasientar, pårørande og fagfolk kan frå og med i dag, 9. oktober, ringe grønt
nummer 800 300 61 dersom ein har spørsmål om habiliterings og
rehabiliteringstilbodet i Helse MidtNorge.
Telefontenesta er eit nytt tilbod frå Helse MidtNorge, og vi håper at tiltaket vil vere til hjelp
med å finne fram og få svar på spørsmål som den enkelte pasient, pårørande eller
fagperson sit med angåande habiliterings og rehabiliteringstilbodet i Helse MidtNorge.
Informasjonstelefonen er ei ordning som allereie eksisterer i Helse SørØst og i Helse Nord.
No koplar òg Helse MidtNorge seg på denne tenesta som har vist seg å absolutt ha sin
misjon i dei regionale helseføretaka som har hatt denne tenesta i over eitt år no.
Dei som vil svare på telefonen er koordinator Nancy Haugan ved Sykehuset i Levanger og
Astrid Brudeseth ved Fritt sykehusvalg sin telefon i Molde.
Tilbodet startar opp i Den Nasjonale ReHabiliteringsuka som er no i veke 41, og telefonen
vil vere open måndag til fredag frå kl. 0900 – 1500.
Gratis grønt nummer, 800 300 61, mandag til fredag fra
kl 09001500

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Ny-telefonteneste-for-habilitering-og-rehabilitering/87120/
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Statsbudsjettet: 420 millioner mer til pasientbehandling
 Jeg er glad for at Regjeringen foreslår å jevne ut de forskjellene som Magnussen
utvalget påviste. Vi får økte inntektsrammer som vi skal bruke slik at befolkningen i
MidtNorge får en likeverdig spesialisthelsetjeneste med resten av landet.
Forslaget til statsbudsjett for 2009 gir rom for at vi kan behandle flere pasienter og
styrke spesialisthelsetjenesten i vår region, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse
MidtNorge RHF.
I følge forslaget til statsbudsjett får Helse MidtNorge 420 millioner kroner mer til
pasientbehandling og styrking av behandlingstilbud. Av dette er 224 millioner
omfordelingsmidler begrunnet i Magnussenutvalgets utredning, 72 millioner er begrunnet
med omstillingsutfordringer og 104 millioner er knyttet til en forventning om en 1,5 prosent
vekst i aktiviteten. I tillegg kommer det rundt 20 millioner kroner øremerket til
rusbehandling.
Regjeringen tar dessuten grep slik at helseforetakene skal kunne håndtere sine
pensjonskostnader. De regionale helseforetakene får tilført mer enn forventet
pensjonspremie og dette gir helseforetakene et likviditetsoverskudd. Det skal brukes til å
nedbetale driftskreditt. For Helse MidtNorge betyr dette over en halv milliard kroner i økte
overføringer og reduserte rentekostnader knyttet til driftskreditter i 2009.
Handlingsrom
 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 er med på å gi oss det nødvendige
handlingsrommet for å kunne gjennomføre prioriterte tiltak og styrke tilbudet til befolkningen
i MidtNorge. Utjevning av de forskjellene som Magnussenutvalget dokumenterte, skjer over
to år og gjør at vårt inntektsgrunnlag vil ligge høyere enn før. Dette vil ha en langsiktig effekt
og disponeringen av inntektene må på samme måte skje ut fra en langsiktig plan der
befolkningen skal sikres et likeverdig tilbud med resten av landet, mener adm.dir. Jan Eirik
Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
Forslaget til statsbudsjett legger også opp til av det settes av egne midler for å stimulere til
og utvikle samhandlingstiltak mellom spesialist og primærhelsetjenesten. Thoresen sier at
dette er i tråd Helse MidtNorges langsiktige strategi og et viktig innsatsområde framover for
å sikre god pasientbehandling og effektiv bruk av helsekronene.
Styret for Helse MidtNorge RHF vil i sitt møte 29.30. oktober få til behandling planlagte
konseptrapporten for Nye Molde sykehus, og etter avklarende drøfting med Helse og
omsorgsdepartementet i forrige uke, er det nå realistisk å planlegge for en byggestart i
2012. Det ligger også an til at byggestart for ny barneavdeling i Ålesund kan finne sted i
2009. For begge prosjekter er det nødvendig med kritisk gjennomgang for å redusere
kostnader før endelig beslutning kan tas.
 Det er helt avgjørende at vi holder kontroll med økonomien for å kunne gjøre nye tunge
investeringer i årene som kommer. Vi har fortsatt betydelige omstillingsutfordringer og
kommer til å arbeide målrettet innenfor de rammene vi får tildelt, sier Thoresen.
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, mob.tlf. 90600994
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen, mob. 97062470
Mer informasjon: Pressemelding fra Helse og omsorgsdepartementet
Publisert: 07.10.2008 11:49
Tor Harald Haukås
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Realistisk med byggestart i Molde i 2012 og Ålesund i 2009
 Møtet med statsråd Bjarne Håkon Hanssen i dag har brakt oss et viktig steg
framover når det gjelder realiseringen av Nye Molde sjukehus og bygging av ny
barneavdeling i Ålesund. Det ligger an til at vi kan starte prosjektet i Ålesund i 2009
og det vil være realistisk å starte bygging av nytt sykehus i Molde i 2012.
Forutsetningen er at Helse MidtNorge som helhet holder orden i økonomien og at
vi holder oss innenfor de økonomiske rammer vi tildeles, sier styreleder Kolbjørn
Almlid.
I møtet med statsråden presenterte styrelederen hvordan kommende års investeringer i
Helse MidtNorge er tenkt gjennomført. Dette blir tema på styremøte i det regionale
helseforetaket 30. oktober.
 Jeg kommer til å foreslå for styret at vi starter byggingen av ny barneavdeling ved Ålesund
sjukehus i 2009, og at vi planlegger med byggestart for nytt sykehus i Molde i 2012, sier
Almlid.
For begge prosjekter blir det nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av kostnader.
Dette gjelder i særlig grad for det nye sykehuset i Molde. Det blir viktig å trimme prosjektet
gjennom den forprosjektfasen Nye Molde sjukehus nå skal gjennom. Dette gjelder både i
forhold til samhandling med sykehuset i Kristiansund og i forhold til samhandling med
kommunene i nærområdet. Det er full enighet om at det er behov for å gjennomføre begge
prosjekter, men dette må skje innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Hvor store
lånerammer Helse MidtNorge vil få stillet til disposisjon i tilknytning til disse og andre
investeringsoppgaver, avklares som normalt gjennom de årlige statsbudsjettene.
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, mob.tlf. 90600994
Publisert: 03.10.2008 17:24
Tor Harald Haukås
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ReHabiliteringsuka starter 6.oktober
God habilitering og rehabilitering er viktig
for stadig flere nordmenns helse og
livskvalitet.
For å lykkes må tjenesteapparatet
samhandle og ta utgangspunkt i den
enkelte brukers behov og mål, sier
avdelingsdirektør Lisbeth Myhre i
Helsedirektoratet.
Mandag 6. oktober starter
ReHabilteringsuka 2008 med en rekke
arrangementer landet rundt.
Avdelingsdirektør Lisbeth Myhre sier de gode eksemplene på samhandling skal frem i
ReHabuka. Målet med god rehabilitering og habilitering er å oppnå best mulig mestring av
dagliglivets utfordringer, selvstendighet og deltakelse i opplæring, fritid og arbeid.  Gjennom
ReHabuka 2008 skal vi trekke frem de gode eksemplene og vise at det nytter, sier Lisbeth
Myhre.

Antall barn med behov for habilitering og rehabilitering øker
Flere barn født med alvorlige funksjonsnedsettelser lever opp og har høyere levealder enn
før. Tall for de siste fem årene vise at vi hvert år får om lag 2000 nye, unge mottakere av
grunnstønad og vel 4000 nye, unge mottakere av hjelpestønad. Disse mottakerne er i
alderen mellom 0 og 17 år gamle. Første halvår i 2008 var det 2510 nye mottakere av
hjelpestønad i denne aldersgruppen samt 1120 nye grunnstønadsmottakere. En stor andel
av disse har behov for habilitering eller rehabilitering for å fungere best mulig i dagliglivet.

Antall eldre med behov for rehabilitering øker
Antall eldre øker og eldre vil i større grad enn før ha behov for rehabilitering etter akutt
sykdom. Tidlig intervensjon, herunder rehabilitering, vil ha betydning for hvor mange som
kan klare seg selv.

Kreft behandles og fordrer rehabilitering
Hver tredje nordmann rammes av kreft og forekomsten øker. Høyere forekomst, bedre
metoder for å oppdage kreft, og bedre behandlingsmetoder har ført til at flere blir friske eller
lever lenger med sykdom. Både kreftsykdommen og bivirkninger av behandlingen vil føre til
økt behov for rehabiliteringsrettede tiltak som ivaretar personen fysiske og psykiske behov.

Antall uføre øker og trenger rehabiltering
Det har vært en sterk økning av antall nye tidsbegrensede og varige uførepensjonister,
særlig blant unge. Per 30. juni 2008 mottok 335 796 personer i Norge uførestønad. Av disse
var 10528 under 30 år. I 2003 var tallet 7928. Pr 30. juni 2008 var det 82505 personer
definert med yrkeshemming. Dette er arbeidssøkere som på grunn av fysiske, psykiske
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/ReHabiliteringsuka-starter-6oktober/87021/
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eller sosiale behov problem har behov for bl.a. rehabilitering. Rehabilitering med arbeid som
mål handler om å hjelpe folk til å mestre de problemene som hindrer aktivitet og deltagelse.
Les mer på www.rehabinfo.no

Publisert: 03.10.2008 11:48

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/ReHabiliteringsuka-starter-6oktober/87021/

Side 2 / 2

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2008 > Samhandling krever store endringer

Samhandling krever store endringer
Målet om bedre samhandling i helsevesenet vil føre til store endringer i måten vi
tilbyr helsehjelp på i fremtiden. Det sa ekspedisjonssjef Vidar Stene i Helse og
omsorgsdepartmentet på samhandlingkonferansen i Molde 2.oktober.

Foredrag på
samhandlingskonferansen
i Molde 2.oktober:
Lenke til Vidar Stenes
presentasjon av den
nasjonale
samhandlingsreformen
(PDF)
Lenke til nasjonal
samarbeidsavtale
Veien fram mot DMS
Fosen. Erfaringer fra Fosen
Regionråd v/
Sekretariatsleder Vidar
Daltveit

KSleder i Møre og Romsdal Maritta Ohrstrand, KS Sigrid Askum, direktør i Helse
MidtNorge Jan Eirik Thoresen og ekspedisjonssjef Vidar Stene i Helse og
omsorgsdepartementet under Samhandlingskonferansen i Molde.

Stene mener at helseforetaka og kommuner må forberede seg på en omfattende
utviklingsprosess som vil føre til store forandringer i måten en behandler mennesker på.
Stene mener at pasientene i dag blir de store taperne i et system med dårlig samhandling
mellom helsevesenet og kommunene.
De får ikke de tjenestene som trengs fordi ansvaret for en helhetlig behandling er
oppstykket, sier ekspedisjonssjefen i HOD.
Stene mener at dårlig samhandling fører til lengre helsekøer, dårligere oppfølging, flere
korridorpasienter, at pasienter blir kasteballer i systemet, mennesker blir enda sykere, og
tilslutt faller mange av de ut av arbeidslivet.
For å unngå dette må vi etablere samhandlingssystemer. Samhandling mellom kommuner
og stat, mellom faggrupper, offentlige etater, internt i sykehus og internt i kommunen både
må og skal bli bedre. Dette vil gi et bedre behandlingstilbud i fremtiden, sier Stene.
Gode eksempler

Innledning av direktør i
Helse MidtNorge Jan Eirik
Thoresen
Samarbeid om helse og
omsorg. Ved Sigrid Askum
i KS
Samarbeid mellom
Helseforetak og kommuner
i NordTrøndelag. Ved
Dagfinn Thorsvik i Helse
NordTrøndelag
Områdegeriatri ved
DMS MidtTroms. Ved Adri
Vermeer
Alternativer til
sykehusinleggelser. Ved
Kommunelege og professor
Anders Grimsmo

 Det er naturlig å se til MidtNorge når det gjelder gode eksempler på samhandling. Det er
få andre steder som har samme dokumentasjon på nytte og resultater. Hvordan kan de
gode modellene ikke bare spres i MidtNorge, men også i resten av landet, sier Sigrid
Askum fra Kommunenes sentralforbund (KS).
Helse og omsorgsdepartementet og KS har inngått en nasjonal samarbeidsavtale og i
MidtNorge er det inngått en tilsvarende rammeavtale mellom Helse MidtNorge og KS i de
tre midtnorske fylkene. Disse gir forankring for det utviklingsarbeidet som nå starter.
Samhandlingskonferansen i Molde er den første i sitt slag i MidtNorge med bakgrunn i den
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Samhandling-krever-store-endringer/86959/
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regionale avtalen legger. Det legges nå opp til å utvikle samarbeidet og dette skal følges
opp med dialogmøter og samlinger framover i MidtNorge. På nasjonalt nivå er KS
tilrettelegger for rundebordskonferanser og nasjonale samlinger (13. november 2008) for å
stimulere til erfaringsutveksling og nytenking.
 Uten nytenking og omstilling klarer vi ikke å løse de helseutfordringene vi står overfor.
Samhandling er en avgjørende forutsetning for å utnytte ressursene på en effektiv måte til
beste for pasienten og for å kunne gi behandling til flere, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i
Helse MidtNorge RHF.
Sykdomsbildet endrer seg
Endring av sykdomsbildet er en av de viktigste grunnene til å utvikle bedre samhandling.
For 50 år siden dominerte hjerte og infeksjonssykdommer. Nå er det psykiske lidelser,
kreft, diabetes, fedme, KOLS og astma som øker mest.
Dette er sykdommer som krever samhandling fra flere instanser. Utfordringen er å finne
økonomiske og politiske verktøy som trengs for at god samhandling skal skje på grunn av
systemet og ikke på tross av systemet, sier Stene.
Samhandlingsreformen skal løse dette
Helseminister Bjarne Håkon Hansen har varslet at bedre samhandling er den viktigste
utfordringen for å skape et bedre helsevesen. I løpet av 2009 skal ministeren presentere en
ny helsereform om samhandling.Utfordringen nå er å finne økonomiske og politiske verktøy
som trengs for at god samhandling skal skje på grunn av systemet og ikke på tross av
systemet, sier Stene. Helsedepartementet vil bruke tunge strukturelle virkemidler for å få
dette på plass. Det betyr at det vil komme ny lovgivning som vil sette nye krav, sier Stene.
Reformen skal bygge bro mellom alle de store helsereformene som er gjennomført i Norge
de siste 20 årene. Dette gjelder sykehjemsreformen fra 1988, ansvarsreformen fra 1991,
handlingsplan for eldreomsorg fra 1998, opptrappingsplan for psykisk helse 1998,
fastlegeordningen 2001 og sykehusreformen fra 2002.
Slik skal problemet løses
Pasientens behov blir det tyngste premisset for hvordan de nye systemene skal utformes.
Pasienter skal få et enhetlig behandlingsforløp uavhengig av hvor behandlingen foregår.
Utgangspunktet er at pasienten skal oppleve helsetjenesten som en enhet selv om både
kommuner, spesialisthelsetjenesten, NAV eller andre behandlingsinstitusjoner er involvert i
det totale behandlingsforløpet.
Vi har en rekke virkemidler for å nå dette. Og disse skal vi jobbe videre med fremover, sier
Stene.

Lenke til presentasjon av den nasjonale samhandlingsreformen (PDF)

Publisert: 02.10.2008 11:14
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Henrik Andreas Sandbu tiltrer som konstituert fagdirektør
29. september 2008 tiltrådte Henrik Andreas Sandbu som konstituert fagdirektør i
Helse MidtNorge RHF.
Sandbu er til daglig ansatt ved St Olavs hospital HF som dels Overlege ved
Ortopedisk klinikk og dels Rådgiver ved Enhet for økonomi.
Henrik Andreas Sandbu fullførte sin utdannelse som
lege ved Universitetet i Oslo i 1980. I 1997  1998
gjennomførte han en Master of Public Health (Health
Care Management) ved Harvard School of Public
Health.
Sandbu er konstituert i stillingen frem til årsskiftet
2008/09 i fagdirektør Daniel Hagas fravær.

Konstituert fagdirektør Henrik
Andreas Sandbu

Publisert: 29.09.2008 09:50
Jostein Listou
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Utredning om sykehustilbudet for barn sendes på høring
Styret for Helse MidtNorge RHF har besluttet å sende utredningen om
sykehustilbudet for barn på høring. En lang rekke instanser vil bli invitert til å gi
sine kommentarer og høringsfristen er satt til medio desember.
Utredningen har sin bakgrunn i Helse MidtNorges eierstrategi. Det er tidligere gjennomført
utredninger knyttet til tilbudet for ekstremt tidlig fødte og fødetilbudet ved St. Olavs Hospital,
avdeling Orkdal sykehus.
Prosjektgruppen som så på tilbudet for ekstremt tidlig fødte konkluderte blant annet med at
det var nødvendig å foreta en samlet utredning av regionens tilbud til alle syke barn, og ikke
avgrenset til syke premature barn. På denne bakgrunn ble det startet et utredningsarbeid
knyttet til tilbudet for sykebarn opp til 18 år.
l
l
l
l

Her finner du saksframlegg for styret  Sak 92/08
Her finner du sluttrapporten
Her finner du en oversikt over status for tilbudet til syke barn i Helse MidtNorge
Her finner du en oversikt over barnesykdommer gjennom 30 år
Publisert: 26.09.2008 09:40
Tor Harald Haukås
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Justering av lønn til administrerende direktør
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt å justere årslønn for administrerende
direktør Jan Eirik Thoresen til 1.490.000 kroner. Lønnsjusteringen er på 6,4 prosent
og skjer fra 01.01.2008. Thoresen har ikke avtale om særskilte pensjonsytelser, men
har bilavtale og andre ytelser som samlet er beregnet å være kr. 128.000,
 Det er ikke foretatt noen justering av lønn for administrerende direktør etter at han ble
ansatt. Han hadde på ansettelsestidspunktet og nå den laveste lønna av direktørene i de
regionale helseforetakene. På den annen side har Helse MidtNorge levert et meget godt
resultat med balanse i drift og utviklingen i 2008 har fortsatt i samme positive retning. Etter
styrets mening er lønnstillegget som er gitt nå både rimelig og berettiget, sier styreleder
Kolbjørn Almlid.
Publisert: 26.09.2008 09:32
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Vil drøfte Nye Molde sjukehus med statsråden
Helse MidtNorge skal 3. oktober drøfte status og framdrift for Nye Molde sjukehus
med helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Av den grunn valgte styret
for Helse MidtNorge RHF å ikke foreta en realitetsvotering over forslaget til vedtak
i styremøtet torsdag 25. september 2008.
 Gjennomgangen og drøftingen i styret gir administrasjonen grunnlag for å arbeide videre
med organisering og videre utredningsarbeid knyttet til forprosjektet for Nye Molde
sjukehus. Det er gjort et godt arbeid med konseptrapporten og prosjektet er godt forankret
både i Helse Nordmøre og Romsdal HF og forøvrig i helseregionen. Vi arbeider nå målrettet
for å finne en løsning på finansiering og framdrift. Derfor har jeg fått i stand møtet med
statsråden, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Det er enighet om at Helsebygg MidtNorge nå skal inn i forprosjektfasen. Adm.dir. Jan
Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF understreker at det fortsatt er meningen at det
lokale helseforetaket skal lede arbeidet, men gjennom involvering av Helsebygg MidtNorge
tilføres prosjektet sentral kompetanse i forhold til å forberede en utbygging av nytt sykehus
i Molde.
Her finner du saksdokumentene:
Sak 9508
Vedlegg 1 – inkl. konseptrapport
Vedlegg 2 – notat fra Helsebygg MidtNorge
Vedlegg 3 – notat vedr. arealer
Publisert: 25.09.2008 13:34
Tor Harald Haukås
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Uttalelse om hovedstadsprosessen fra Helse MidtNorge
Styret for Helse MidtNorge RHF drøftet 25. september 2008 arbeidet med
hovedstadsprosessen og prinsippene som Helse SørØst har lagt for dette
omstillingsarbeidet. Uttalelsen som ble vedtatt blir formidlet som en del av
høringen som Helse SørØst har invitert til.
 Hovedstadsprosessen er i kraft av sitt omfang av stor betydning også for resten av landet.
Vi er opptatt av at man lykkes med omstillingsarbeidet, men det er ikke noen automatikk i
at det som skjer i Helse SørØst får gjennomslag i resten av landet, sier styreleder
Kolbjørn Almlid.
Her er uttalelsen:
• Helse MidtNorge RHF stiller seg bak de overordnede målene for omstillingsarbeidet i
Helse SørØst. God kvalitet i pasientbehandlingen og rasjonell ressursbruk fordrer at
helsetjenestene ses i sammenheng, og at organiseringen understøtter samhandling og
gode pasientforløp på tvers av organisatoriske nivåer.
• Helse MidtNorge RHF anser etablering av såkalte sykehusområder som hensiktsmessig
for hovedstaden. Med hele tre universitetssykehus og to private sykehus beliggende
innenfor et avgrenset geografisk område, er det behov for et virkemiddel som sikrer klar
rolle og oppgavedeling, herunder samling av fagområder som er gjensidig avhengig av
hverandre. Samling av de fem sykehusene i en felles struktur for planlegging og
samhandling, vil kunne gi faglig sett bedre løsninger enn i dag og en mer rasjonell bruk av
de samlede helseressursene.
• Helse MidtNorge RHF tar ikke stilling til hvorvidt det organisatoriske grepet med å
etablere sykehusområder vil virke hensiktsmessig under andre geografiske forhold enn det
som gjelder for sykehusområde Sentrum.
• Helse MidtNorge RHF er opptatt av tiltak som bidrar til mest mulig sømløse
behandlingslinjer og ser med interesse på at det i samarbeid med Oslo kommune
planlegges etablert en storbylegevakt som sammen med primærhelsetjenesten skal utgjøre
inngangsporten til byens sykehus.
Helse MidtNorge RHF vil se det som et interessant utviklingsområde om det også ble
vurdert etablert en felles enhet innenfor selve sykehusområdet for koordinering av
henvisninger m.v., hvor pasienter, primærhelsetjenesten og andre henvisende instanser og
samarbeidsparter kan få entydig og kvalifisert informasjon om ventetider, videre
behandlingsforløp m.v.
• Et konkret resultat som forventes å komme ut av omstillingsarbeidet, er en samordning av
28 regionsfunksjoner som i dag har hele 24 dubleringer. Helse MidtNorge RHF ser positivt
på at omstillingsarbeidet skal bidra til at dubleringene blir fjernet (modell 1) eller sterkt
redusert (modell 2). Dette vil på sikt kunne frigi både økonomiske ressurser og
personellressurser.
• Helse MidtNorge RHF er opptatt av at omstillingsarbeidet skal få nødvendig slagkraft for å
oppnå en reell og kvalitativt god samordning mellom de ulike funksjonene, herunder
opprydding i dagens dubleringer både med hensyn til regionsfunksjoner og ikkemedisinske
støttefunksjoner. Det må antas med stor grad av sannsynlighet at dette sikres mer effektivt
gjennom én felles foretaksledelse, enn gjennom en avtale mellom flere foretaksledelser. For
hovedstadsområdet innebærer dette at Helse MidtNorge RHF slutter seg til modell 1, med
ett samlet region og områdesykehus og tre lokalsykehus.
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• Helse MidtNorge RHF legger til grunn at samordning av fag og forskningsmiljø innenfor et
sykehusområde i hovedstaden, virker slik at samhandlingen med fag og forskningsmiljø i
andre helseregioner opprettholdes eller styrkes. Det legges videre til grunn at en
samordning av fag og forskningsmiljøer virker ressursbesparende snarere enn
ressursdrivende, og at dette i sin tur kommer øvrige helseregioner til gode.
• Helse MidtNorge RHF viser til tidligere dialog med Helse SørØst RHF for å finne
grunnlag for samarbeid i organiseringen av spesialisthelsetjenesten i ”Fjellregionen”.
Helse MidtNorge RHF ser betydningen av fortsatt dialog mellom helseregionene angående
organiseringen i denne delen av regionen, og ber om at dette perspektivet blir tatt med i det
videre arbeid i omstillingsarbeidet i Helse SørØst RHF.
• Helse MidtNorge RHF forutsetter at de organisatoriske løsninger som velges, ikke
reduserer muligheten til å ivareta landsfunksjoner. Helse MidtNorge RHF legger til grunn at
landsfunksjoner som organisatorisk ligger i Helse SørØst fortsetter å være tilgjengelige på
samme nivå for pasienter fra Helse MidtNorge og at en utvikling av disse funksjonene skjer
i nær forståelse med fagmiljøer i øvrige deler av landet.
Her er saksframlegget for styret i Helse MidtNorge RHF
Publisert: 25.09.2008 10:51
Tor Harald Haukås
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Møte med ROR og ORKide
Helse MidtNorge RHF sammen med Helse Nordmøre og Romsdal HF, avholdt
onsdag 24. september 2008 dialogmøte med Romsdals Regionråd og Ordfører og
Rådmannskollegiet for Nordmøre. Møtet ble holdt i Kristiansund. Her finner du
presentasjoner som ble benyttet på møtet:
l
l
l

Presentasjon holdt av styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF
Presentasjon holdt av adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse MidtNorge RHF
Presentasjon holdt av adm.dir. Bjørn Engum, Helse Nordmøre og Romsdal HF

Publisert: 24.09.2008 15:04
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Har valgt advokatfirma for ambulansegjennomgang
Helse MidtNorge RHF har besluttet å tildele advokatfirmaet Kvale & Co, Oslo
oppdraget med å foreta en ekstern gjennomgang av anskaffelsesprosess og
håndtering av avtalene om kjøp av ambulansetjenester i MidtNorge.
Tildelingen av oppdraget skjer etter at det var kommet inn tilbud fra fire forespurte
advokatfirma som på forhånd var vurdert til å kunne løse oppdraget. Styret for Helse Midt
Norge RHF forventes å få seg forelagt resultatet av gjennomgangen til sitt møte 30. oktober.
Publisert: 23.09.2008 14:50
Jostein Listou

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Har-valgt-advokatfirma-for-ambulansegjennomgang/86795/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2008 > Økt oppmerksomhet om psykisk helse

Økt oppmerksomhet om psykisk helse
Psykiske problemer er vanlige og det er mye vi selv kan gjøre for å styrke egen og
andres psykiske helse. Dette er hovedbudskapene i Helsedirektoratets kampanje
om psykisk helse denne høsten.

Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 – 2008)
har økt kunnskap og åpenhet om psykiske problemer
vært et sentralt mål.
De siste årene har myndighetene i samarbeid med
brukere og fagfolk fra forskjellige profesjoner, samlet
seg under overskriften:
”Et åpent sinn”.
I løpet av hele I fjor henvendte man seg særlig til
ungdom og i år er det hele den voksne delen av
befolkningen, med særlig vekt på menn, som er
hovedmålgruppen.

Snakk med en du har tillit til
 Åpenhet og økt kunnskap om psykisk helse er viktig. Alle møter psykiske problemer i
løpet av livet og noe av det viktigste man kan gjøre når man har det vanskelig, er å snakke
med en man har tillit til. I mange tilfeller er det god hjelp å hente hos en venn eller et
familiemedlem. Og de aller fleste opplever at problemene løser seg, sier divisjonsdirektør
Ellinor F. Major i Helsedirektoratet.
Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss i løpet av livet vil oppleve
alvorlige psykiske problemer som gjør at vi trenger en eller annen form for profesjonell hjelp
eller behandling.  Flere undersøkelser viser også at menn er mindre åpne enn kvinner og i
mindre grad søker hjelp for problemene sine. Derfor er vi nå særlig opptatt av å nå menn,
sier Major.

Aktivitet og kosthold
 Det er mye man kan gjøre for å styrke sin egen psykiske helse. Gode rutiner, variert og
sunt kosthold, fysisk aktivitet, søvn, sosialt nettverk og meningsfulle aktiviteter er faktorer
som har større betydningen for den psykiske helsen enn mange er klar over. Bruk av
alkohol og andre rusmidler kan både utløse og forsterke psykiske problemer, sier Major
som ellers viser til de rådene som ligger på www.psykisk.no.

Noen av rådene som presenteres i kampanjen:
Vær en støttespiller
Nesten alle vil oppleve at en venn, et familiemedlem eller en annen vi kjenner får perioder
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Psykisk-helse/86769/

Side 1 / 2

der alt føles trist og vanskelig. Det beste du kan gjøre er å ta kontakt, og vise at du bryr
deg. Mange vegrer seg for å spørre fordi de er redde for å gjøre ting verre. Det er bedre å
spørre enn å late som ingen ting. Tenk tilbake på hvordan du hadde det da du var nedfor
sist. Hva ville du at de rundt deg skulle gjort da?

l
l
l
l
l

1. Snakk om det som føles vanskelig med en du har tillit til.
2. Planlegg positive aktiviteter. Gjør noe hyggelig hver dag.
3. Del problemene i mindre biter hvis de blir for vanskelige.
4. Tenk på det du får til i stedet for alt det du ikke får gjort.
5. Vær mot deg selv som du ville vært mot en venn.

Her kan du få hjelp

Mental Helse Hjelpetelefonen: 810 30 030. Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud. Du kan
også ta kontakt på nettsidene: www.sidetmedord.no
Kirkens SOS: 815 33 300. En døgnåpen krisetjeneste på telefonen eller via en SOSmelding
på nettsidene: www.kirkenssos.no
Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940. Telefontjenesten for voksne som har
bekymringer eller spørsmål om barn og unge. www.vfb.no
Mer informasjon om hjelpetilbudet finnes på:
http://www.shdir.no/psykiskhelse/her_f_r_du_hjelp/
Lenke til artikkel om kampanjen på helsedir.no:
http://www.shdir.no/fagnytt/stor_innsats_for_psykisk_helse_243774
Lenke til kampanjesiden: http://www.shdir.no/psykiskhelse/

Slik har Fylkesmannen i Hordaland gjort det:
http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1130&amid=2260203
Psykiske problem er vanleg  kjenner du nokon som slit?
Kampanje for å få meir openheit og kunnskap om psykisk helse er sett i verk av
Helsedirektoratet.
Den vaksne delen av befolkninga og spesielt menn, er hovudmålgruppa for kampanjen dette
året. Tal frå Folkehelseinstituttet viser at i løpet av livet vil om lag halvparten av oss oppleve
alvorlege psykiske problem som gjer at vi treng profesjonell hjelp eller behandling.
Helsedirektoratet har utarbeidd informasjonsmateriell om psykisk helse.
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Forskingsbasert kunnskap
Det var tettpakka program og mykje input for forskingsinteresserte då den
regionale forskingskonferansen vart arrangert for femte år på rad – og for
andre gong i Ålesund.
Deltakarar i diskusjon rundt posterutstilling

Det vart oppfordra til diskusjon rundt posterutstillinga under
konferansen, noko som dei fleste deltakarane følgde opp.

Måndag 15. september opna administrerande direktør i Helse Sunnmøre, Astrid J. Eidsvik,
den regionale forskingskonferansen i Ålesund. Under opninga la ho vekt på at forsking og
utviklingsarbeid er eit nødvendig grunnlag for å kunne yte kunnskapsbasert praksis.
 Vi arbeider for å få forsking og utvikling som ein integrert del av spesialisthelsetenesta sitt
oppdrag, og i Helse Sunnmøre har det har skjedd mykje dei fire siste åra, fortel Eidsvik.

Formidle resultat
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Det var omlag 120 forskingsinteresserte deltakarar frå
ulike helseføretak, universitet og høgskulemiljø som
deltok på den regionale forskingskonferansen. Her fekk
dei høve til å stille ut posters som viste forskingsresultat
frå dei ulike føretaka.

Presentasjon av mulegheitene i
Helsebiblioteket.no av Magne
Nylenna, professor dr. med og
redaktør for Helsebiblioteket.no

Magne Nylenna, professor dr. med og redaktør for
Helsebiblioteket.no understrekte i sin presentasjon kor
viktig det er å formidle og vise fram det ein har forska på Magne Nylenna, professor dr. med
til dei som kan ha vidare nytte av resultata. Han
og redaktør for Helsebiblioteket.no
oppfordra forskarane i salen til å ”stå på skuldrene til
kvarandre” og finne ut kva andre har undra på og kva dei
har funne ut.
Det var òg kåring av beste poster, og prisen gjekk til Elin Høien Bergene frå
Sykehusapotekene i MidtNorge, for posteren ”Sammen er vi dynamitt! I møte med
nitroglyserinbruker – gis det tilstrekkelig informasjon?”
Myrtle Slettvåg Hoel og Nina Skoglund frå Kristiansund sjukehus fekk seg ei aha
oppleving av dei mange hjelpemidla som finnast i Helsebiblioteket til forskingsarbeid, både
når det gjeld hjelp til å stille gode spørsmål, gjennomføre eit forskingsprosjekt og publisere
resultata sine.

Forskinga kjem pasientane til gode
Forskingsprisen som årleg tildelast av Regionalt brukerutvalg Helse MidtNorge, gjekk i år
til Anne Iren Hagen frå St. Olavs Hospital. Ho har undersøkt effekten av to ulike metodar for
å oppdage tidleg sjukdom hos kvinner med arveleg høg risiko for brystkreft, og påvist at ny
avansert MR teknologi er overlegen samanlikna med ordinær mammografi. Brukarutvalet
grunngjev prisen med at forskinga har ført til at både diagnostikk og behandling har endra
seg – og har kome pasientane til gode.
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Sakspapirer for styremøte 25. september
Sakspapirene for styremøte i Helse MidtNorge RHF 25. september 2008 er nå
tilgjengelige.
Her finner du dokumentene i pdfformat
Publisert: 18.09.2008 19:30

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Jostein Listou

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Regionalt ehelseseminar i Stjørdal og Molde
Seminarene arrangeres i Stjørdal (Rica Hell Hotel) 10. oktober, og i Molde
(Alexandria Hotell) 13. oktober. Programmet varer fra kl. 09:00  15:00
Arrangør er Nasjonalt senter for telemedisin, og formålet med seminaret er å
informere om sentrale tiltak for å legge til rette for økt elektronisk samhandling,
samt bidra til utveksling av erfaringer fra lokale/regionale prosjekter.
Målgruppe for seminaret er beslutningstakere, enhetsleder, helsepersonell og ITansvarlige i
kommuner og i helseforetak.
Her finner du lenker til program: Stjørdal  Molde
Her finner du påmeldingsskjema
Klikk her for å lese mer informasjon om arrangementet
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Innhenter tilbud på ekstern gjennomgang av ambulansesak
Helse MidtNorge RHF innhenter nå tilbud fra et begrenset antall firma med
nødvendig juridisk kompetanse for å kunne foreta en ekstern gjennomgang av
prosessen rundt ambulansekontraktene i MidtNorge.
Styret for Helse MidtNorge RHF vedtok i møte 5. september å iverksette en ekstern
gjennomgang av prosessen rundt ambulansekontraktene. Oppdraget vil omhandle
anskaffelsesprosessen fram til kontraktstildeling, prosessen fra tildeling av kontrakt til
kontraktsstart, forhold etter kontraktstart, forhold knyttet til habilitet og om styret for Helse
MidtNorge RHF har hatt nødvendig og korrekt informasjon som grunnlag for sine vedtak.
Intensjonen er å legge fram konklusjonene i styremøte for Helse MidtNorge RHF den 30.
oktober 2008.
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Regional forskningskonferanse i Ålesund
Helse MidtNorge er vertskap for årets regionale forsknings og utviklingskonferanse 15. og
16. september. Sted for årets konferanse er Ålesund og SAS Raddison Hotell.
Konferansen åpnes av direktør i Helse Sunnmøre Astrid Eidsvik. Brukerutvalget i Midt
Norge skal også dele ut Forskningsprisen 2008 på konferansen.

PROGRAM

Måndag 15. september
Ordstyrar i dag: Odd Veddeng Fagdirektør dr. med. ,Helse Sunnmøre HF og medlem av
forskingsutvalet i Helse MidtNorge RHF.

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 13:10
Velkommen til Sunnmøre og til forskingskonferanse. Astrid Eidsvik
adm.direktør, Helse Sunnmøre HF

13:10 – 13:20
Velkommen til Helse MidtNorge sin forskingskonferanse. Asbjørn
Hofsli direktør for eigarstyring i Helse MidtNorge RHF

13:20 – 14:05
Kva kan Helsebiblioteket tilby forskarar? Magne Nylenna professor
dr. med, redaktør av Helsebiblioteket

14:05 – 14:50:
Kunnskapsoppsummeringar og implementeringsforsking. Ida Kristin
Ørjasæter Elvsaas, forskar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta.

14:50 – 15:30

Pause. Posterutstilling

15:30 – 16:15
Måling av brukarerfaringar: hensikt, metode og resultat. Øyvind
Andresen Bjertnæs, seksjonsleiar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta.

16:15 – 17:00
KOLS og oksygenbehandling. Therese Opsahl Holte, forskar
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta

17:00 – 17:30

Pause. Posterutstilling.

17:30 – 17:50

Sammenhenger mellom eksem og mentale lidelser og sykemelding
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i den generelle befolkningen Presentasjon av eitt forskingsprosjekt frå Helse Sunnmøre.
Marianne Klokk Overlege, vaksenpsykiatrisk avdeling, Helse Sunnmøre HF Stipendiat,
NTNU.

17:50 – 18:10
Brystsmerter og hjertebank: Hjartesjukdom eller psykisk liding.
Presentasjon av eitt forskingsprosjekt frå Helse Nordmøre og Romsdal Egil Jonsbu.
Overlege, psykiatrisk avdeling, Helse Nordmøre og Romsdal HF

18:10 – 18:30
Utdeling og presentasjon av forskingspris. Annlaug Stavik. Nestleiar
for Brukarutvalet i Helse MidtNorge RHF

18:30 – 19:00

Posterutstilling

20:15
Festmiddag  med nokre programinnslag Gjer vel å møte presis –
dørene vert opna kl. 20:10.

Tysdag 16. september
Ordstyrar i dag: Torstein Hole Avd.sjef, dr.med. ,Helse Sunnmøre HF 1.amanuernisis
NTNU.

08:30 – 09:00
Presentasjon av forslag til revidert forskingsstrategi for Helse Midt
Norge RHF. Einar Vandvik, konstituert fagdirektør i Helse Midt Norge RHF

09:00 – 09:10
Status og strategi for Helse Sunnmøre HF. Odd Veddeng,
fagdirektør dr.med., Helse Sunnmøre HF.

09:10 – 09:20
Status og strategi for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sissel
Heggdalsvik, overtannlege dr.odont, leiar for Forskingsutvalet, Helse Nordmøre og Romsdal

09:20 – 09:30
Status og strategi for St Olavs hospital HF. Grete Ottersen
Samstad, helsefagleg sjef, St.Olavs hospital HF. Gudmund Marhaug, fagdirektør, St. Olavs
hospital HF

09:30 – 09:40
Status og strategi for Helse NordTrøndelag HF. Liv Eli Lysfjord,
saksbehandlar FoU, Helse NordTrøndelag HF

09:40  09:50
Status og strategi, Rusbehandling MidtNorge HF Marianne
Stallvik, sekretær for FoUutvalget, Rusbehandling MidtNorge HF

09:50 – 10:00
Status og strategi, Sykehusapotekene i MidtNorge HF Janne
Kutschera Sund, fagsjef, Sykehusapotekene i MidtNorge HF

10:00 – 10:45

Kommentar og diskusjon, forskingsstrategiar

10:45 – 11:15

Pause. Posterutstilling

11:15 – 11:35
Ortogeriatriprosjektet. Eitt forskingsprosjekt frå St. Olavs hospital
HF. Ingvild Saltvedt, overlege geriatri.

11:35 – 11:55

Vurdering av kognitiv kapasitet i en klinisk setting. Eitt
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forskingsprosjekt frå St Olavs hospital HF. Olav Linaker, overlege psykiatri

11:55 – 12:15
Pasientutfall ved rusbehandling Eitt forskingsprosjekt frå
Rusbehandling MidtNorge HF. Trond Nordfjærn, doktorgradsstipendiat: ”

12:15 – 12:35
Clinical audit. Eitt forskingsprosjekt frå Sykehusapotekene i Midt
Norge HF. Elin Høien Bergene, sjukehusfarmasøyt

12:35  12:45
Utdeling av premie til beste poster v/Einar Vandvik, kst fagdirektør i
Helse MidtNorge RHF

12:45  13:00

Oppsummering, takk og vel heim

13:00 – 14:30

LUNSJ og avreise.
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Samhandlingskonferanse i Molde
2.oktober arrangerer KS og Helse MidtNorge en felles samhandlingskonferanse i Molde.
Samhandling mellom aktører som tilbyr helsetjenste blir et sentralt tema i utvikling av
fremtidens helse og omsorgstjenester. Konferansen i Molde tar for seg de viktigste
utfordringene som helsetjenesten står foran de neste årene.

Program

Rica Seilet, Molde 2. oktober 2008

Torsdag 2. oktober

08000900: Registrering – kaffe

09001015: Framtidige utfordringer som helsetjenesten står overfor.
v/styreleder i Helse MidtNorge RHF Kolbjørn Almlid og KS
Diskusjon

10151045: Samhandlingsreformen,
v/ekspedisjonssjef HOD, Vidar O Steine

1045 1115: Områdegeriatri  hvordan jobber vi, og hva oppnår vi i Nord?
v/overlege ved DMS Finnsnes Adri Vermeer

11151140: Hvordan jobber vi i helsehusene i Trondheim (herunder Søbstad)
v/Trondheim kommune, Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Tove Røsstad

11401230: Lunsj

12301300: Alternativer til sykehusinnleggelse
v/Professor Anders Grimsmo

13001345: Diskusjon om de tre foregående temaene

13451415: Veien fram mot DMS Fosen, samarbeid på tvers av kommunegrensene.
http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Samhandlingskonferanse-i-Molde/86400/
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Erfaringer fra Fosen Regionråd v/ Sekretariatsleder Vidar Daltveit

1415 1445: Erfaringer med samarbeid med kommunene sett fra helseforetakets ståsted.
v/Direktør Helse NordTrøndelag Arne Flaat

14451500: Diskusjon om tema til neste konferanse

1500 1530: Avslutning v/adm. Dir. Helse MidtNorge RHF Jan Eirik Thoresen

Påmelding sendes på epost til kirsti.rossbach@helsemidt.no
innen 12. september 2008. Oppgi navn, arbeidsgiver, fakturaadresse (for fakturering av
konferanseavgift), og om du skal ha hotellrom.
De som har behov for overnatting betaler rom/frokost og konferanseavgiften direkte til
hotellet. De deltakerne som ikke overnatter, vil bli fakturert konferanseavgiften i etterkant av
møtet. Konferanseavgiften er kr 450, og pris for rom/frokost er kr 930,.
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Imøtekommer begjæring om dokumentinnsyn i
ambulansesak
Helse MidtNorge RHF har valgt å imøtekomme begjæringer om innsyn i styresak
71/08 Ambulansekontrakter. Saksframlegget blir nå offentlig med unntak av
vurdering av økonomiske forhold hos de to selskapene saken omhandler, Namsos
Trafikkselskap ASA og Inntrøndelag Ambulanse.
Da styret behandlet saken i ekstraordinært styremøte 10. juli 2008 ble det understreket at
avtalene om kompensasjon som var framforhandlet, ikke påvirket rekkefølge og prioritering
av de innkomne anbud for ambulansetjenesten og dermed heller ikke konklusjonen i forhold
til tildeling av kontrakt.
Administrasjonen gjennomførte både anbudsprosess og vurdering av de framsatte krav fra
de to selskapene innenfor den fullmakt styret har gitt administrerende direktør. Saken ble
likevel lagt fram for styret for Helse MidtNorge RHF fordi ambulansetjenesten står sentralt i
forhold til det ansvar Helse MidtNorge RHF har for å sikre trygge og forutsigbare
helsetjenester for befolkningen i de tre midtnorske fylkene.
I forbindelse med anbudsprosessen høsten 2007 la Helse MidtNorge RHF stor vekt på å
sikre forsvarlig drift av ambulansene. For å sikre en tilstedeværende og kvalitetsmessig
tjeneste i januar 2008 anså Helse MidtNorge RHF det som avgjørende å få
ambulanseavtalene i havn. Det var risiko for at store områder faktisk kunne stå uten
ambulanseavtale fra 1. januar 2008. I tråd med forutsetningene i inngåtte avtaler, ble det
etter noen måneders drift satt fram krav om kompenasjon for merutgifter. Etter forhandlinger
kom man til enighet om slik kompensasjon.
 Gjennom driftsavtalene for ambulansetjenesten har vi fått mulighet til å innfri nye krav til
bemanning og kvalitet og det har skjedd en betydelig oppgradering av ambulansetjenesten i
Helse MidtNorge. Vi skal ha en ekstern gjennomgang og en grundig evaluering av
anbudsprosess, beslutningsgrunnlag, kvalitet, leveranser og økonomi. og legge dette fram
for vårt styre, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
I ekstraordinært styremøte i dag fredag 5. september 2008 gjorde styret for Helse Midt
Norge RHF følgende enstemmige vedtak:
”
1. Styret beslutter å utøve meroffentlighet i forbindelse med mottatte begjæringer om
dokumentinnsyn i sak 71/08.
2. Styret viser til tidligere vedtak om evaluering av anbudsprosessen for
ambulansetransporten i MidtNorge og ber om at det foretas en ekstern gjennomgang av
anbudsprosessen for å få avklart om anbudsreglementet og lov offentlige innkjøp er fulgt og
at avtalene er håndtert på korrekt måte.”
Her er saksframlegget for sak 71/08
Her er protokollen fra styremøtet 10. juli 2008
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, mob. tlf. 90600994
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen, mob. tlf. 97062470
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Bedret økonomistyring og økt produktivitet i Helse Midt
Norge
Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) la 1. september 2008 fram sin
årsrapport som beskriver utviklingen i spesialisthelsetjenesten i 2007. Den forteller
om bedret økonomistyring og økt produktivitet i Helse MidtNorge.
Utvalget finner at de regionale helseforetakenes økonomiske resultat samlet sett er
nærmere eiers styringskrav i 2007 enn i 2006. Samtidig ser underskuddssituasjonen ut til å
vedvare. Dette har gitt en utvikling med økende langsiktig og kortsiktig gjeld, reduksjon i
egenkapital og en stadig mer anstrengt likviditetssituasjon. Ifølge utvalget medfører
kombinasjonen av disse faktorene at helseforetakene står overfor meget krevende
omstillinger.
Rapporten gir en sammenstilling og tolkning av aktivitets, kostnads og
produktivitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten. Det konkluderes med at de regionale
helseforetakene har oppfylt eiers krav til aktivitet og aktivitetssammensetning i 2007.
Utvalget vurderer at de regionale helseforetakene nå har etablert systemer som gjør det
mulig å styre aktivitetsutvikling og sammensetning på en bedre måte enn før.
Det er betydelige regionale forskjeller i økonomisk resultat i 2007. Helse MidtNorge
oppfylte eiers styringskrav til årsresultat, Helse Vest hadde et årsresultat som var betydelig
nærmere eiers styringskrav og Helse Nord hadde et årsresultat som var noe nærmere eiers
styringskrav enn i 2006. Helse SørØst hadde et økonomisk resultat som var betydelig
lengre fra eiers styringskrav enn hva Helse Sør og Helse Øst hadde samlet i 2006. Utvalget
finner at forskjellene mellom regionene illustrerer betydningen av å ha kontroll med
personalkostnadene for å komme i økonomisk balanse.
 Vi har lagt særlig vekt på å følge opp utviklingen i månedsverk gjennom helseforetakenes
rapportering. Dette blir også viktig framover. Gjennom vår modell for inntektsfordeling i
regionen utformer vi nå differensierte effektiviseringskrav for våre helseforetak. Vi har
gjennomført en betydelig omstilling i løpet av de siste årene, men endringsarbeidet
fortsetter for å skape en bærekraftig helseregion og sikre god ressursutnyttelse. Ikke minst
for å kunne ivareta ønskene om store og tunge investeringer innen sykehussektoren
framover, er det nødvendig å se regionens ressurser i sammenheng. Beregningsutvalgets
gjennomgang av økonomi, aktivitet og produktivitetsutvikling er et nyttig bakteppe for dette
arbeidet, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
Her kan du laste ned rapporten fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (pdf)
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Nye pasientrettigheter for barn og unge innen psykisk
helsevern
Fra 1. september 2008 er det innført en egen ventetidsgaranti for barn og unge som
har psykiske eller rusrelaterte lidelser. Garantien gjelder for barn og unge under
23 år.
Ingen med rett til nødvendig helsehjelp skal vente mer enn maks 65 virkedager på
behandling, og det skal foretas en vurdering av alle henvisninger innen 10
virkedager.
I forbindelse med lovendringen skal det også lanseres det en praksisveileder og en
prioriteringsveileder som skal sikre enhetlig og faglig god praksis i tjenestene.
Status i Helse MidtNorge
Ved utgangen av 1. tertial 2008 var den gjennomsnittlige ventetida for barn og unge under
18 år innen psykisk helsevern 75 dager. På samme tid i 2007 var den 71 dager. Antallet
barn og unge som har ventet mer enn tre måneder har økt fra 141 til 183 fra 1. tertial 2007
til 1. tertial 2008.
En kartlegging viser at 4 prosent av henvisningene for barn og unge til behandlingsenhetene
innen psykisk helsevern i Helse MidtNorge i første tertial 2008 ikke ble gjennomført i løpet
av 10 dager. For de 44 registrerte sakene dette gjelder, er dette å regne som brudd på den
nye vurderingsgarantien.
 De nye pasientrettighetene vil bli fulgt opp og Helse MidtNorge kommer til å følge
utviklingen nøye framover. Praksisveilederen og prioriteringsveilederen som tas i bruk, skal
sikre at det er de som har størst behov for hjelp som prioriteres først. Lik praksis i vurdering
av henvisningene, skal også bidra til å sikre at vi får et likeverdig tilbud uavhengig av bosted.
Psykisk helsevern kommer til å bli et prioritert område i Helse MidtNorge også i perioden
etter at den nasjonale opptrappingsplanen fullføres i 2008, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i
Helse MidtNorge RHF.
Helse MidtNorge har iverksatt tiltak for å rekruttere og utdanne nye spesialister for å styrke
tilbudet til barn og unge innen psykisk helsevern. Idag henvises det og gis tilbud om
behandling til langt flere barn og unge enn før. For første kvartal 2008 økte antallet med 5,8
prosent i Helse MidtNorge til 4336 pasienter sammenlignet med samme periode i 2007.
Her finner du mer informasjon:
Mer om ventetidsgarantien og rett til vurdering innen psykisk helsevern
Rapport:
Ventetider og pasientrettigheter for barn og unge innen psykisk helsevern (pdf)
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Regional rehabiliteringskonferanse for
spesialisthelsetenesta i Helse MidtNorge
Koordinerande eining i Helse MidtNorge inviterer til eigen konferanse for
spesialisthelsetenesta med tema: "Rehabilitering i et sammenhengende pasientforløp".
Konferansen blir arrangert i Molde 22.  23. oktober 2008.
Program:
Onsdag 22.10.08, plenum.
09.15  09.45
Registrering.
09.45 – 10.00

”Morning surprise”.

10.00  10.15

Åpning v/Bjørn Engum, adm. dir HNR HF.

10.15  10.30
Gjærde.

Presentasjon Regional koordinerende enhet v/Steinar

10.30  11.30

En brukerhistorie. Jan Egil Ohr – 21 år på respirator.
Samhandlingsutfordringer i rehabiliteringsprosessen.
v/Arne Gjære m.fl.

11.45  12.15

Nasjonale føringer innenfor rehabiliteringsfeltet. Hvordan
møte samhandlingsutfordringene for pasienter med
rehabiliteringsbehov? v/Dagfinn Sundsbø, Statssekretær,
HOD.

12.15  12.30
HOD.

Spørsmål til HOD v/Dagfinn Sundsbø, Statssekretær,

12.30  13.30

Lunch.

13.30  14.15

Helse MidtNorge RHF sin strategi for
rehabiliteringsfeltet. Hvordan sikre et sammenhengende
pasientforløp for pasienter med behov for spes. rehab.
v/Daniel Haga, fagdir. HMN RHF.

14.30  15.15

Presentasjon av rehabiliteringsstrategi i regionens
helseforetak. v/Dagfinn Thorsvik, helsefaglig rådgiver HNT
HF.
Gudmund Marhaug, fagdir. St. Olav Hospital HF.
Christian Bjelke, fagdir. HNR HF.
Odd Jarle Veddeng, fagdir. HSM HF.

15.30  16.15

Samhandling mellom private rehabiliteringsinstitusjoner
og HNT HF. Felles utnyttelse av ressurser. ”Fremtidig
modell for samhandling mellom private/offentlige?” v/Kari
Bratland Totsås.
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16.15 – 17.00
19.30 

ICF – felles bruk i regionen? v/Nancy Haugan.
Festmiddag m/overraskelser…

Torsdag 23.10.08, plenum
08.30 – 08.45
God morgen m/kunstnerisk innslag.
08.50 – 12.00

Parallellsesjoner.

12.00 – 13.00

Lunch.

1300  13.40

Parallellsesjoner.

13.45  14.30
fra?

Fremmedspråklige brukere i MidtNorge, hvor kommer de
Utfordringer med tolketjenester, v/ Integrerings og
mangfoldsdirektoratet, Marit Elin Eide.

14.45  15.45
15.45  16.00
sjef for

Rehabilitering av fremmedspråklige, v/Elsbeth Jakobs.
Oppsummering og avslutning, v/Turid Hertzberg, avd
avdeling for rehabilitering, HNR HF.

Parallellsesjoner torsdag 23.10.08
TIDSPKT
Sesjon 1
08.5009.30 Handler god rehabilitering mer
om å skape meningsfylt
samarbeid mellom hjernens
ulike nettverk enn å behandle
”ute” i kroppen? v/ Kirsti Leira
og Britt Fadnes.
09.4010.20 Handler god rehabilitering mer
om å……. v/Kirsti Leira og
Britt Fadnes.
10.3010.50

10.5011.10

11.2012.00

13.0013.40

Rehabilitering – arbeid som
mål.
Presentasjon av ”Raskere
tilbake prosjekt”, Aure
rehabiliteringssenter v/Lena
Huseby og Trine Fjellvær
Olsen.
Lettere psykiske og
sammensatte lidelser.
Presentasjon av ”Raskere
tilbake prosjekt”, Betania
Malvik, v/ Eli Trøan.

Rehabilitering av pasienter
med kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS).
Hvordan bedre langtids
effekten etter
opplæringstiltak? v/ Borghild
Lomundal.
”KOLSheim”, et samarbeids
prosjekt mellom Trondheim
kommune (helse og velferd)
og lungeavd, St Olav Hospital

Sesjon 2
Ny rehabiliteringsmodell etter
operasjon av kne og
hofteprotese, v/Berit Wiklund
og
Lena Stenkløv.
Rehabilitering av
benamputerte, v/Venche
Skjervold og
Heidi Moen.
Yrkesmessig rehabilitering.
Presentasjon av ”Raskere
tilbake prosjekt”, Avd for
fysikalsk medisin og
rehabilitering, HNT HF, v/Gerd
Talsnes Heggdal.
Tverrfaglig ryggpoliklinikk
Presentasjon av ”raskere
tilbake prosjekt”, Avd for
fysikalsk medisin og
rehabilitering, HSM HF, v/Lars
Petter Klokk og
Audun Kopperstad.
Rehabiliteringstilbud for
kreftpasienter, Røros
rehabiliteringssenter.
Et pilotprosjekt, v/Line
Oldervoll.

Effekter av fysisk trening hos
pasienter med uhelbredelig
kreftsykdom. En randomisert
studie. v/Line Oldervoll.
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HF. v/Synnøve Sunde.

Arrangør:
Regional koordinerende enhet.

Teknisk arrangør:
Helse Nordmøre og Romsdal HF.

Posterutstilling:
Vi inviterer interesserte til å legge fram posterpresentasjoner av faglig
virksomhet / ulike prosjekter som foregår i regionen.
Konferanseavgift 2 dager (inkl kaffe / lunch), kr 950,
Festmiddag 22.10.08, m/en enhet drikke,
kr 450,
(gi beskjed ved bestilling dersom du ønsker spesialdiett)
Overnatting Rica seilet (enkeltrom/frokost): kr 930,
Bestilles direkte til Rica Seilet, tlf: 71 11 40 00
(oppgi kode ”helse 20.10.08 kurs” ved bestilling).

Festmiddag:
Vi håper at flest mulig har anledning til å delta på festmiddagen. Dette er en fin
anledning til å knytte nye kontakter. Festmiddagen arrangeres på Rica Seilet
Hotell den 22.10.08, kl 19.30.

Påmelding:
Ved påmelding oppgi om du ønsker å delta på festmiddagen, samt
fakturaadresse.
Påmelding på epost til Kristin Nekstad, Helse Nordmøre og Romsdal HF.
Mail: kristin.nekstad@helsenr.no
Telefon: 71120998 / 71121193
Påmeldingsfrist: 01.10.08.

Kontaktperson for konferansen:
Ketil Gaupset, Helse Nordmøre og Romsdal HF.
Mail: ketil.gaupset@helsenr.no
Telefon: 90014331

Presentasjon av parallellsesjonene
Parallellsesjon 1
Handler god rehabilitering mer om å skape meningsfylt samarbeid
mellom hjernens ulike nettverk enn å behandle ”ute” i kroppen?
Foredraget handler om radikalt annerledes måter å forstå og arbeide på i møter
med ulike pasienter. Ved å eksperimentere sammen med pasientene  basert på
moderne kunnskap fra nevrobiologisk forskning  viser det seg at vi lykkes langt
bedre enn tidligere. Enhver endring i handling, tanker og følelser krever
læringsprosesser i hjernen. Derfor står det å skape et lærende miljø sentralt.

Britt Fadnes, psykomotorisk fysioterapeut, er ansatt på Sjukehuset i Molde,
voksenpsykiatrisk poliklinikk.
Kirsti Leira, psykomotorisk fysioterapeut, driver privat praksis.
Begge har 35 år med klinisk arbeid bak seg. I knappe 8 år har de arbeidet tett
med professor og hjerneforsker Per Brodal ved Universitetet i Oslo.
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Samarbeidet pågår fremdeles.
Rehabilitering med arbeid som mål.
Sykemeldte arbeidstakere tilbys et tre ukers gruppeopphold med individuell
kartlegging og behandling. Oppfølgingen består av telefonoppfølging etter 1
måned og dagopphold etter 3 måneder samt spørreskjema etter 1 år.
Tilnærming er tverrfaglig og helhetlig der fokuset er sammenhengen mellom
helse og arbeidssituasjonen.

Lena Huseby, utdannet ergoterapeut 2004. Videreutdanning i
arbeidsplassvurdering. Er nå prosjektleder for prosjektet ”Raskere tilbake til
arbeid”.
Trine Fjellvær Olsen, utdannet fysioterapeut 2007, og er en av to
fysioterapeuter i prosjektet.
Lettere psykiske og sammensatte lidelser.
Betania Malvik har opprettet et tilbud til sykemeldte arbeidstakere med lettere
psykiske og sammensatte lidelser. I foredraget blir tilbudet og resultatene så
langt presentert.

Eli Trøan er utdannet ergoterapeut ved Trondheim Helsefaghøgskole i 1990. Hun
har videreutdanning i psykisk helsearbeid og studerer for tiden pedagogikk,
deltid ved NTNU.
Rehabilitering for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 hvordan bedre langtidseffekten etter opplæringstiltak?"
Det er kjent at opplæring og trening har god effekt for pasienter med kronisk
obstruktiv lungesykdom, utfordringen ligger i å vedlikeholde denne effekten på
sikt.

Borghild Lomundal, utdannet fysioterapeut (1987), fra 2007 stipendiat ved
Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. Hun har praksis både fra privat og offentlig
virksomhet. De siste 15 år har hun hatt særlig fokus på lungesykdommer. Hun
har vært koordinator for Lærings og mestringssenter ved Klinikk for kliniske
servicefunksjoner, St. Olavs Hospital fra 2004.
KOLS – heim.
Et samarbeidsprosjekt mellom Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital og Avdeling
Helse og Velferd, Trondheim kommune. Prosjektet gjennomføres for å se om en
bedre samhandling mellom spesialist og primærhelsetjenesten kan gi en total
helsegevinst for pasienter med KOLS i stadium III  IV. Det er ønskelig med
tidligere intervensjon ved exaserbasjoner (forverrelser av sykdommen).
Hypotesen er at ved et slikt samarbeid (intervensjon) vil behov og forbruk av
helsetjenester endres, medføre helsegevinst for den enkelte, og økonomiske
gevinster for helsevesenet.

Synnøve Sunde, fagansvarlig sykepleier ved Lungeavdelingen, St. Olavs
Hospital og har det systemfaglige ansvar for sykepleietjenesten ved avdelingen.
Hun har arbeidet som sykepleieleder i snart 20 år. De siste 14 år ved sengeenhet,
overvåkning og poliklinikk på Lungeavdelingen. 3 1/2 års avbrekk som
senterkoordinator for det nye Hjertelungesenteret ved St. Olavs hospital. Fra
1.september 2007 vært prosjektleder (50 %) for "KOLSheim" studien.
Parallellsesjon 2

Ny rehabiliteringsmodell etter operasjon av kne og hofteprotese.
Prosjektet omhandler rehabilitering av pasienter som har fått operert inn kne
eller hofteprotese ved Orkdal sjukehus, og som kommer til Fosen DMS 2. eller
3. postoperative dag for rehabilitering og mobilisering. Prosjektet ønsker å
fokusere blant annet på om liggetid på sykehus kan reduseres og om antall
proteseoperasjoner kan økes.

Leena Stenkløv, daglig leder for Fosen distriktsmedisinske senter.
Berit Wiklund, virksomhetsleder for helse i Ørland kommune.
Rehabilitering av benamputerte.
Foredraget vil formidle kliniske erfaring og beskrivelse av de ulike fasene i
pasientforløpet fra sykehusopphold til man er hjemme i egen bolig.
Erfaringsmessig er kompetansen rundt denne pasientgruppen svært varierende,
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og tilbudet er i en viss grad avhengig av geografi.

Venche Skjervold, avdelingssykepleier på Betania Malvik, Somatisk
Rehabiliteringssenter.
Leder for den ortopediske sengeposten. Utdannet sykepleier i 1991,
videreutdanning innen personalutvikling og ledelse i 2000. Jobbet både i
kommunehelsetjenesten og på sykehus.
Har jobbet med benamputerte både på Kysthospitalet i Stavern og nå ved
Betania.

Heidi Moen, fysioterapeut og avdelingsleder på Betania Malvik. 12 års erfaring
med benamputerte. Videreutdanning i rehabilitering/habilitering. Tidligere praksis
fra sykehus og kommunehelsetjeneste.
Tverrfaglig ryggpoliklinikk.

En del av den polikliniske virksomheten ved Avdeling for fysikalsk medisin og
rehabilitering ved Ålesund sykehus. Tverrfaglig ryggpoliklinikk er inne i sitt andre
leveår, og har i år fått et kapasitetsmessig og faglig løft gjennom satsingen
"Raskere tilbake". Det tverrfaglige teamet består fra august 2008 av sekretær,
leger, fysioterapeuter, manuellterapeut, psykolog og koordinator. Koordinator sin
rolle er særlig rettet mot arbeidsplass. Tverrfaglig ryggpoliklinikk gir
både utrednings og avklaringstilbud, og behandlingstilbud. Behandlingstilbudene
er både individuelle og gruppebaserte, og har de nye nasjonale, kliniske
retningslinjene for korsryggsmerter som utgangspunkt.
Lars Petter Klokk, overlege.
Audun Kopperstad, koordinator.
Rehabiliteringstilbud for kreftpasienter ved Røros rehabiliteringssenter –
et pilotprosjekt.
Effekter av fysisk trening hos pasienter med uhelbredelig kreftsykdom – en
randomisert studie.

Line Oldervoll, hovedfag i idrettsvitenskap fra NTNU og gjennomført doktorgrad
ved medisinsk fakultet, NTNU i 2006, med tittelen ” Physical activity and exercise
interventions in cancer patients". Hun har for tiden en post doc stilling finansiert av
Kreftforeningen og Stiftelsen Helse og Rehabilitering på prosjekt om fysisk
aktivitet og fysisk funksjon hos kreftpasienter.
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Prinsipper for inntektsfordeling vedtatt
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt prinsipper for fordeling av inntekter til
helseforetakene for 2009. De endelige budsjettrammer vil først være kjent når
Regjeringens forslag til Statsbudsjett er lagt fram i oktober, men Helse MidtNorge
kommer til å fordele inntektene ut fra en vurdering av krav til effektivisering,
resultat og aktivitetsnivå i det enkelte helseforetak.
Med bakgrunn i en analyse av økonomi og effektivitet i helseforetakene, legges det opp til å
differensiere kravene til effektivitetsforbedring og økonomisk resultat for 2009. I tillegg slutter
styret seg til forslaget om å foreta en begrenset omfordeling av inntekter mellom
helseforetakene. Med utgangspunkt i inntektsrammene for inneværende år, er det foreslått
å styrke St. Olavs Hospital HF med 40 millioner kroner. Det gjøres ved å redusere
bevilgningen til de Helse Sunnmøre HF, Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Nord
Trøndelag HF tilsvarende.
Kravene til effektivitetsforbedring for 2009 bygger på at Helse MidtNorge skal levere et
resultat som går i balanse. Utgangspunktet er den økonomiske rammen som gjelder for
2008. Når Statsbudsjett for 2009 er vedtatt vil Helse MidtNorge legge fram endelig budsjett
for foretaksgruppen.
Fakta om modell for fordeling av inntekter til helseforetakene i Helse MidtNorge:
• Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008
• Skal tas i bruk for psykisk helse i 2010
Basisramme for pasientbehandling fordeles etter:
• Ønsket volum på pasientbehandling ved HFene
• Ønsket kostnadsnivå ved HFene
• Ønsket resultat ved HFene
Finansieringsmodellen består av to deler:
l

l

Analysemodellen beregner kostnadsindekser
* data hentes fra siste tilgjengelige regnskapsår
* gir grunnlag for styringsmålene i budsjettmodellen
Budsjettmodellen beregner basisramme for HFene
 skal dekke kostnader til pasientbehandling basert på disse styringsmålene:
* Ønsket kostnadsnivå
* Resultatkrav
* Ønsket volum på pasientbehandling

Inntektene for helseforetakene består av basisramme og refusjoner:
l

l

Basisrammer som dekker
* Kostnader til pasientbehandling
(somatisk andel etter budsjettmodellen)
* Kostnader til andre spesifiserte aktiviteter
(særfinansiering)
Refusjoner fra faktisk pasientbehandling
* Inntekt knyttet aktivitet/behandling (DRGpoeng/ISFordningen)
* Polikliniske refusjoner
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* Egenandeler
Slik fordeler økonomien seg i 2008
l

l

l

Somatisk sektor:
* 4 mrd til pasientbehandling fra basisrammen på 6 mrd
(fordeles til HF’ene gjennom budsjettmodellen)
* 2 mrd som særfinansiering fra basisrammen på 6 mrd
Psykisk helsevern:
* 2 mrd til pasientbehandling og særfinansiering
Samlet basisramme til HFene:
* 50 prosent av basisrammen på 8 mrd fordeles etter budsjettmodellen
* Resten fordeles etter andre kriterier

I 2010 vil inntektsfordelingsmodellen
omfatte både somatisk sektor og psykisk helsevern:
• Mellom 6570 prosent av basisrammen fordeles etter budsjettmodellen.
• Resten fordeles etter andre kriterier.
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Samhandlingsreform presentert
 Initiativet til en samhandlingsreform for HelseNorge som nå er tatt av helse og
omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen, er viktig og helt nødvendig for at vi skal
kunne løse framtidas helseutfordringer. Det blir spennende å få anledning til å
være med å utvikle denne reformen, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt
Norge. Han inngår nå i den ekspertgruppen som statsråden har opprettet i
forbindelse med reformarbeidet.
Fredag 22. august presenterte helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen hvordan
han vil arbeide fram den nye samhandlingsreform for helsetjenesten. På pressekonferansen
på St. Olavs Hospital i Trondheim presenterte han også ekspertgruppa som skal hjelpe
ham å finne løsninger på problemene i HelseNorge.
– Alle snakker om disse problemene. Lange ventetider, pasientkøer, milliardsprekk i
sykehusøkonomien, mangelfull rehabilitering og for lite ressurser til forebygging. Norge
bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone, sier helse og
omsorgsministeren.
Han har ingen tro på at problemene i HelseNorge løses bare ved å pøse inn noen flere
helsemilliarder.  Det er systemet det er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus
og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi
nå gjøre noe med, sier Bjarne Håkon Hanssen.
På pressekonferansen presenterte han ekspertgruppa som skal hjelpe ham i dette arbeidet.
 Jeg er stolt over å få med meg folk som representerer så mye kunnskap, klokskap og
erfaring. Ekspertgruppa skal komme med innspill til økonomiske og juridiske grep. Det skal
lønne seg for de ulike delene av helse og omsorgstjenesten å samarbeide tettere.
Samhandling skal skje på grunn av, ikke på tross av systemene, sier Bjarne Håkon
Hanssen.
I april legger helse og omsorgsministeren fram forslag til ny samhandlingsreform. Før den
tid skal ekspertgruppa møtes på ulike steder i landet som kan vise til godt samarbeid
mellom nivåene i helse og omsorgstjenesten. Helse og omsorgsministeren skal også
diskutere helsetjenestens utfordringer med berørte grupper som kan gi gode innspill til grep
som kan sikre bedre samhandling i helsetjenesten.
Deltagerne i ekspertgruppa:
Bjarne Håkon Hanssen, Oslo/Namsos, statsråd
Kolbjørn Almlid, Malm i Verran, styreleder i Helse Midt Norge
Nadia Ansar, Oslo, psykolog Alternativ til Vold
Marit Botnen, Ulsteinvik i Ulstein, omsorgssjef Ulstein kommune
Dagfinn Enerly, Larkollen i Rygge, tidligere fotballspiller
Anette Fosse, Mo i Rana, fastlege i Rana
Anne Kari Lande Hasle, Oslo, departementsråd i Helse og omsorgsdepartementet
Stein Kaasa, Trondheim, professor NTNU, seksjonsoverlege St. Olavs Hospital og
strategidirektør i Helsedirektoratet
Bjørn Inge Larsen, Åsgårdstrand, direktør i Helsedirektoratet
Marit Myklebust, Hellvik i Eigersund, leder Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo
Victor Norman, Bergen, professor i samfunnsøkonomi NHH
Karin Søraunet, Evenstad i Vikna, ordfører og gårdbruker
Unn Teslo, Hønefoss, administrerende direktør Ringerike sykehus
Nils Fredrik Wisløff, Nesbru i Asker, rådmann i Drammen
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Statsråden besøker St. Olavs Hospital og Trondheim
kommune
Helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen besøker Helse MidtNorge 21.22.
august. Programmet omfatter besøk på St. Olavs Hospital og Trondheim kommune.
Fredag holdes pressekonferanse der statsråden presenterer hvordan han vil
arbeide fram en ny helsereform (samhandlingsreform). Statsrådens ekspertgruppe
for dette arbeidet blir presentert på pressekonferansen.
Her er program for besøket:
Torsdag 21. august
Kl. 18.3020.30  St. Olavs Hospital HF og samarbeidet med Trondheim kommune
Innlegg ved
styreleder Kolbjørn Almlid, Helse MidtNorge RHF
styreleder Nils Kvernmo, St. Olavs Hospital HF
adm.dir. Gunnar Bovim, St. Olavs Hospital HF
kommunaldir. Tor Åm, Trondheim kommune
Møteleder:
adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse MidtNorge RHF
Fredag 22. august:
Kl. 09.00 Statsråden besøker Søbstad Helsehus
Kl. 11.00 Pressekonferanse  Sted: St. Olavs Hospital.
Oppmøte for media kl.: 10.50 Resepsjonen i Hotell St. Olav (pasienthotellet),
Mauritz gate 3, Trondheim
Kontaktperson for media vedr. program torsdag:
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås, Helse MidtNorge RHF mob. 93498136
Kontaktperson vedr. pressekonferanse fredag:
Kommunikasjonsrådgiver Anne Nordskog, tlf: 97530948
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Helse MidtNorge gjennomfører i september en omfattende
arbeidsmiljøundersøkelse for ca.15.000 ansatte i Møre og Romsdal og
Trøndelagsfylka. Psykososialt arbeidsmiljø blir hovedtema under årets
undersøkelse.
Begrepet psykososialt arbeidsmiljø blir brukt som en betegnelse på mange
forhold som har med arbeidsbetingelser å gjøre. Ofte er dette knyttet opp mot
trivsel og arbeidspress på arbeidsplassen din.
I en så stor organisasjon som Helse MidtNorge, med ansvar for menneskeliv
hver eneste dag, er det svært viktig at flest mulig opplever arbeidsmiljøet som
positivt. Undersøkelsen blir et svært viktig redskap for å avdekke og iverksetter
tiltak for å endre
eventuelle helsefarlige forhold i virksomheten.
Ved den forrige undersøkelsen i 2006, deltok 70 prosent av de ansatte. Ved en
rekke avdelinger ble det iverksatt tiltak som har bedret arbeidssituasjonen for
mange ansatte.
St.Olavs hospital i Trondheim er først ute. Her starter undersøkelsen allerede
8.september. ) september følger Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal etter.
NordTrøndelag og Helse MidtNorge RHF starter 10.september, mens
Rusbehandling MidtNorge starter 11.september. Sist ut er Sykehusapotekene
som start sin undersøkelse 15.september.
Alle svar skal være inne 28.september, og i løpet av høsten vil de første
rapportene om det psykososiale arbeidsmiljøet i Helse MidtNorge være klare.
Kontaktperson for media: Organisasjonsdirektør Sveinung Aune.
Telefon: 91 87 96 75

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/AMUS-2008/85741/
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Oppdatert: Regional konferanse om Individuell plan 1.
september
Helsedirektoratet, Fylkesmannen i NordTrøndelag og Helse MidtNorge inviterer til
regional konferanse om individuell plan. Konferansen avholdes på Rica Hell
Hotell 1. september
Formålet med konferansen er å øke fokus på retten til individuell plan i forhold til det enkelte
individ, samt øke bruken av og bevisstheten rundt individuell plan i virksomheter og hos den
enkelte yrkesutøver.
Målgrupper for konferansen Brukerorganisasjoner, rådmenn og ordførere, ledere og
ansatte i kommunene og NAV, direktører, andre ledere og ansatte i helseforetakene og
rusforetakene, rehabiliteringsinstitusjonene, utdanningsinstitusjoner (videregående skole og
høyskole) i alle 3 fylker, Fylkesmannen i alle 3 fylkene, ansatte i FylkesNAV i alle 3 fylker,
KS i region Midt  Norge
Program og presentasjoner kan lastes ned ved å klikke her
Publisert 15.08.2008, oppdatert 3.09.2008

Publisert: 15.08.2008 10:02

Oppdatert: 03.09.2008 09:35

Jostein Listou
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Årsberetning 2007 for Helse Sunnmøre
2007 har vært et svært krevende år økonomisk for Helse Sunnmøre. Det skriver direktør i
Helse Sunnmøre Astrid Eidsvik i foretaket sin årsrapport.
Eidsvik takker de ansatte for den store innsatsen som er gjort i 2007.
Direktøren skriver at 2007 også ble svært krevende for ansatte i helseforetkaket, og hun
berømmer personalet for å ha holdt fokus på pasientbehandling i en tid med store krav til
effektivisering.
Eidsvik trekker også den store psykiatrisatsingen frem i sin omtale av årsmelding.
Årsmelding for Helse Sunnmøre finner her
Årsmelding for Helse MidtNorge 2007 finner du her.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Arsberetning-2007-for-Helse-Sunnmore/85685/
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Stor beredskapskonferanse i MidtNorge
Helsedirektoratet arrangerer i samarbeid med Helse MidtNorge RHF og
Fylkesmannen i SørTrøndelag Nasjonal beredskapskonferanse for helse og
sosialsektoren 2008. Tid og sted: 3. – 4. september 2008 på Britannia Hotell i
Trondheim.
Vi ønsker ledere, saksbehandlere og alle andre som arbeider med beredskap velkommen til
2 dager i Trondheim.
Konferansen er organisert i 4 bolker: 1) Kvalitet, samarbeid og koordinering, 2)
Krisehåndtering og erfaringslæring, 3) Noen scenarier og utfordringer og 4) Samarbeid på
tvers.

Deltakeravgift og felles middag
Deltakeravgiften er 600 kr/per person inkl. konferansemateriell og lunsj begge dager.
Festmiddag på Britannia Hotell 3. september. Egenandel middag er 400kr/per person.
Overnatting:
Britannia Hotell, Dronningens gt. 5, Tlf: +47 73800800 www.britannia.no Døgnpris per
person/rom inkl. frokost er 1140/enkeltrom og 1340/dobbeltrom. For booking innen 20.
august oppgi referansenummer 178715

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på

Påmelding
Påmeldingen og fakturering organiseres av Norsk sykehus og helsetjenesteforening NSH.
Det er kun plass til 200 deltakere. Førstemann til mølla er rådende prinsipp.
Påmeldingsfrist er 15.august. For påmeldingsskjema og betingelser for påmelding:
http://www.nsh.no/script/view.asp?id=221
Mer informasjon vil bli lagt ut fortløpende på www.shdir.no
Kontaktpersoner: Tove H. Silseth,
ths@shdir.no, tlf 24 16 32 89 (prosjektleder)
Helen Christensen, hec@shdir.no, tlf 24 16 34 81

Vedlegg:
Invitasjon til Nasjonal beredskapskonferanse for helse
Offentlig program
Praktisk informasjon
Publisert: 30.07.2008 10:02
hmn
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Årsberetning 2007 Rusbehandling MidtNorge
Rusbehandling MidtNorges årsberetning for 2007 er nå publisert på internett.
Årsberetningen blir ikke lengre publisert som en trykksak. I stedet gjøres
beretningene tilgjengelig på web.
I sin kommentar til årsberetningen skriver administrerende direktør i Rusbehandling Midt
Norge, Dag Hårstad, at han er meget fornøyd med 2007, tross store økonomiske
utfordringer i Helse MidtNorge.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Nyhetsmating fra Helse Midt
Norge
Helse MidtNorge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse NordTrøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling MidtNorge HF
Sykehusapotekene MidtNorge
HF

Her kan du lese direktørens forord

Her kan du lese styrets beretning
Få nyheter fra Helse MidtNorge
RHF som Epostabonnement

Her finner du regnskap for 2007

Her finner du statisikk for 2007
Publisert: 30.07.2008 09:13
hmn

Følg oss på sosiale medier
Helse MidtNorge på
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Årsberetning 2007 på web
Helse MidtNorges årsberetning for 2007 er nå publisert på internett. Hele
foretaksgruppen har fra i år sluttet å levere årsberetningen som en trykksak. I
stedet gjøres beretningene tilgjengelig på web.
I tillegg til styrets beretning finner du forord fra både styreleder Kolbjørn Almlid og adm.dir.
Jan Eirik Thoresen i årsrapporten, og det vil komme kompletterende statistikk i tillegg til det
som framgår av beretning og regnskap med noter.
I sitt forord sier styreleder Almlid bl.a. dette:
 Driftsåret 2007 var krevende, men også løfterikt. Snuoperasjonen vi har iverksatt og nå er i
ferd med å gjennomføre, bidrar til at vi nå har vesentlig bedre økonomisk kontroll og styring.
Helse MidtNorge står rett nok fortsatt overfor betydelige økonomiske utfordringer også i
årene som kommer, men uten fast grunn under føttene ville det vært mye vanskeligere å ta
fatt på oppgaven. Både ansatte og ledere i foretaksgruppen har grunn til å være stolte over
det vi har oppnådd, og i det lange løp vil det også komme pasientene til nytte. Økonomi er
bare virkemiddelet, målet er å sikre gode og forutsigbare behandlingstilbud. Det skal være
befolkningens ”aksjeutbytte”, sier Almlid.
Kvalitetsfokus
 Vi har uten tvil et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å etablere standarder og
krav til kvalitet i våre egne virksomheter. ”Det er mye god omsorg i effektiv
pasientbehandling” er undertittel på et av prosjektene som vi etablerte for å bedre rutinene
og kvaliteten på den informasjon vi gir våre pasienter i forbindelse med henvisning, utredning
og behandling. Standardiserte pasientforløp skal bidra til riktig individuell behandling, og vil
også gi grunnlag for bedre prioritering. Forslagene til nye nasjonale forskrifter for utredning
og diagnostisering som er ute på høring i 2008, er tiltak som går i samme retning. Et annet
tiltak er opprettelsen av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten som ble
opprettet i fjor. Rådet skal bl.a. gi anbefalinger om hvordan norsk helsevesen skal forholde
seg når nye medisiner og behandlingsformer lanseres, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen.
Her finner du årsrapporten for 2007.

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Arsberetning-2007-pa-web/85170/
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Får mer ut av helsekronene
Helse MidtNorge reduserte kostnadene, men behandlet likevel flere pasienter i
2007. De offisielle tallene fra SAMDATA som nå er presentert, viser at
omstillingsarbeidet ved midtnorske sykehus har vært vellykket. Helse MidtNorge er
den regionen i landet som kan vise til størst nedgang i årsverk fra 2006 til 2007
takket være mer effektiv administrasjon og drift.
 Det er grunn til å gi honnør til ansatte og ledelse i våre helseforetak. Snuoperasjonen vi
sammen har gjennomført for å sikre god og forsvarlig drift innenfor vår økonomiske ramme,
bidrar til at vi også er blitt mer effektive. Stadig flere pasienter får dagbehandling og dette
reduserer behovet for sengeplasser. Det er særlig St. Olavs Hospital HF og Helse
Sunnmøre HF som gjennom 2007 har klart å omstille og få mer ut av helsekronene. Dette
kommer befolkningen til gode og vi behandler flere pasienter enn vi noen gang før har gjort,
sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse MidtNorge RHF.
SAMDATArapporten med nasjonale nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten slår fast at
Helse MidtNorge hadde den laveste kostnadsveksten fra 2006 til 2007, men med unntak
for rusbehandling. Det var også en realnedgang for det psykiske helsevernet for barn og
unge. Thoresen erkjenner at MidtNorge fortsatt har behov for å trappe opp
behandlingskapasiteten særlig på disse to områdene. Styret for Helse MidtNorge RHF har
derfor allerede vedtatt å styrek tilbudene selv om den nasjonale opptrappingsplanen for
psykisk helsevern nå er ved sin avslutning.
Her finner du SAMDATA: Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007
(rapporten i pdfformat)
Kontaktpersoner for media:
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse MidtNorge RHF mob.tlf. 97062470
Kommunikasjonsdir. Tor Harald haukås, Helse MidtNorge RHF mob.tlf. 93498136

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Far-mer-ut-av-helsekronene/84766/
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Intensjonsavtale for Hysnes Helsefort godkjent
Styret for Helse MidtNorge RHF har sluttet seg til intensjonsavtalen om etablering
av et arbeidsrettet attføringstilbud på Hysnes Helsefort i Rissa kommune.
St. Olavs Hospital HF får i foretaksmøte i dag torsdag 18. desember i oppdrag å videreføre
planene gjennom detaljprosjektering, etablering og oppstart av tiltaket. Det er meningen av
Hysnes Helsefort skal settes i drift innen 14. september 2009 og tiltaket etableres for en
periode på 5 år. Videre drift vil bli vurdert i løpet av denne perioden.
Publisert: 18.12.2008 13:11
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Intensjonsavtale-for-Hysnes-Helsefort-godkjent/93579/

Side 1 / 1

Helse MidtNorge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2008 > Nytt styremedlem i Helse NordTrøndelag HF

Nytt styremedlem i Helse NordTrøndelag HF
Margrete Mære Husby, Stjørdal er oppnevnt som nytt styremedlem i Helse Nord
Trøndelag. Hun erstatter Bertha Skjelstad som ordinært eieroppnevnt
styremedlem. Oppnevningen gjelder ut denne perioden.
Publisert: 18.12.2008 13:09
Tor Harald Haukås
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Ellinor Wessel Pettersen tilsatt som internrevisjonssjef
Ellinor Wessel Pettersen tilsatt som internrevisjonssjef i Helse MidtNorge RHF. Hun
har vært konstituert i stillingen siden 1. mai 2008. Internrevisjonen er styret i Helse
MidtNorge sitt uavhengige kontrollorgan som på vegne av styret skal påse at
virksomheten er underlagt betryggende styring og kontroll.
Publisert: 18.12.2008 12:34
Tor Harald Haukås
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Budsjett for 2009 vedtatt
Styret for Helse MidtNorge RHF har vedtatt budsjett for 2009. Samlet inntekt er
over 13 milliarder kroner og det er lagt opp til at regionen skal gå i balanse. 124
millioner kroner av ”Magnussen”midlene for 2009 er satt av til investeringer i bl.a.
medisinsk teknisk utstyr.
Budsjettet forutsetter en vekst i aktivitet som tilsvarer en økning på tre prosent i DRGpoeng
(innsatsfinansiert aktivitet) sammenlignet med budsjett for 2008.
Lavere rente neste år kan få positiv effekt for helseforetakene i MidtNorge. Særlig gjelder
dette for St. Olavs Hospital HF. Resultatkravene for hvert enkelt helseforetak innebærer
imidlertid fortsatt betydelig innsats for å identifisere og iverksette omstilllingstiltak også i
2009. Styret for Helse MidtNorge RHF vedtok torsdag å opprettholde tidligere vedtatt
inntektsfordeling samt effektiviserings og resultatkrav.
Styret gjorde også vedtak om at omstillingsarbeidet innen psykisk helsevern for voksne i
Helse Nordmøre og Romsdal HF skal følges nøye opp i tida som kommer.
Publisert: 18.12.2008 12:15
Tor Harald Haukås
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Ambulanseavtaler må endres
 Befolkningen i MidtNorge skal ha trygghet for at de vil ha en godt fungerende
ambulansetjeneste uavhengig av det som nå skjer med kontraktene som vi har
med Namsos Trafikkselskap ASA og Inntrøndelag Ambulanse AS, sier kst. adm.dir.
Bjørn Erikstein.
Styret for Helse MidtNorge RHF gikk torsdag inn for å stoppe utbetaling av den
tilleggskompensasjonen som de to ambulansedriverne har fått avtale om. Bakgrunnen er at
en ny juridisk vurdering av saksforholdet peker på at avtalene er å anse som statsstøtte og i
strid med regelverket innen EØS. Det skal vurderes om allerede utbetalt kompensasjon
skal kreves tilbakebetalt. Helse MidtNorge forholder seg til de kontrakter som er inngått i
desember 2007. Helse MidtNorge vil ha høy beredskap for å ivareta og sikre kontinuitet og
forsvarlig drift av ambulansene framover.
I styremøtet ble det orientert om at 17 virksomheter har varslet at de har interesser knyttet
til anskaffelsesprosessen. I hvilken grad det kan være snakk om økonomisk kompensasjon
eller ikke, skal forsøkes avklart gjennom møter med partene på nyåret. Det er Helsebygg
MidtNorge som ivaretar oppfølging av disse sakene på vegne av Helse MidtNorge RHF.
Publisert: 18.12.2008 12:14
Tor Harald Haukås

http://www.helse-midt.no/no/Media/Nyhetsarkiv/Nyheter/Arkiv-2008/Ambulanseavtaler-ma-endres-/93549/
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Bilder

Går videre med forprosjekt for ny barneavdeling i
Ålesund
Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til
konseptrapporten for ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus. Rapporten
legges nå til grunn for utarbeidelse av forprosjekt. Det regionale styret
forutsetter at det gjennom
Forprosjektet vil danne grunnlag for endelig beslutning om ny barneavdeling ved Ålesund
sjukehus.
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Vedtok retningslinjer for varsling
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt ”Retningslinjer for intern
varsling og oppfølging av kritikkverdige forhold i helseforetakene”.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Helse Midt-Norge ønsker en kultur preget av kvalitet og kontinuerlig forbedring og det
åmelde fra om avvik og kritikkverdige forhold, skal normalt fanges opp av ledelse og
etablerte kontrollrutiner – slik at man kan rette på forhold og gjøre forbedringer.
Retningslinjene som nå vedtatt, ivaretar også medarbeidere som varsler om alvorlige
forhold og som ikke blir ”hørt” gjennom ordinære kanaler.

Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

Her finner du saksframlegg og de vedtatte retnignslinjene for varsling.
(pdf-dokument)
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Vedtok handlingsplan for IKT
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt ”Handlingsplan for strategisk
bruk av IKT for perioden 2008-2010”.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Handlingsplanen tar utgangspunkt i investeringer på 60 mill. kroner i 2008, 71 mill. kroner i
2009 og 76 mill. kroner i 2010. Vedtak om bevilgning gjøres sammen med
investeringsbudsjettet for hvert år.

Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

Her finner du saksframlegg og handlingsplan (pdf-dokumenter).
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Vil selge eiendommer på Østmarka
Styret for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til planene om å selge
flere eiendommer ved St. Olavs Hospital på Østmarka i Trondheim.
Forslaget om salg vil bli lagt fram for foretaksmøte i Helse- og
omsorgsdepartementet for godkj
Det er en forutsetning av inntektene av salget brukes til rehabilitering av bygningsmasse
innen psykisk helsevern (Haukåsen), tilbakebetaling av midler som har vært stilt til
disposisjon gjennom Helsebygg Midt-Norge – og det resterende skal brukes til
finansiering av nytt universitetssykehus i Trondheim.
De aktuelle eiendommene er Villa Nordly, bygg 24 og 25 og alle boligene på Østmarka.
Styret ba også administrasjonen å vurdere realisering av disse og eventuelt andre
eiendommer for å underlette foretaksgruppens likviditet.
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Sender utredning om oppgavedeling på høring
Styret for Helse Midt-Norge har vedtatt å sende sluttrapporten om
oppgavedeling mellom helseforetakene i regionen ut på høring.
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Rapporten har sin bakgrunn i eierstrategien for foretaksgruppen (Helse Midt-Norge 2010)
og arbeidet ble initiert med bakgrunn i vedtak i styret for Helse Midt-Norge RHF i mai
2006, der det heter:
”Styret ønsker å få seg forelagt en plan for funksjonsfordeling mellom sykehusene i Helse
Midt-Norge, inkludert en plan for hvilke funksjoner som skal flyttes ut fra St Olavs Hospital
HF. Dette i tråd med gjeldende forutsetninger. Målet er å sikre lokalsykehusene i Helse
Midt-Norge attraktive tilleggsoppgaver.”

Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

På bakgrunn av høringsrunden vil administrasjonen legge fram forslag til vedtak for
behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF seinest i april 2008.
Her er rapporten (pdf-dokument)
Her finner du saksframlegget til rapporten som nå sendes på høring.
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Skal investere for 2,1 milliarder kroner i 2008
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt historiens mest ekspansive
investeringsbudsjett for midtnorsk spesialisthelsetjeneste noen gang.
Investeringsrammen for 2008 er på 2,1 milliarder kroner. Styret fastholder
også at Nye Mol
Slik fordeles tilgjengelige investeringsmidler i 2008:
Helse Sunnmør HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Rusbehandling Midt-Norge HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Helsebygg Midt-Norge (fase 2 nye St.Olavs Hospital)
Helse Midt-Norge IT
Helse Midt-Norge RHF

58,2 mill. kroner
129,4 mill kroner
229,9 mill.kroner
27,3 mill.kroner
1,4 mill. kroner
11,2 mill. kroner
1580,7mill kroner
73,1 mill kroner
0,2 mill.kroner

Det er ikke satt av øremerkede midler for om anskaffelse av MR-maskin ved Volda
sjukehus. Denne investeringen må evt. løses innenfor den ramme som Helse Sunnmøre
HF disponerer for 2008.
Styret vedtok at Sykehusapotekene i Midt-Norge HF’s prosjekt automatisert
legemiddelforsyning (ALF) gis prioritert til investeringsmidler i 2009 og 2010 på linje med
øvrige igangsatte prosjekter.
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Styret vedtok følgende kommentarer til investeringsbudsjettet:
”Styret vil presisere at prioriteringsrekkefølgen som tidligere er vedtatt ikke skal
forskyves, dersom det ikke er rent formelle og praktiske årsaker til forskyvning.
Styret fastholder at Nye Molde sjukehus har 1. prioritet av nye større
utbyggingsprosjekter. Styret vil legge til rette for at den opprinnelige framdriftsplanen
holdes, og at forprosjektet videreføres umiddelbart etter styregodkjent konseptrapport
i Helse Midt-Norge.
Styret understreker at kostnadsveksten for 2008, som følge av den generelle
økningen i byggevareindeksen for fase 2 St. Olavs Hospital på ca 140 mill. kroner,
ikke er finansiert i rammetildelingen fra Helse- og omsorgsdepartementet. Styret
forventer at departementet minimum stiller tilsvarende økte lånerammer til disposisjon
for å sikre planlagt forsvarlig fremdrift av fase 2 St. Olavs Hospital.
Styret har tatt tiletterretning de tydelige politiske signalene fra statsministeren og
helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad om at planleggingen av Nye Molde
sjukehus skal videreføres, og at ny barneavdeling i Ålesund skal realiseres. Når den
politiske ledelsen har fremholdt at ”Helse Midt-Norge skal settes i stand til å realisere
disse prosjektene”, forventer styret at det blir stilt nødvendig finansiering til
disposisjon.”
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Økt underskudd i november
Det er fortsatt behov for tett oppfølging av omstillingstiltak og drift i
helseforetakene i Midt-Norge. Økonomirapporteringen for november viser
et forverret resultat på 18,5 millioner kroner for foretaksgruppen. Samlet
resultatavv
- Novembertallene gir grunn til bekymring og avviker fra den trenden vi har sett i 2007 så
langt. Helseforetakene har så langt klart å realisere 65 prosent av de planlagte
omstillingstiltakene og vi har fortsatt en vei å gå for å innfri resultatkravene i budsjett for
2008. Vi kommer derfor til å ha en tett oppfølging av helseforetakene framover, sier
adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
Styret har tatt økonomirapporteringen for november 2007 til etterretning og vedtok i egen
sak et resultatbudsjett for foretaksgruppen som gir et overskudd på 2,7 mill. kroner.
Fire av helseforetakene legger til grunn et budsjett med overskudd. Det er Helse
Sunnmøre HF (10 mill. kroner), Helse Nordmøre og Romsdal HF (10 mill. kroner), Helse
Nord-Trøndelag HF (15 mill. kroner) og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (7,7 mill.
kroner). St. Olavs Hospital HF har den største omstillingsutfordringen også i 2008, og har
et budsjett med et underskudd på 40 mill. kroner i 2008.
Her finner du Økonomirapportering per 31.11.07 (pdf-dokument)
Her finner du Resultatbudsjett for 2008 (pdf-dokument)
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Nye nettsider om pasienttransport
- Vi håper pasienter, pårørende og helsepersonell finner informasjon om
pasienttransport på en enklere måte enn tidligere. Det sier prosjektleder
for www.pasienttransport.no, Agnete Bek

Bilder

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

De nye nettsidene har informasjon om pasienttransport uansett hvor du bor i landet. Målet
er at pasienter, pårørende og andre skal finne den informasjonen de etterspør på ett sted.
De nye nettsidene er et samarbeidsprosjekt mellom de fire helseregionene i Norge.
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Ny utgave av magasinet HELSE på web
Magasinet HELSE nr. 4 2007 er nå publisert på web. Les om framtidens
pasientjournal, utfordringer innen psykisk helsevern for barn og unge, om
hvordan Sykehuset Namsos har arbeidet for å innfri kravet til rask
levering av epikriser - og debatten om lag
Her finner du web-versjonen av magasinet.
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Investeringsbudsjettet justeres ned
Forslag til investeringsbudsjett for Helse Midt-Norge i 2008 vil bli
tilpasset lånerammen som regionen er stillet i utsikt. Konsekvensen er at
flere ønskede investeringer må utsettes. Justeringen av budsjettforslaget
vil ha konsekv
- Før møtet med Helse- og omsorgsdepartementet på torsdag 6. desember, foretok Helse
Midt-Norge RHF en gjennomgang av investeringsbehovene sammen med helseforetakene
og Helsebygg for å få vurdert hvilke prosjekter som kan utsettes. Forslaget som legges
fram for behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF 19. desember, skal være innenfor
de låne- og tilskuddsrammer vi har for 2008. Selv med en reduksjon på rundt ti prosent,
vil 2008 være et historisk år for regionen der det investeres for 2,1 milliarder kroner i
midtnorsk spesialisthelsetjeneste. Hovedtyngden er knyttet til fase 2 i byggingen av nytt
universitetssykehus i Trondheim, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
For nye Molde sjukehus er det avklart at det av formelle grunner ikke kan foretas
tomtekjøp nå. Prosjektet foreslås videreført med konseptfase og det må foretas en
gjennomgang av tidsplan og ressursbruk.
Forberedelsene til utbygging av ny barneavdeling i Ålesund vil fortsette og
investeringsmidlene til dette prosjektet vil bli foreslått opprettholdt. Prosjektet er avhengig
av at Helse Sunnmøre er i stand til å bære framtidige kapitalutgifter og et driftsoverskudd i
2008. Det vil ikke bli foreslått å ta opp lån nå for å finansiere anskaffelse av MR-maskin
ved Volda sjukehus.
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Investeringsrammen for 2008 gjør det ikke mulig å opprettholde forslaget om å sette av
midler til fortettet utbygging av sykehusområdet og flytting av enheter for psykisk
helsevern i Namsos. Og Helse Midt-Norge RHF vil sammen med Helsebygg måtte se på
tidsplan og ressursbruk for gjennomføring av fase 2 for nytt universitetssykehus i
Trondheim.
De planlagte byggeprosjektene innenfor opptrappingsplanen for psykisk helsevern
forutsettes gjennomført i 2008 som opprinnelig foreslått.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge RHF - mob.tlf. 97062470
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Positiv økonomisk utvikling
Den månedlige økonomirapporteringen i Helse Midt-Norge viser at
resultatet for foretaksgruppen utvikler seg i positiv retning. Prognosen
ved utgangen av oktober viser at avviket i forhold til budsjett er
ytterligere redusert i løpe
- Det er grunn til å gi honnør til arbeidet som er gjort for å få til omstilling og bedret
økonomisk styring. Dette er en krevende øvelse for både ledere og ansatte. Resultatet har
stor betydning for at vi skal sikre befolkningen et godt og forutsigbart helsetilbud framover.
Snuoperasjonen har så langt vært vellykket, men vi er ikke i mål. Vi har fortsatt en
betydelig utfordring i forhold til kravet om å gå i økonomisk balanse i 2008, sier styreleder
Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge.
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Klargjøring av omstillingsbehov og resultatkrav
Styret for Helse Midt-Norge RHF har tatt den justerte fordeling av
helseforetakenes inntektsramme for 2008 til etterretning. Justeringen er
et resultat av at administrasjonen har gjennom dialogmøter med
helseforetakene, tillitsvalg
- Administrasjonen har tatt selvkritikk på at prosessen rundt framleggelse av årets
inntektsfordeling burde vært bedre og det er beklagelig at det har oppstått usikkerhet om
fordeling og grunnlaget for innføring av en ny inntektsfordelingsmodell. Budsjettarbeidet for
2009 vil starte i løpet av første halvår 2008 og vil oppleves mer forutsigbart, sier adm.dir.
Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
Endelig resultatbudsjett for Helse Midt-Norge RHF behandles i styret i desembermøtet.
Her finner du Sak 115/07 Oversikt over omstillingsbehov og resultatkrav
Her finner du en presentasjon med supplerende informasjon gitt av adm.dir. under
saksbehandlingen.
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Nytt regionalt brukerutvalg oppnevnt
Styret for Helse Midt-Norge RHF har oppnevnt nytt regionalt brukerutvalg
for perioden 2008-2009. Michael Momyr er gjenoppnevnt som leder og
Annlaug Stavik som nestleder.

Bilder

Dette er medlemmene i regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF for perioden
2008-2009:
Hans Petter Mittet (Kreftforeningen, regionalt)
Guttorm Reppe (Eldrerådene i regionen/Eldrerådet i Sør-Trøndelag)
Trond Haldberg (Landsforbundet mot Stoffmisbruk)
Elin Gullvåg (SAFO Midt-Norge/NHF
Handikappede Barns Foreldreforening)
Annlaug Stavik (FFO Møre og Romsdal/MS-foreningen)
Yasmin C. Gomez Røsand (FFO Møre og Romsdal/Mental Helse)
Øystein Bjørnes (FFO Nord-Trøndelag/LHL)
Brit Haugdahl (FFO Nord-Trøndelag/Diabetesforbundet/ Thyreoideaforbundet)
Dagfinn Bjørgen (FFO Sør-Trøndelag/Mental Helse)
Michael Momyr (FFO Sør-Trøndelag/ Norsk Revmatikerforbund)
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Helse- og omsorgsdepartementet innkaller til drøfting
om investeringsbudsjettet
Styret for Helse Midt-Norge RHF vil bli innkalt til drøfting om
investeringsmidler for 2008 i Helse- og omsorgsdepartementet. På
bakgrunn av dette valgte styret å utsette behandlingen av
administrasjonens forslag til investeringsbu
I sitt utsettelsesvedtak sier et enstemmig styre for Helse Midt-Norge RHF følgende:
"En viser til at Helse Midt-Norge RHF vil bli innkalt tildrøftinger i Helse- og
omsorgsdepartementet vedrørende neste års investeringsmidler. Det vises til brev fra
Helse- og omsorgsdepartementet av 28. nov 2007, hvor det fremgår at Helse- og
omsorgsdepartementet vil tildele Helse Midt-Norge 284 millioner kroner mindre enn
det som er foreslått i budsjettet. Dette er svært bekymringsfullt for Helse Midt-Norge,
og ikke minst Helse- og omsorgsdepartementets forutsetninger om at
investeringsmidlene ikke skal kanaliseres til nye prosjekter.
Styret finner det derfor nødvendig å minne om valgløftene fra Statsministeren side
om at i tillegg til ferdigstillelse av utbyggingen på St. Olavs Hospital, skal vi også
realisere barneavdelingen ved sykehuset i Ålesund og fortsette planleggingen av Nye
Molde sjukehus. Styret legger etter dette til grunn at Nye Molde sjukehus vil bli
bygget. Begge prosjektene i Møre og Romsdal krever friske midler, noe Helse MidtNorge har grunn til å regne med vil bli stilt til rådighet etter at politisk ledelse
fremholdt at ”Helse Midt-Norge skal settes i stand til å realisere dette prosjektet”.
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I møtet med Helse- og omsorgsdepartementet vil Helse Midt-Norge RHF videre
framheve behovet for å vedlikeholde bygninger og anlegg samt investeringer i utstyr.
Det vil ikke være fornuftig å akseptere et kapitalslit som ikke møtes av nye
investeringer. Tvert i mot er det avgjørende at helseforetakene er i stand til å
håndtere de store økningene i pasientstrømmene som ligger foran oss på en faglig
forsvarlig måte. Da trenger man investeringsmidler og driftskapital til å forsvare
investeringene."
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Styreleder sykemeldes
Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF blir sykemeldt fra 10.
desember og inntil videre, grunnet operasjon som følge av prostatakreft.
Almlid orienterte i dag styret for Helse Midt-Norge RHF om sin sykdom.
Helse- og omso
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Beredskap og redningsarbeid fungerte ved tragisk
bussulykke
Midt-Norge opplevde lørdag en tragisk ulykke da en buss med
pensjonister, nær familie og ansatte ved Trønderbildene AS kjørte utfor
veien i Verdal. Tre personer døde og 26 av de 45 ombord i bussen ble
sendt til sykehus med lette og
- En ulykke av denne størrelse setter beredskapen ved våre sykehus på prøve og det er
derfor tilfredsstillende at de involverte instansene løste oppgaven på en forbilledlig måte.
Dette viser også at det er nyttig å gjennomføre øvelser som trener våre varslingsrutiner,
vår evne til samhandling og det å iverksette katastrofeplaner, sier medisinsk direktør
Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.
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Ambulanse-kontraktene på plass
Alle kontrakter for drift av ambulansetjenesten i Midt-Norge er nå på
plass. Kontraktene ble i hovedsak sluttforhandlet forrige uke etter at
Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA), hadde avsluttet
behandlingen av i alt ti in
- De nye driverne overtar ansvaret for sine respektive ambulanseområder fra nyttår og har
ansvar for å bemanne ambulansene. Befolkningen i Midt-Norge skal ha en god og trygg
ambulansetjeneste og Helse Midt-Norge skal sørge for å utvikle kvalitet, kapasitet og
kompetanse i den prehospitale tjenesten framover. Ambulansedriften er en viktig del av
dette, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
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Sakspapirer for styremøte 29. november
Sakspapirene for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 29. november er nå
tilgjengelig på web. På grunn av midlertidig feil er ikke saksarkivet på
web oppdatert med de siste sakene. Benytt lenkene nedenfor for å
åpne/laste ned sakene (pdf-format).
Det innkalles herved til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag den 29.
november, kl. 10.30, i lokalene til Helse Midt-Norge RHF på Stjørdal.
Dagsorden for møtet er som følger:
SAK 107/07
Underskrift av protokoll
SAK 108/07
Økonomirapportering pr. 311007
Vedlegg
SAK 109/07
Investeringsbudsjett Helse Midt-Norge 2008
SAK 110/07
Langtidsbudsjett 2008 – 2013 - Helse Midt-Norge
Vedlegg1 Vedlegg2 Vedlegg3 Vedlegg4
SAK 111/07
Oppnevning av regionalt brukerutvalg
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SAK 112/07
Referatsaker
- Regionalt brukerutvalg, møte 26.11.07
SAK 113/07
Orienteringssaker:
- Tertialrevisjon pr. 31.08.07 Vedlegg2 Vedlegg3 Vedlegg4 Vedlegg5 Vedlegg6
- Status Helse Midt-Norge
- Status Helsebygg Midt-Norge
- Oversikt over omstillingsbehov og resultatkrav, jfr. sak 102/07
- Status ambulansekontrakter
- Status Innkjøp og logistikk
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Helseøvelsen 2007 – pandemisk influensa
Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Sosial- og
helsedirektoratet arrangerer 22. november Helseøvelsen 2007. Helse- og
omsorgsminister Sylvia Brustad åpner øvelsen.

Bilder

Sentrale elementer i øvelsen er å øve planverk, herunder kriseledelse, varsling og
kommunikasjon, samhandling og informasjon. Øvelsesscenariet tar utgangspunkt i
utviklingen og håndteringen av en pandemisk influensa, og vil gi utfordringer ikke bare for
helsesektoren, men også for andre sektorer.
- Regjeringen legger stor vekt på at vi skal være godt forberedt dersom det skulle bryte ut
en pandemisk influensa. Jeg er veldig fornøyd med at vi på denne måten får anledning til
å øve planverk og samhandling på alle nivåer av helsesektoren og at også andre sektorer
deltar, siden en pandemi vil være en utfordring for hele samfunnet, sier helse- og
omsorgsminister Sylvia Brustad.
Statsministerens kontor, flere departementer og Regjeringens Krisestøtteenhet deltar som
aktive spillere, mens andre departementer deltar som observatører. Utvalgte
representanter for alle nivåer i helse- og sosialsektoren vil delta i øvelsen. I tillegg vil også
virksomheter i samarbeidende sektorer delta bl.a. Politidirektoratet, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, flere virksomheter fra samferdselssektoren, samt
utvalgte fylkesmenn og kommuner.
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Norsk Forms hederspris tildelt Helsebygg
Statsminister Jens Stoltenberg var prisutdeler da Helsebygg 20.
november mottok Norsk Forms hederspris for arbeidet med St. Olavs
Hospital. Sykehusprosjektet hedres for helhetlig og funksjonell
tilnærming, klart

Her følger hele jurybegrunnelsen:
Fra prisutdelingen

Helse i hver detalj? Fokus på helse, livskvalitet og
bærekraftig utvikling har vært viktige forutsetninger for det
største sykehusprosjektet her til lands. Planleggingen av St. Olavs Hospital i Trondheim
har derfor vært preget av samarbeid mellom mange ulike profesjoner siden planleggingen
startet allerede i 1988.
Prosjektet har hatt en helhetlig og funksjonell tilnærming, der arkitektur, bygninger og
landskap har en klar funksjonsverdi, men har også vært preget av en klar formal
sammenheng fra helhet til detaljer.
Et klart miljøperspektiv, med krav om godt utbygd offentlig
transport og infrastruktur, var et viktig argument for
FASADE: "Nevrobuen"
plasseringen av sykehuset, som er integrert i bymiljøet,
nært byens sentrum.
Landskapsarkitekturen har fått en betydelig oppmerksomhet. Grøntområder er
forskningsmessig bevist å ha betydning for folks helse og evne til å bli friske.
Et pasientfokusert sykehus har vært et viktig mål,
GÅRDSHAGE: Kvinne-barn-senteret men en brukerorientering har hatt mange ulike
brukergrupper å ta hensyn til. Prosjektet har således
vært styrt av mange ulike, og ofte motstridende
krav.
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Fra prosjektets start har samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer vært en integrert
del av arbeidet. På den måten har prosjektet også bidratt til reelle problemstillinger og
utdanning av unge studenter i flere profesjoner.
Prosjektet har ført til et stort samfunnsengasjement og debatt. Resultatet så langt tyder på
et vellykket resultat, der mange ulike profesjoner har bidratt til helheten, heter det i
begrunnelsen fra juryen i Norsk Form.
VESTIBYLE: Laboratoriesenteret
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Investerer for 2,4 milliarder i 2008
Helse Midt-Norge vil investere for 2,4 milliarder kroner i 2008.
Investeringsbudsjettet som legges fram for styrebehandling i november er
det mest ambisiøse noen gang for spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge.

Bilder

Hovedårsaken til investeringstoppen i 2008 er gjennomføringen av fase 2 i utbyggingen av
nytt universitetssykehus i Trondheim, men det investeres samtidig i bl.a. nye psykiatriske
enheter i Molde, Ålesund og Trondheim.
Forslaget innebærer at arbeidet med Nye Molde Sjukehus fortsetter. Høsten 2008 vil
konseptfasen være avsluttet og det regionale styret vil kunne ta stilling til forprosjekt og
kjøp av tomt. Det legges også opp til oppstart for ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus.
Investeringsplanene for neste år forutsetter at Helse Midt-Norge får anledning til å ta opp
nødvendige lån.
- Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge får nå et betydelig løft. Pågående utbygginger og
de planer vi har, vil kreve betydelig vilje og evne til omstilling og stram økonomistyring.
Men det er nødvendig hvis vi skal sikre innbyggerne i vår region en moderne
helsetjeneste på linje med det resten av landet har. Det er St. Olavs Hospital HF og Helse
Nordmøre og Romsdal HF som står overfor de største utfordringene, men det er også her
de tyngste investeringene gjøres, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge
RHF.
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Avklarer budsjettforutsetninger for 2008
Helse Midt-Norge RHF har gjennomført møter med helseforetakene i
regionen for å avklare budsjettforutsetningene for 2008. Det vil bli
orientert om helseforetakenes omstillingsutfordring for neste år på
styremøtet for det regionale
- Økonomirapportering så langt i 2007 viser at økonomistyringen er bedret i
foretaksgruppen og vi er i ferd med å lykkes med vår snuoperasjon. Det vil fortsatt være
behov for omstillingstiltak i 2008, men de økonomiske rammene for neste år vil også gi
grunnlag for økt pasientbehandling. Budsjettet for 2008 forutsetter at vi som region går i
økonomisk balanse, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
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Gjennomgangen av budsjettforutsetningene for 2008 har sin bakgrunn i innføring av ny
modell for fordeling av inntektsrammer. Helseforetakene er blitt bedt om å vurdere
utfordringsbildet og i møtene som er holdt, er det kommet noen viktige avklaringer både i
forhold til resultatkrav og prinsipper bl.a. knyttet til investeringsbudsjett. Helseforetakene
arbeider nå videre med sine respektive budsjettforslag og det er planlagt endelig
budsjettvedtak i Helse Midt-Norge RHF i desember 2008.

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Det legges opp til at arbeidet med Nye Molde sjukehus vil bli videreført i 2008.
Kostnadene knyttet til konseptfasen i prosjektet forutsettes håndtert som en investering og
vil derfor ikke belaste driftsbudsjettet for 2008. Helse Nordmøre og Romsdal HF må
imidlertid forsvare den planlagte avskrivning av dagens bygg og anlegg på Lundavang og
Hjelset for å komme i posisjon til å betjene lån og avskrivningskostnader for nytt sykehus.
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Helse Midt-Norge på

Både Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF forutsettes å levere
et budsjett som gir overskudd i 2008. For Rusbehandling Midt-Norge HF er driftsrammen
økt med 10,5 prosent for 2008 og budsjettet skal gå i balanse.
Omstillingsutfordring og resultatkrav for Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF er
fortsatt gjenstand for drøftinger. En viktig forutsetning er at helseforetakene lykkes med sitt
omstillingsarbeid i 2007. Intensjonen er å definere realistiske mål og gjøre helseforetakene
i stand til å løse sine langsiktige utfordringer både i forhold til økonomi, investeringer og
utvikling av tjenestetilbudet.
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Resultat av klagebehandling for ambulanseanbud
Klagene knyttet til anbudsprosessen for ambulansetjenesten i Helse MidtNorge er nå i ferd med å bli avklart. I de klagene som så langt er
behandlet av Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) er
konklusjonen slik at det
- Vi har ikke fått konklusjonen fra KOFA i alle de ti klagesakene som er fremmet, men
resultatet så langt bidrar til å avklare en del prinsippielle sider knyttet til
konkurransegrunnlaget. Her har ikke klagene ført fram, og vi er dermed nærmere å kunne
sluttføre anbudsprosessen og undertegne kontrakter. Vi regner med at KOFA også vil
konkludere i de andre klagene om kort og at vi nå kan komme videre. Det er sterkt
ønskelig for å redusere den usikkerhet som bl.a. brukerrepresentanter har gitt uttrykk for,
sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
KOFA har bl.a. sluttbehandlet klagene fra Nord-Trøndelag Røde Kors og Røros kommune.
I konklusjonen påpekes det at Helse Midt-Norge RHF kunne ha begrunnet valget av tilbud
bedre og at det i juli skulle vært gitt en nærmere begrunnelse innenfor gjeldende frist på
15 dager. KOFA mener at det ikke er holdepunkter for å hevde at den innkjøpsfaglige
skjønnsutøvelsen som Helse Midt-Norge har utvist skulle være usaklig, uforsvarlig, i strid
med krav i anskaffelsesloven eller basert på uriktig faktisk grunnlag.
Helse Midt-Norge RHF er forøvrig tilfreds med at det er oppnådd enighet om lønns- og
arbeidsvilkår mellom de to driverne Namsos Trafikkselskap ASA og Inntrøndelag
Ambulanse AS og ambulansepersonell i regionen. I en felles pressemelding fra partene
heter det at man vil sette alle krefter inn på å etablere gode ambulansetjenester i de
områdene som skal betjenes. Ansatte i dagens tjenester vil bli kontaktet av de nye
driverne. Eksisterende arbeidsforhold hos Namsos Trafikkselskap ASA og Inntrøndelag
Ambulanse AS vil bli videreført på de nye betingelsene.
- Ambulansetjenesten i Midt Norge trenger kvalifisert personell, vi mener denne avtalen er
et skritt i riktig retning for å beholde og rekruttere ambulansepersonell, heter det i
pressemeldingen.
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Helse Midt-Norge RHF starter nå forberedelser til undertegning av kontrakter med
framtidige drivere for de ambulanseområdene som ikke er berørt av gjenværende
klagebehandling.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge RHF - mob. 97062470

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Nettstedkart

Følg oss på Twitter

postmottak@helse-midt.no

Besøk oss på YouTube

Kart

Besøk oss på Flickr

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
Telefon 74 83 99 00

Nyhetsmating fra
Helse Midt-Norge
RHF
via RSS

Faks 74 83 99 01

Om nettjenesten

Org.nr: NO 983 658 776

file:///C|/...Nyhetsarkiv%20Media/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Resultat%20av%20klagebehandling%20for%20ambulanseanbud.htm[09.04.2015 10:24:03]

Helse Midt-Norge RHF - Ambulanse-avtaler avklares
Norsk | English

Kontakt oss |

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

A

A

A

Om oss

Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2007 > Ambulanse-avtaler avklares

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp

Ambulanse-avtaler avklares
Statusrapportene som Helse Midt-Norge RHF ba om i forbindelse med
tilbudte avtaler for ambulansetjenesten i regionen, tilsier at prosessen
kan gå som forutsatt og at nye drivere kommer på plass fra nyttår av.

Bilder

- Vi ba om en statusrapport som beskrev situasjonen i forhold til personell, ambulansebiler
og lokaler. Bakgrunnen er at leverandørene har en stram tidsramme for å få alt på plass til
nyttår. Det er ikke noe i statusrapportene som skulle tilsi at vi skulle gripe inn og gjøre
endringer nå. Vi forutsetter derfor at ambulansetjenesten vil fungere som den skal etter
nyttår, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
I løpet av neste uke regner vi med å inngå avtaler for de ambulanseområdene der
tildelingen ikke er klaget inn til Klagenemda for offenlige anskaffelser (KOFA). For de
øvrige ambulanseområdene avventer Helse Midt-Norge behandlingen av klagene i KOFA.
Alle leverandører som er innstilt til kontrakt har gått med på å forlenge vedståelsesfristen
for innleverte tilbud til 1. april 2008.
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Orientering om status i ambulansesaken
- Vår vurdering er at vi har en stram timeplan for å sikre en god og trygg
ambulansetjeneste fra nyttår av. Det må likevel ikke herske noen tvil om
at befolkningen i Midt-Norge skal ha en god og trygg ambulansetjeneste
også etter 1
Thoresen orienterte fredag styret for Helse Midt-Norge RHF om status i anbudsprosessen
rundt nye driftsavtaler for ambulansene i regionen. Dette er en kort oppsummering:
Helse Midt-Norge har bedt om tilbakemelding i form av en situasjonsrapport fra de
tilbyderne som er tilbudt kontrakt. Helse Midt-Norge har bedt om at dette leveres
seinest 1. november 2007.
Helse Midt-Norge har sendt en henvendelse til alle tilbyderne der vi har bedt om at
vedståelsesfristen for tilbudene forlenges til 1. april 2008. I konkurransegrunnlaget ble
det forutsatt at tilbyderne sto ved sine tilbud fram til og med 1. november 2007.
Dette betyr at Helse Midt-Norge vil ha bedre oversikt over framdrift og hvilke
alternativer som står ved lag i løpet av neste uke.
Det er fremmet 10 klager til KOFA på til sammen 14 ambulanseområder i forbindelse
med konkurransen.
Klagene er av noe ulik kategori, men grupperer seg rundt forhold knyttet til
o Saksbehandling
o Habilitetsforhold
o Lønns- og arbeidsvilkår
Klagene til KOFA omfatter ikke alle ambulanseområdene. De 9 områdene som ikke
er berørt av klagene til KOFA er det derfor mulig å inngå kontrakt om og dette tar
Helse Midt-Norge sikte på å gjennomføre etter 1. november.
Dette vil bidra til å avklare situasjonen for disse ambulanseområdene.
For de øvrige er Helse Midt-Norge nødt til å avvente klagebehandlingen i KOFA.
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Helse Midt-Norge innfører ny
inntektsfordelingsmodell for 2008
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å innføre ny modell for
fordeling av inntektsramme for helseforetakene fra og med budsjettåret
2008.
Den nye modellen tas i bruk for fordeling av aktivitet innen somatikk mens
befolkningsgrunnlag delvis legges til grunn for fordeling av rammen til psykisk helsevern.
Modellen skal utvikles videre og vil seinere også omfatte psykisk helsevern.
- Det har vært ulike oppfatninger også i det regionale styret omkring modellen og effekten
av den. Jeg har respekt for dette og forutsetter derfor at administrasjonen følger opp
spesielt og overvåker dette. Intensjonen er å få et verktøy som gir mulighet for bedre
styring og mer forutsigbarhet. Styret har understreket at modellen ikke skal virke
sentraliserende og at det utvikles virkemidler som stimulerer til at pasienter velger å bli
behandlet ved det sykehuset de naturlig hører til, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse
Midt-Norge RHF.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Alle helseforetak i regionen får økt sine rammer med fra 10-15 prosent sammenlignet med
2007.
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt følgende fordeling av basisrammen for 2008
(i tillegg kommer midler knyttet til innsatsstyrt finansiering):
Helse Sunn- Helse Nord- St. Olavs
Helse Nord- Rusbehandmøre
møre og
Hospital HF Trøndelag ling MidtRomsdal HF
HF
Norge HF
Somatikk
Psykisk
helsevern

756 903

590 961

1 899 577

673 144
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Helse Midt-Norge på

0
0

238 820

272 997

571 209

260 474

0

Særfinansiering 416 889

415 391

1 339 356

426 867

229 535

Sum

1 279 348

3 810 141

1 360 485

229 535

1 412 612

Helseforetakene går nå videre med sitt budsjettarbeid for 2008. I denne prosessen skal
det også avklares framdrift og økonomisk grunnlag for utbyggingsprosjekter som bl.a.
neste fase for Nye Molde sjukehus og ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus.
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Økonomien utvikler seg i rett retning
Prognosen for økonomisk resultat for 2007 i Helse Midt-Norge utvikler i
rett retning. Tallene for september viser at både St.Olavs Hospital HF og
Helse Sunnmøre HF har et bedre resultat enn budsjett for denne
måneden, mens det for
Resultatet for Helse Midt-Norge ligger samlet 45 millioner kroner under budsjett etter ni
måneder av 2007. Styret for Helse Midt-Norge RHF er tilfreds med oppfølging av den
økonomiske utviklingen i helseforetakene, men konstaterer at situasjonen varierer når det
gjelder resultatutvikling og gjennomføring av tiltak for omstilling i helseforetakene
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Vedtok revidert handlingsprogram for psykisk
helsevern 2007-2010
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt revidert handlingsprogram for
psykisk helsevern 2007-2010. Vedtaket innebærer at Helse Midt-Norge
skal ha en relativt sterkere vekst innen psykisk helsevern og
rusbehandling enn innen som
Utvikling tilbudet innebærer bl.a. faglig styrking av de distriktspsykiatriske sentrene,
alternative akutt-tjenester, ambulant virksomhet og styrking av psykisk helsevern for barn
og unge. Styret for det regionale helseforetaket kommer i seinere møte til å drøfte
situasjonen for barn og unge spesielt.
Styret for Helse Midt-Norge RHF understreket i sitt vedtak at Helse Nordmøre og Romsdal
HF har ansvaret for drift av foretaksdekkende sikkerhetsplasser for eget foretak og for
Helse Sunnmøre HF inntil det er etablert eget foretaksdekkende tilbud i Helse Sunnmøre
HF. Det er også forutsatt en særskilt finansiell overgangsordning for å møte disse
utfordringene. Endringen innebærer at det skal være egne sikkerhetsavdelinger innen
psykisk helsevern i begge de to helseforetakene i Møre og Romsdal – i dag finnes det en
sik avdeling i fylket på Hjelset ved Molde.
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Ventelistene på vei ned igjen
Ventelistene i Helse Midt-Norge er redusert med 2000 pasienter i løpet av
september 2007. Gjennomsnittlig ventetid er stort sett uendret siden
forrige måling, og er nå 110 dager.

Bilder

Det er normalt at ventelistene øker om sommeren i forbindelse med ferieavvikling. Dette
har også vært utviklingen i år, men det står likevel vel 1500 flere pasienter på venteliste
nå enn på samme tid i fjor.
Ventelistene har økt for pasienter som venter på behandling ved somatiske sykehus.
Ventelistene til psykisk helsevern er lavere nå enn på samme tid i fjor, men Helse MidtNorge er ikke tilfreds med at ventetida for barn og unge har økt til 102 dager i
gjennomsnitt (i april 2007 var den 71 dager).
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Det er iverksatt tiltak for å skjerpe rutinene for vurdering av hvilke pasienter som har rett til
helsehjelp. Helse Midt-Norge har de siste årene lagt mindre vekt på å skille mellom
pasienter med og uten rett til helsehjelp. Hensikten med de skjerpede rutinene er å sikre
at pasienter med rett til helsehjelp får tilbud om behandling raskere enn de som ikke har
slik rett. Det er særlig ved Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF har det har
skjedd en endring i praksis på dette området så langt i 2007.

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Her finner du en presentasjon av utviklingen i ventetid og ventelister i Helse Midt-Norge.

Følg oss på sosiale
medier

Kontaktperson for media:
Medisinsk direktør Daniel Haga – mob. tlf. 90206020
Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås – mob. tlf. 93498136

Helse Midt-Norge på

0

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Nettstedkart

Følg oss på Twitter

postmottak@helse-midt.no

Besøk oss på YouTube

Kart

Besøk oss på Flickr

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
Telefon 74 83 99 00

Nyhetsmating fra
Helse Midt-Norge
RHF
via RSS

Faks 74 83 99 01

Om nettjenesten

Org.nr: NO 983 658 776

file:///C|/...avzei-rh/Documents/Nyhetsarkiv%20Media/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Ventelistene%20på%20vei%20ned%20igjen.htm[09.04.2015 10:32:54]

Helse Midt-Norge RHF - Fullfører opptrappingsplanen og fortsetter satsningen
Norsk | English

Kontakt oss |

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

A

A

A

Om oss

Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2007 > Fullfører opptrappingsplanen og fortsetter satsningen

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Fullfører opptrappingsplanen og fortsetter satsningen
Helse Midt-Norge fullfører opptrappingsplanen for psykisk helsevern i
2008 og legger samtidig opp til en fortsatt styrking av tjenestetilbudet
fram mot 2010. Forslaget til revidert handlingsprogram for psykisk
helsevern som styrebe
Gjennom den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helsevern er både kommuner og
spesialisthelsetjenestene tilført øremerkede midler hvert år siden 1999. Siste år i
opptrappingsplanen fullføres neste år og det blir lagt vekt på en utvikling av akutttjenestene, faglig styrking av de distriktspsykiatriske sentrene og psykisk helsevern for
barn og unge. Særlig vekt legges på ambulante tjenester for både barn, unge og voksne.
Her finner du det reviderte handlingsprogrammet for psykisk helsevern 2007-2010.
Her finner du saksframlegget for styret i Helse Midt-Norge RHF.
Kontaktperson for media:
Medisinsk direktør Daniel Haga – mob. tlf. 90206020
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Ny utgave av magasinet HELSE på nett
Siste utgave av magasinet HELSE fra Helse Midt-Norge RHF er nå
tilgjengelig på web.
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Ber om situasjonsrapport for ambulanse-prosess
Helse Midt-Norge RHF ber nå tilbyderne som er tildelt kontrakt i
forbindelse med ambulansedriften i regionen om en situasjonsrapport.
Bakgrunnen er at Helse Midt-Norge ønsker sikkerhet for at tjenestene er
bemannet og operative fra
Det sendes videre en henvendelse til alle tilbyderne der Helse Midt-Norge ber om at
vedståelsesfristen for tilbudene forlenges til 1. april 2008.
Kontaktperson for media:
Stabsdirektør Per Holger Broch - mob.tlf. 91546355
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Tre nye direktører tilsatt
Helse Midt-Norge RHF har komplettert ledergruppen i det regionale
helseforetaket og tilsatt tre nye direktører. Daniel Haga er tilsatt som
medisinsk direktør, Anne-Marie Barane som økonomidirektør og Tor
Harald Haukås som kommunika
- Jeg er glad for at vi på denne måten styrker ledelsen av foretaket og kan legge bak oss
en periode med konstitueringer. Tilsettingen skjer etter ekstern utlysning og
kvalifiseringsprosess med flere habile søkere, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen.
Daniel Haga (f. 1948) har bakgrunn som kommunelege og har i flere sammenhenger
medvirket i nasjonalt utredningsarbeid knyttet til helsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
Han har hatt og har flere verv knyttet til forskning og beredskap. Haga ble tilsatt som
rådgiver i fagavdelingen i Helse Midt-Norge RHF i 2003 og har vært konstituert som
fagdirektør siden januar 2007 (benevnelsen fagdirektør endres nå til medisinsk direktør).
Anne-Marie Barane (f. 1966) er Master of arts in economics (University of British
Columbia, Canada). Før hun i 2002 ble tilsatt som rådgiver i Helse Midt-Norge RHF, har
hun arbeidet med budsjett og økonomistyring i flere departementer. Barane har vært
konstituert som økonomidirektør siden april 2007.
Tor Harald Haukås (f. 1957) har utdanning og bakgrunn som journalist og har siden
2002 vært tilsatt som kommunikasjonsrådgiver i Helse Midt-Norge RHF. Haukås har vært
konstituert som informasjonssjef siden januar 2007.
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De tre nytilsatte direktørene i Helse Midt-Norge RHF: Fra v. Kommunikasjonsdirektør Tor
Harald Haukås, økonomidirektør Anne-Marie Barane og medisinsk direktør Daniel Haga.
Kontaktperson for media:
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen mob. 97062470
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Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
Kampanjen "Et åpent sinn" lanseres nå for å øke befolkningens kunnskap
om psykisk helse. Første del av denne kampanjen er Ungdom og psykisk
helse som består av følgende nasjonale tiltak:

Bilder

en skolekampanje (undervisningsmateriell til alle ungdomsskoler og vgo for å sette
psykisk helse på timeplanen) Dette materiellet er sendt ut til alle landets
ungdomsskoler og videregående opplæring og kan bestilles på www.phis.no
at ungdom og psykisk helse er tema for markeringene av Verdensdagen for psykisk
helse 10. oktober. Detaljert plan over ulike arrangement www.verdensdagen.no
annonsekampanje (annonser i ungdomsblader, på internett, avis og kino,
www.psykisk.no) som starter 8.okt. (målgruppe ungdom og foreldre)
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- Vi ønsker å få ungdom til å snakke sammen om temaet psykisk helse, blant annet ved å
gi råd om hvordan de kan ta initiativ til en samtale, og hvordan de kan være en god venn.
Vi ønsker at de skal bevisstgjøres på spørsmål som ”hva er et psykisk problem?” og ”hva
skal til for å ha en god psykisk helse?”. Hvis problemene er for tunge å bære, ønsker vi å
vise hvor de kan få hjelp, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Sosial- og
helsedirektoratet.

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Nettstedkart

Følg oss på Twitter

postmottak@helse-midt.no

Besøk oss på YouTube

Kart

Besøk oss på Flickr

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
Telefon 74 83 99 00

Nyhetsmating fra
Helse Midt-Norge
RHF
via RSS

Faks 74 83 99 01

Om nettjenesten

Org.nr: NO 983 658 776

file:///C|/...s/Nyhetsarkiv%20Media/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Verdensdagen%20for%20psykisk%20helse%2010.%20oktober.htm[09.04.2015 09:47:44]

Helse Midt-Norge RHF - Mer penger til pasientbehandling i 2008
Norsk | English

Kontakt oss |

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

A

A

A

Om oss

Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2007 > Mer penger til pasientbehandling i 2008

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Mer penger til pasientbehandling i 2008
Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2008 innebærer at Helse MidtNorge får mer penger til pasientbehandling og bedre forutsetning for å
betjene renter og kapitalkostnader. Tilleggsbevilgningen som kom i 2007
videreføres og b
- Vi er glade for viljen til å prioritere pasientbehandling og at opptrappingsplanen for
psykisk helsevern nå fullføres. Bevilgningen vil sette oss bedre i stand til å nå kravet om
økonomisk balanse neste år, men omstillingsprosessen og tiltak for å redusere kostnader
må pågå som før. Vi har betydelige utfordringer knyttet til framtidige kapitalkostnader og
har en presset likviditet som følge av tidligere underskudd, sier adm.dir. Jan Eirik
Thoresen.
I 2008 bevilges det 412 millioner kroner til helsedelen av nytt universitetssykehus i
Trondheim og realiseringen av fase 2 kan videreføres. Planlagt utbygging og investeringer
i tråd med opptrappingsplanen for psykisk helsevern kan fullføres og Helse Midt-Norge vil
arbeide videre med planer for bl.a. nytt sykehus i Molde og ny barneavdeling i Ålesund.
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Dialog om ambulanseanbudet
Helse Midt-Norge RHF har i dag hatt to møter med henholdsvis Namsos
Trafikkselskap AS og representanter for ambulansearbeiderne i MidtNorge. Møtene kom i stand etter at de to hadde framsatt ønske om å
orientere om forhold knyttet
- Vi har hørt på aktørene og har mottatt råd fra dem. Vi er fortsatt ingen part i forhold til
ansettelsesforhold og lønnsbetingelser, men konstaterer at alle parter signaliserer vilje til å
finne fram til tilfredsstillende løsinger. Helse Midt-Norge forutsetter at både arbeidgivere og
arbeidstakere opptrer ryddig og i tråd med de regler som gjelder for norsk arbeidsliv. Det
påhviler begge parter et felles samfunnsansvar. For oss er det en forutsetning at
befolkningen i Midt-Norge skal ha trygghet for at ambulansetjenesten ikke svekkes når nye
avtaler trer i kraft ved nyttår. Sammen med drivere og ansatte i tjenesten ønsker vi å
styrke kvaliteten og gi et bedre tilbud, sier adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge
RHF.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

0

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Nettstedkart

Følg oss på Twitter

postmottak@helse-midt.no

Besøk oss på YouTube

Kart

Besøk oss på Flickr

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
Telefon 74 83 99 00

Nyhetsmating fra
Helse Midt-Norge
RHF
via RSS

Faks 74 83 99 01

Om nettjenesten

Org.nr: NO 983 658 776

file:///C|/Users/havzei-rh/Documents/Nyhetsarkiv%20Media/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Dialog%20om%20ambulanseanbudet.htm[09.04.2015 10:40:01]

Helse Midt-Norge RHF - Nye forhandlinger om pasienttransport i Møre og Romsdal
Norsk | English

Kontakt oss |

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

A

A

A

Om oss

Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2007 > Nye forhandlinger om pasienttransport i Møre og Romsdal

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Nye forhandlinger om pasienttransport i Møre og
Romsdal
Helse Midt-Norge RHF har avvist tilbudene fra de tre aktuelle tilbyderne
på pasienttransport i Møre og Romsdal. Det blir nå åpnet for nye
forhandlinger om pasienttransporten og Helse Midt-Norge ønsker å
forlenge ekstisterende avtaler med drosjene innti
- Alle tilbyderne i denne konkurransen får nå brev om prosessen videre. Vi regner med at
alle parter ser seg tjent med å forlenge eksisterende avtaler om pasienttransport når det
nå inviteres til forhandlinger. Vi er innstilt på en rask avklaring slik at pasienter slipper å
legge ut for hele reisens kostnad, sier stabsdirektør Per Holger Broch i Helse Midt-Norge
RHF.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

0

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Nettstedkart

Følg oss på Twitter

postmottak@helse-midt.no

Besøk oss på YouTube

Kart

Besøk oss på Flickr

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
Telefon 74 83 99 00

Nyhetsmating fra
Helse Midt-Norge
RHF
via RSS

Faks 74 83 99 01

Om nettjenesten

Org.nr: NO 983 658 776

file:///C|/...ia/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Nye%20forhandlinger%20om%20pasienttransport%20i%20Møre%20og%20Romsdal.htm[09.04.2015 09:47:42]

Helse Midt-Norge RHF - Hvordan organisere et behandlingstilbud til kroniske smertepasienter som ikke har kreft?
Norsk | English

Kontakt oss |

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

A

A

A

Om oss

Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2007 >
Hvordan organisere et behandlingstilbud til kroniske smertepasienter som ikke har kreft?

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Hvordan organisere et behandlingstilbud til kroniske
smertepasienter som ikke har kreft?
Helse Midt-Norge RHF og Midtnorsk smerteforum inviterer til åpent møte
for alle som er interessert i behandlingstilbud til kroniske smertepasienter
som ikke har kreft.
Informasjon om program og påmelding finner du her.
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Forskuttering av betaling for pasienttransport
I forbindelse med ny anbudsrunde på kjøring av pasienter i Møre og
Romsdal har det oppstått behov for å forlenge nåværende avtale i en
periode. Det har ikke vært mulig å få til dette med alle drosjeeierne. På
den annen side er det
Forskottering av kostnader vil i de fleste tilfellene trolig gjelde kortere turer og
kommuneintern transport. De kjøretøyene som det er gjort avtale med vil bli prioritert til
lange- og kostbare turer, dialysebehandling og transport i forbindelse med seriebehandling
for kreftpasienter.
I de tilfeller der pasienten har fått innkalling til undersøkelse, kontroll, behandling, og kan
dokumentere at man ikke har penger å legge ut, må pasienten be om hjelp fra sin
hjemkommune for å få hjelp til å få dekke forskuddet. NAV-kontorene (tidligere
trygdekontoret) vil få et betydelig merarbeid som kan medføre kapasitetsproblemer og
ventetid. Også enkelte kommuner vil bli påført merarbeid.
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Pasientenes rettigheter i denne saken står fast. Likeledes har den enkelte drosjeeier
kjøreplikt knyttet til sitt løyve. Transporten som pasienten har rett til vil derfor uansett bli
utført.
Kontaktperson:
Stabsdirektør Per Holger Broch, tlf 74 83 99 03/915 46 355
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Skal sørge for trygge tjenester for ambulanse- og
pasienttransport
- Helse Midt-Norge skal ha en ambulansetjeneste med bedre kvalitet enn
dagens når nye avtaler trer i kraft fra nyttår 2008. Det er uheldig hvis
anbudsrunden som nå er i ferd med å avsluttes har bidratt til at
enkeltpersoner føler u
Styret ble orientert om anbudsprosessene for ambulansetjenester i Midt-Norge og for
pasienttransport i Møre og Romsdal. Det ble understreket at Helse Midt-Norge skal følge
både nasjonalt og internasjonalt regelverk i arbeidet med å få nye avtaler på plass.
De nye avtalene for ambulansetjenester stiller strengere krav til kompetanse og gir
grunnlag for å ta i bruk nye muligheter til tidlig behandling av pasienter – også mens de er
under transport inn til sykehuset. Tidlig behandling vil gjøre det mulig å redde flere liv.
Når det gjelder anbudet for pasienttransport i Møre og Romsdal, utløp innsigelsesfristen i
forbindelse med tildeling av nye avtaler på tirsdag. De innkomne klagene vil nå bli vurdert.
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Økonomien utvikler seg i rett retning
Prognosen for økonomisk resultat for 2007 i Helse Midt-Norge utvikler i
rett retning. Tallene for september viser at både St.Olavs Hospital HF og
Helse Sunnmøre HF har et bedre resultat enn budsjett for denne
måneden, mens det for
Resultatet for Helse Midt-Norge ligger samlet 45 millioner kroner under budsjett etter ni
måneder av 2007. Styret for Helse Midt-Norge RHF er tilfreds med oppfølging av den
økonomiske utviklingen i helseforetakene, men konstaterer at situasjonen varierer når det
gjelder resultatutvikling og gjennomføring av tiltak for omstilling i helseforetakene
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Møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten skal i det
kommende møtet blant annet diskutere prinsipper knyttet til Cochlea
implantater, kriterier for medikamentell primærforebygging av hjerte- kar
sykdommer samt beh
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er oppnevnt av regjeringen. Her
finner du mer informasjon om rådet og rådets mandat.
Fra Midt-Norge er allmennlege Marthe Walstad, Ranheim, dekan Stig A. Slørdahl, Det
medisinske fakultet, NTNU, Trondheim og adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge
RHF, oppnevnt som rådsmedlemmer.
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Ber om at mulige feil i epikriser sjekkes
En feil ved oversendelsen av elektroniske epikriser fra sykehusene i Helse
Midt-Norge har i noen tilfeller ført til at tekst delvis har falt ut i den
versjonen primærlegen har mottatt. Forholdet er knyttet til oppgradering
av progr
Hver måned sendes det ut nærmere 8000 elektroniske epikriser fra sykehusene i Helse
Midt-Norge til pasientenes fastleger. Over 90 prosent av legekontorene i Midt-Norge er i
dag tilknyttet systemet. Foreløpig er det ikke tatt i bruk elektronisk kvittering, og det
sendes derfor fortsatt ut papirversjon av epikrisen til de aller fleste legekontorene.
Papirversjonen er ikke berørt av feilen som er oppdaget.
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Helt konkret er feilen knyttet til lengden på tekstblokkene i epikrisen. I de tilfellene det er
skrevet inn mer enn 700 tegn i en sammenhengende tekstblokk uten å angi avsnitt, har
man mistet påfølgende tekst. Hvis teksten har vært fordelt på flere tekstblokker (delt opp i
avsnitt med lengde på under 700 tegn), har epikrisen kommet fram i sin helhet og ikke
vært berørt av feilen.

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har nå rettet opp forholdet og kjørt tester for å forsikre seg
om at det tilsvarende ikke skal skje på nytt. Epikriser som tidligere feilet, feiler ikke nå
lenger. Epikrisesending har vært avslått siden feilen ble konstatert, men ble slått på igjen
på fredag forrige uke. Det er teknisk mulig å sende ut på nytt alle epikriser som er
utferdiget etter 7. februar, og legekontorene i Midt-Norge får nå et informasjonsskriv hvor
man orienterer om det som har skjedd og får informasjon om muligheten for resending av
epikriser.

Følg oss på sosiale
medier

- Vi tar denne hendelsen alvorlig og har på bakgrunn av dette skjerpet rutiner og
overvåking av systemene for elektronisk samhandling. Epikrisene inneholder viktig
informasjon knyttet til behandling og diagnose for den enkelte pasient og vi stiller derfor
svært høye krav til kvaliteten på denne tjenesten, sier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse
Midt-Norge RHF.
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Feilen er i tråd med rutinene meldt til Helsetilsynet.
Kontaktpersoner for media:
Kst. fagdirektør Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF – mob. tlf. 90206020
Direktør for prosjekt og teknologi Bård Helge Hofstad, Helse Midt-Norge RHF – mob. tlf.
90132833
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Skal oppnevne nye brukerutvalg
Helse Midt-Norge RHF sender nå ut invitasjon til brukerorganisasjonene
med invitasjon til å foreslå kandidater for regionalt brukerutvalg for
perioden 2008-2009. Det er styret for det regionale helseforetaket som
oppnevner brukerutvalget. Det
Her kan du lese brevet som nå er gått til brukerorganisasjonene.
Her finner du mer informasjon om Regionalt brukerutvalg.
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Spørreundersøkelse: Somatiske sykehus får gode
tilbakemeldinger fra pasientene
Sykehusene får best tilbakemelding på pleietjenesten og legetjenesten,
mens de får dårligst tilbakemelding på organisering og informasjon, viser
en spørreundersøkelse gjennomført av Kunnskapssenteret i 2006.
Undersøkelsen er publisert i tre rapporter fra Kunnskapssenteret:
- én hovedrapport med hovedresultater
- én metoderapport med metodebeskrivelse
- én institusjonsrapport med detaljerte resultater for hvert sykehus
På grunn av metodiske endringer er det foreløpig ikke mulig å sammenlikne resultatene i
2006 med 2003. Kunnskapssenteret vil legge fram sammenlikningstall i løpet av høsten.
Skårer høyest på pleie og legebehandling
- Sykehusene fungerer godt på de fleste områder, sett fra pasientenes perspektiv, sier
forskningsleder Øyvind Andresen Bjertnæs. - Gjennomsnittskårer på undersøkelsens seks
hovedområder strekker seg fra 63 til 78 på en skala fra 0 til 100, og der 100 er best.
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Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Hovedområdene omfatter organisering, pårørende, standard, informasjon om
prøveresultater, pleietjenesten og legetjenesten.
Pasientene gir best tilbakemeldinger på pleietjenesten og legetjenesten. Også standarden
ved sykehusene og ivaretakelsen av pårørende får gode tilbakemeldinger.
Skårer lavest på organisering
Pasientene gir dårligst tilbakemeldinger på organisering og informasjon om prøver og
undersøkelser. Dårligst ut kommer organisering og kontinuitet; om pasientene opplevde at
én lege var hovedansvarlig og om én fast gruppe pleiere tok hånd om dem.
Se figur med landsgjennomsnittet på hovedområdene
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Variasjoner mellom helseforetakene og mellom sykehusene
Mellom de regionale helseforetakene er det relativt liten variasjon i gjennomsnittsresultater
på hovedområdene. Det er større variasjon mellom helseforetakene og spesielt mellom
sykehusene, og mange sykehusresultater er signifikant forskjellige fra landssnittet.
Resultatene leveres til nettstedet Fritt sykehusvalg
Kunnskapssenteret leverer resultatene fra undersøkelsen til det nasjonale
kvalitetsindikatorsystemet (sykehusvalg.no). I tillegg er det altså laget rapporter som kan
følges opp av helseregionene og sykehusene, og som offentliggjøres i dag.
Oppfølging
Brukerorientering er et viktig helsepolitisk mål. I Nasjonal helseplan skisseres det flere
strategier og tiltak for å styrke brukerne, blant annet økt bruk av brukererfaringer som ledd
i kvalitetsforbedring, og systematisk bruk av brukererfaringer for å bedre samhandlingen i
tjenestene.
- Sykehusene og andre kan benytte resultatene fra denne undersøkelsen til å vurdere
ulike områder ved det enkelte sykehus, helseforetak og region. De kan også sammenligne
resultater mellom flere sykehus, helseforetak eller regioner i forbindelse med styrings- og
kvalitetsforbedringsprosesser, sier forskningsleder Bjertnæs.
Oppdragsprosjekt
Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet.
Den nasjonale undersøkelsen ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg voksne
døgnpasienter som ble utskrevet fra sykehusene i perioden 1. september til 23. november
2006, og til sammen 63 somatiske sykehus ble vurdert.
Av pasientene som fikk tilsendt spørreskjemaet, svarte 46 prosent, og det er korrigert for
forskjeller i svarsannsynlighet mellom ulike grupper for å sikre tilfredsstillende
representativitet.
Grundig utviklingsprosess
Undersøkelsesopplegget baserte seg på erfaringene fra flere grundige utviklings- og
forskningsprosjekter.

file:///C|/...ge%20RHF%20-%20Spørreundersøkelse%20%20Somatiske%20sykehus%20får%20gode%20tilbakemeldinger%20fra%20pasientene.htm[09.04.2015 10:48:27]

Helse Midt-Norge RHF - Spørreundersøkelse: Somatiske sykehus får gode tilbakemeldinger fra pasientene

Last ned metoderapport
Last ned hovedrapport
Last ned institusjonsrapport
Kontaktperson i Kunnskapssenteret
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Ventelistene økte i sommer
Antallet pasienter på venteliste i Helse Midt-Norge økte til nærmere
41.000 i løpet av sommeren. Tall fra Norsk Pasientregister viser at den
gjennomsnittlige ventetida økte til 105 dager. Ved St. Olavs Hospital HF
har ikke ventetid
- Helse Midt-Norge følger utviklingen nøye både når det gjelder ventelister og ventetid.
Selv om ventelistene normalt øker i løpet av sommeren på grunn av ferieavvikling, har vi
nå lengre ventelister og ventetid enn vi har hatt på samme tidspunkt de siste fire årene.
Statistikken viser at helseforetakene er blitt flinkere til å prioritere pasienter med rett til
nødvendig helsehjelp, men her er det fortsatt et forbedringspotensial, sier kst. fagdirektør
Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.
Dette er gjennomsnittlig ventetid ved helseforetakene i Midt-Norge ved utgangen av juli
2007 (tall for mai 2007 i parantes):
St. Olavs Hospital HF 113 dager (113 dager)
Helse Nordmøre og Romsdal HF 103 dager (88 dager)
Helse Sunnmøre HF 99 dager (85 dager)
Helse Nord-Trøndelag HF 94 dager (84 dager)
Her finn er du en presentasjon av utviklingen innen ventelister og ventetid.
Kontaktpersoner for media:
Kst. fagdirektør Daniel Haga, mob. 90206020
Kst. informasjonssjef Tor Harald Haukås, mob. 93498136
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Nyttige tilbakemeldinger fra primærlegene
Helse Midt-Norge gjennomførte i mai 2007 en spørreundersøkelse blant
primærleger i de midtnorske kommunene. Undersøkelsen viser at
primærlegene i Helse Midt-Norge er mer tilfreds med sitt nærmeste
lokalsykehus enn i andre helseregi
Selv om det er variasjoner mellom hvordan de ulike sykehus kommer ut, viser
undersøkelsen at primærlegene mener at sykehusene kan gi bedre informasjon om
lokalsykehusets behandlingstilbud, at epikriser kan formidles raskere og det er et betydelig
potensial for bedre samhandling mellom sykehus og primærlege.
- Tilbakemeldingene fra primærlegene er nyttige og er et bidrag til vårt forbedringsarbeid
både regionalt og i helseforetakene. Vi konstaterer at primærlegene i vår region gir relativt
god tilbakemelding på hvordan de opplever kompetansenivået ved våre sykehus og at de
får gode faglige råd fra sitt nærmeste lokalsykehus. Det gir oss et godt utgangspunkt for å
kunne gi god pasientbehandling og sikre gode behandlingsforløp, sier kst. fagdirektør
Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.
Kontaktpersoner for media:
Kst. fagdirektør Daniel Haga, mob. 90206020
Kst. informasjonssjef Tor Harald Haukås, mob. 93498136
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Får 229 millioner kroner mer i årlig
investeringsramme
Helse Midt-Norge får økt sine årlige investeringsmidler med 229 millioner
kroner fra og med 2008. Økningen er større og kommer tidligere enn det
som ble varslet i Statsbudsjettet for 2007.
Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere varslet at Helse Midt-Norge skulle få økt
sine årlige investeringsmidler med 140 millioner kroner innen 2009. I Statsbudsjettet for
2007 gikk det fram at regjeringen la opp til en opptrapping av investeringsmidlene til
spesialisthelsetjenesten på en milliard kroner årlig i løpet av perioden 2008-2010. Det
totale beløpet er nå økt til 1,7 milliarder kroner og midlene bevilges i sin helhet allerede i
2008. Fordelingen mellom regionene viser at Helse Midt-Norge får en ramme som er nær
90 millioner kroner høyere enn tidligere lovet.
- Vi er glade for at denne bevilgningen kommer i sin helhet i 2008, og vi er også tilfreds
med at rammen ligger høyere enn tidligere forespeilet. Dette påvirker ikke behovet for å
gjennomfør den snuoperasjonen vi har i verksatt. Vi må holde høyt trykk på de
omstillingstiltak som er planlagt og i ferd med å iverksettes. Vi står fortsatt overfor en
meget krevende situasjon med å få på plass et langtidsbudsjett som kan forsvare de
framtidige kapitalkostnadene vi får når utbyggingen av vårt nye universitetssykehus i
Trondheim er gjennomført, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.
Med økningen som nå varsles, vil spesialisthelsetjenesten i Norge fra 2008 av ha en årlig
investeringsramme på totalt 5,3 milliarder kroner. Helse- og omsorgsdepartementet sier at
med dette inntektsløftet er den siste ”byggesteinen” i sykehusreformen på plass. Behovet
for å ta opp lån vil bli redusert og lavere rentekostnader gjør det mulig å bruke mer
penger til direkte pasientbehandling.
Helse Midt-Norges andel av den totale årlige investeringsrammen på 5,3 milliarder kroner
er 722 millioner kroner i 2008.
Slik framkommer fordelingen av økningen
på de fire regionale helseforetakene (tall i mill. kroner):
Helse Sør-Øst

Økning

Totalt

920

2 902

Helse Vest

330

1 042

Helse Midt-Norge

229

722

Helse NOrd

189

597

1 669

5 263
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Skal sikre trygge rammer for omstilling av psykisk
helsevern i Møre og Romsdal
Helse Midt-Norge RHF vil sørge for at prosessen med å flytte oppgaver fra
psykisk helsevern i Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Sunnmøre
HF, gjennomføres slik at behandlingstilbudet videreføres innenfor trygge
rammer.
- I samarbeid med de to helseforetakene er vi nå i ferd med å konkretisere de utfordringer
vi får knyttet til at vi skal ha et faglig solid tjenestetilbud for særlig ressurskrevende
pasienter som Helse Nordmøre og Romsdal HF har hatt ansvar for til nå. Dette berører
bl.a. tilbudet innen sikkerhetspsykiatri. Helse Midt-Norge RHF er innstilt på å bidra slik at
Helse Sunnmøre HF settes i stand til å ivareta sitt ansvar både på kort og lang sikt, sier
kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.
Initiativet fra Helse Midt-Norge RHF påvirker ikke avtalen som ligger til grunn for
omlegging av tilbudet innen psykisk helsevern i Møre og Romsdal. Denne avtalen omfatter
for Helse Nordmøre og Romsdal HF bl.a. en nedtrapping tilsvarende 74 millioner kroner
over en femårs periode som startet i 2006. Samtidig gjennomføres en opptrapping av
tjenestetilbudet i Helse Sunnmøre HF.
De økonomiske forutsetningene vil avklares i forbindelse med budsjettarbeidet for 2008.
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Viderefører nasjonalt samarbeid om psykisk
helsevern og rusbehandling
Mandag 3. september var det oppstart for videreføring av samarbeid om
strategi og utvikling av tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling
mellom de regionale helseforetakene i Norge. Helse Midt-Norge RHF har
nå overtatt ansv
Foruten representanter fra helseregionene på både fagfeltene for psykisk helsevern og
rusbehandling, vil Sosial- og helsedirektoratet, kommune, primærhelsetjeneste og
representanter fra brukerne av tjenestene delta i strategiarbeidet. Helse- og
omsorgsdepartementet vil følge arbeidet som observatør.
- Strategiarbeidet skal bidra til samordning og slik styrke tiltak og utviklingsarbeid som er
og vil bli iverksatt for å gi pasient og pårørende bedre hjelp og støtte. Klargjøring av roller,
felles forståelse, lik bruk av begreper og tydeliggjøring av mål og ambisjoner for
behandlingstilbudet, blir en viktig forutsetning for å lykkes – ikke minst gjelder dette
tilbudet til barn og unge. Dette skal hjelpe oss til å skape en godt fungerende
behandlingskjede og likeverdige tilbud innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling uavhengig av hvor pasienten måtte bo i Norge, sier adm.dir. Jan Eirik
Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
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Helse Sunnmøre med eige flytransport
Måndag 3. september startar Helse Sunnmøre opp med eiga flyrute. Flyet
skal frakte pasientar, pårørande og tilsette tur/retur Ålesund – Trondheim.
Helse Sunnmøre er det første helseføretaket i landet som har ei slik
ordning.
Helseføretaket har inngått avtale om leige av fly med Helitrans AS. Avtalen har ei prøvetid
på fire månadar. –Blir dette vellukka vil vi legge ut anbod på langtidskontrakt, seier
advokatfullmektig Dagfinn Tynes. Flyet som er leigt inn er ein BAe Jetstream 32 EP med
18 seter.
Å yte service av god kvalitet er ei viktig oppgåve for Helse Sunnmøre, og for å gjere reisa
mest muleg komfortabel for pasientane har vi inngått avtale med Avinor om at vi kan
køyre direkte ut på rullebanen til flyet. Dei reisande behøver ikkje å igjennom den vanlige
sikkerheitskanalen på flyplassane – korkje på Ålesund lufthavn Vigra eller på Trondheim
lufthavn Værnes. Dette medfører at ein sparer ein halvtime til tre kvarter kvar veg. Flyet
på Vigra er plassert i den enden av lufthamna der ambulanseflyet held til.
Helse Sunnmøre disponerer og eigne helsebilar som skal køyre dei reisande frå Moa til
Vigra. Den faste bussruta vil gå frå Moa – Ålesund sjukehus- Innfartsveien - Skateflua Kverve - og vidare til Ålesund lufthavn Vigra. På Værnes står ein helsebil klar på
rullebanen og køyrer direkte til St. Olavs Hospital.
Det blir daglege flyavgangar frå Vigra måndag til fredag kl. 08:30 - med retur kl.17:00 frå
Værnes. Flytida er berekna til 35 minutt.
For ytterlegare informasjon:
Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, mobil 91772495
Kommunikasjonssjef Solveig Moe Frøland, mobil 92208089
Advokatfullmektig Dagfinn Tynes, mobil 47866130
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Orientering om anskaffelsesprosess for
ambulansetjenester
Helse Midt-Norge skal fra nyttår ha nye avtaler om drift av ambulansene i
de tre midtnorske fylkene. I den forbindelse gjennomføres det en
anskaffelsesprosess. Her er en orientering om status for denne
prosessen.
81 viste interesse/hentet konkurransegrunnlaget på www.doffin.no
43 tilbud ble mottatt.
4 leverandører ble avvist pga. manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene (skatt/mva.attest, HMS, bankgaranti).
Alle kvalifiserte tilbydere fikk gi revidert tilbud og deltok dermed i forhandlingene.
Det ble gjennomført forhandlingsmøter med 13 tilbydere. Øvrige tilbydere fikk gi enda
et revidert tilbud for å vurdere om det var grunnlag for forhandlingsmøter med dem.
12 tilbydere er innstilt til kontrakt på til sammen 23 områder. 4 tilbydere er innstilt på
kontrakt i to eller flere områder. I dag er det 46 leverandører på til sammen 61
områder. Det er kun 1 leverandør som er innstilt til kontrakt som ikke har avtale i
dag.
Av dagens leverandører (inklusive nye/sammenslåtte selskaper) som ble kvalifisert, leverte
tilbud og som ikke er innstilt til kontrakt (inklusive underleverandøravtaler) gjelder det 3 i
Nord-Trøndelag, 3 i Sør-Trøndelag, 9 i Nordmøre og Romsdal, og 1 i Sunnmøre.
Kontraktsverdi i 2008 er ca. 327 millioner kroner. Estimerte kostnader i 2007 er ca. 281
millioner kroner. Kostnadsøkningen kan i hovedsak forklares med økt bemanning pr.
døgnbil for å tilfredsstille kravene til lovlige tjenesteplaner.
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Situasjonen pr. 30.august:
Det er innkommet en del klager. Disse er foreløpig besvart
En del av klagerne har levert utfyllende klager
Disse besvares fortløpende
Dersom klagene ikke tas til følge, har klagerne anledning til å bringe klagen frem for
KOFA

0

Klagene dreier vesentlig om følgende forhold:
Lite konkret kravspesifikasjon
Påstander om ulovlig utforming og endring av tildelingskriteriene
Unormalt lavt tilbud/”prisdumping”
Manglende deltakelse i forhandlingsmøter
Mangelfull begrunnelse for kontraktstildelingen
Ikke konsekvent tildeling av kontrakter i forhold til ”kvalitet”/pris i hele regionen
Uriktig anvendelse av ILO-konvensjon nr. 94
Om tariffavtaler og pensjonsordninger
Generelt innenfor ambulansetjenesten finnes det tariffavtaler mellom
arbeidsgiverorganisasjoner som Spekter (NAVO), NHO, YS og HSH og
arbeidstakerorganisasjoner som Fagforbundet (LO) og KFO. Alle tilbyderne i denne
konkurransen har slik tariffavtale.
Det finnes på tilsvarende måte forskjellige pensjonsordninger. Alle tilbyderne har en
ordning som tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
Konklusjon: Alle tilbyderne har tariffavtaler og pensjonsordninger som oppfyller ILOkonvensjon nr. 94 om lønns- og arbeidsvilkår.
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Kjøp av tjenester innen arbeidsrettet rehabilitering –
invitasjon til forhandlinger
Helse Midt-Norge RHF inviterer med dette til forhandlinger om kjøp av
tjenester innen arbeidsrettet rehabilitering. Tjenestene skal leveres i og
omfatte pasienter i helseregion Midt-Norge. Målgruppen er hovedsaklig
personer med kro
Konkurransen er en del av sykefraværsprosjektet ”Raskere Tilbake” og anskaffelsen skjer
etter ”Forskrift om offentlige anskaffelser, §2-1 (3).
Interesserte tilbydere skal kontakte Reidar Tessem på e-post reidar.tessem@helsemidt.no for å få tilsendt kravspesifikasjonen.
Frist for å melde interesse er den 17.09.06
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6 millioner til lokalsykehusprosjekter i Helse MidtNorge
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad offentliggjorde i dag listen over
prosjekter som vil få tildelt øremerkede midler fra departementet for å
utvikle lokalsykehusene. Av den totale potten på 50 mill. kr. vil Helse
Midt-Norge RHF få tildelt 6,0 mil
”Regjeringen er opptatt av å legge til rette for livskraftige lokalsykehus. Jeg er derfor glad
for å kunne tildele midler til prosjekter som på hver sin måte vil bidra til å videreutvikle
lokalsykehusene, slik at de kan tilby befolkningen i nærområdet tjenester av høy kvalitet
både når det gjelder akuttfunksjoner og de vanligste sykdommene” sier Brustad.
De øremerkede prosjektmidlene kommer som følge av at det er bevilget 50 mill. kr. til
utvikling av lokalsykehusene , som oppfølging av en rapport om lokalsykehusene fra mars
2007 .
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De regionale helseforetakene har sendt inn og prioritert blant en rekke søknader fra
helseforetakene. Departementet har i tildelingen av midler tilgodesett prosjekter med
særskilt fokus på:
Bedre samhandling, både innen spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene.
Det er for eksempel tildelt 2,5 mill. kr til prosjekt ved Helse Nordmøre og Romsdal,
St. Olavs Hospital og kommunene Surnadal og Trondheim knyttet til etablering av
samhandlingskjede for kronisk syke (slag, hjertesvikt, KOLS/emfysem). Videre tildeles
0,5 mill. kr til prosjekt ved St. Olavs Hospital og Trondheim kommune vedr.
samordning av tilbud til pasienter henvist til DPS som har behov for tjenester fra flere
instanser.
Omstilling av virksomheten og utprøving av nye modeller for organisering. Det tildeles
1,5 mill. kr til Helse Sunnmøre til etablering av intermediæravdeling i Ålesund for
bedre å kunne ivareta utskrivingsklare pasienter med kommunalt pleie- og
omsorgsbehov. Dessuten tildeles Helse Nord-Trøndelag 0,5 mill. kr. til forprosjekt
som skal utrede behov for tilsvarende ordning for befolkningen i Namdalsregionen.
Innføring av nye driftsformer (IKT/telemedisin). Det tildeles 1,0 mill. kr til prosjekt ved
Helse Nordmøre og Romsdal for etablering av videobasert samarbeid med utvalgte
kommuner (Sunndal og Surnadal).

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på
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Det vises til vedlegg for komplett oversikt over alle prosjekter i Helse Midt RHF som
tildeles midler. Helse Midt-Norge RHF og de enkelte helseforetakene kan gi nærmere
informasjon om de enkelte prosjektene.
Vedlegg:
Oversikt over tildeling til prosjekter i Helse Midt-Norge RHF
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Utreder omlegging av lønns-og regnskapsfunksjoner
Helse Midt-Norge skal i løpet av høsten og vinteren utrede og komme
med forslag til en optimal organisering av lønns-og regnskapsfunksjonene
i foretaksgruppen. Hvis det blir aktuelt å samle funksjoner regionalt, skal
det også legges fram et begrunnet f
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Innfører intern husleie
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å innføre intern husleie i
foretaksgruppen fra og med budsjettåret 2008. Det skal etableres
eiendomsenheter og/eller drifts- og vedlikeholdsenheter på
helseforetaksnivå. Ordningen skal evalueres etter tre år.
Styret forutsetter også at det opprettes samarbeid mellom helseforetakene som sikrer
enhetlige løsninger innen eiendomsforvaltningenog en best mulig utnytting av de samlede
ressursene.
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Ny modell for fordeling av inntektsramme
Helse Midt-Norge planlegger å innføre ny modell for inntektsfordeling
mellom helseforetakene i regionen fra 2008. Modellen som er utredet tar
utgangspunkt i planlagt aktivitet, krav til effektivitet og de oppgaver
helseforetakene s
- Det regionale styret har lagt til grunn at eventuell innføring av ny modell skal bidra til
forutsigbare og tydelige rammer for helseforetakene. Det er forutsatt at refusjonen for
gjestepasienter fortsatt skal være 80 prosent og at ny modell i seg selv ikke gir utilsiktede
fordelingseffekter. Jeg legger til grunn at forslaget til modell skal til behandling i
helseforetakenes styrer før den legges fram for det regionale styret, sier styreleder
Kolbjørn Almlid.
Budsjettet for 2008 skal gå i balanse og dette vil kreve sterkt fokus på økonomi og ledelse
av helseforetakene. Foretaksgruppen har en betydelig utfordring i å gjennomføre
omstillings-og effektiviseringstiltak i 2007,slik at aktiviteten står i forhold til de økonomiske
rammene. For inneværende år er det - i tråd med retningslinjene fra Helse- og
omsorgsdepartementet - budsjettert med et underskudd på 85 millioner kroner i Helse
Midt-Norge, men etter første halvår viser prognosen fortsatt at det er betydelige
utfordringer knyttet til dette resultatmålet.
Framdriften for budsjettarbeidet tilsier at det regionale styret kan fatte beslutning om
inntektsfordeling og innføring av ny modell i oktober. Endelig budsjettvedtak for neste år vl
da kunne gjøres i desember.
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Nasjonal markering av rehabilitering i uke 36
Fra 3. til 7.september vil det foregå en rekke aktiviteter og arrangementer
rundt i hele landet med fokus på rehabilitering. Her finner du informasjon
om hva som skjer i Helse Midt-Norge i rehabiliteringsuka 2007.

Bilder

Uka åpnes mandag 3.september med et felles arrangement på Rådhusplassen i Oslo. Vi
ønsker å sette et positivt fokus på det som skjer på rehabiliteringsfeltet både på individ og
faglig nivå. Uka er et samarbeid mellom fagmiljøene innen rehabilitering i de ulike
regionale helseforetakene og Sosial- og helsedirektoratet og vi ønsker at det skal
arrangeres en slik uke hvert år.

Her finner du en samlet oversikt over aktiviteter for hele landet under rehabiliteringsuka
2007.
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Her er en oversikt over hva som skjer i Helse Midt-Norge:

Helse Nord-Trøndelag:
Sykehuset Levanger, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering
03.09 kl 13.00-15.00 Åpning av Rehabiliteringsuka v/ Adm.dir Arne Flaat kl 13.00
Forskjellige aktiviteter, foredrag, hjertetrim, varmebasseng, markering av 5 års jubileet for
rehabiliteringsavdelingen. Detaljert program finner du her.

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

Stiklestad nasjonale kultursenter
”Fra vugge til grav”, folkehelse i Nord-Trøndelag. Detaljert program finner du her.
(Program vedlagt)
Namdal rehabilitering- Høylandet
Flere aktiviteter foregår i løpet av rehabiliteringsuka. Foredrag om Kommunal
rehabilitering- hvem er brukeren? og fallforebygging, 3 sept. Fysisk aktivitet og trening og
energiøkonomisering 7 sept. Detaljert program finner du her.

0

Meråker sanitetsforenings kurbad
Fokus på Parkinsson hele uka med forskjellige aktiviteter og informasjon. 4 sept. Åpent
foredrag om parkinsson v/Tony Wader. Detaljert program finner du her.

St.Olavs Hospital HF
Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering:
Avd. for Spinalskader:
03.09 kl 14.00-16.00 Åpning av Rehabiliteringsuka i sykehusparken kl 14.00 v/Adm.dir
Gunnar Bovim. Åpning av ny rullestol trasé i sykehusparken, kulturelt innslag. Detaljert
program finner du her.
Avd. for Spinalskader arrangerer temadager om spinalskadde 4 og 5 september.
Program
Avd. Munkvoll rehabiliteringssenter
Munkvoll rehabiliteringssenter arrangerer temadager om ervervet hjerneskade.
Program.

Trondheim kommune
Trondheim rehabiliteringssenter avd Lade
4 sept. kl 10.00-15.00 Åpen dag orientering om tilbudet. Innlegg om rehabiliteringstilbudet
i Trondheim kommune v/Oddrun Linge kl 11.00 og 13.00. Detaljert program finner du her.

Helse Sunnmøre:
Ålesund Sjukehus, Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering
Ansvar for fredagsmøtet på sjukehuset 7 sept.
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Oppstart for intermediæravdeling i Ålesund
Helse Sunnmøre får 1,5 millioner kroner i støtte til etablering av ein
intermediæravdeling i Ålesund. Tilskotet kjem frå fra Helse- og
omsorgsdepartementets prosjektmidler for å styrke lokalsjukehus og
samhandling med kommunane.
- Vi er glade for at dette nå kan kome i gang. Erfaringane fra andre stader viser at slike
einingar fører til betre pasientbehandling. Både sjukehuset og kommunane vil tene på at
dette kjem på plass, seier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Noreg RHF.
Intermediæravdelingar er no etablert som samarbeidsprosjekt mellom helseforetak og
kommunar fleire stadar i Noreg. Helseforetaka og ei eller fleire kommunar finansierer då i
fellesskap drifta av døgnplassar utanfor sjukehusa, der hovudmålsettinga er eit fagleg
kompetansenivå over det ordinære kommunale institusjonsplassar har. Særleg gjeld dette
auke i legeteneste (dagleg legevisitt) og auke i fysio- og ergoterapiressursar.
Forsking basert på erfaringane frå St. Olavs Hospital med drift av slik intermediæravdeling
i Trondheim gir mellom anna slike resultat for eldre pasientar:
• Meir sjølvhjelpte enn pasientar utskrivne frå sjukehusavdelingar
• Færre reinnleggingar enn for pasientar utskrivne frå sjukehusavdelingar
• Betre overleving enn for pasientar utskrivne frå sjukehusavdelingar
Erfaringar frå slike driftsmodellar i Noreg tilseier at årlege driftskostnadar pr. seng ligg vel
30% over driftskostnadane med ordinære sjukeheimssenger, dvs. om lag kr. 850.000,- pr.
seng pr. år.
- På sikt er det aktuelt å etablere slike avdelingar både på nordre og søre Sunnmøre. På
nordre Sunnmøre er det naturleg med ei etablering i Ålesund, medan det på søre
Sunnmøre er mest hensiktsmessig med etablering i Volda. Det har så langt ikkje vore
mogleg å få til ei endeleg forankring og naudsynte politiske vedtak i aktuelle kommunar,
men alle dei tre kommunane er i utgangspunktet positive til tiltaket. Om kommunane vil
delta i eit endeleg prosjekt med felles drift av intermediæravdeling, kan desse kommunane
først ta stilling til når det er klart kva desse kommunane må bidra med økonomisk. Med
støtte frå departementet, kan vi nå gå vidare med prosjektet. Drifta kan kome igang mot
slutten av 2007, seier adm.dir. Astrid Eidsvik i Helse Sunnmøre HF.
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Nasjonal markering av rehabilitering i uke 36
Fra 3. til 7.september vil det foregå en rekke aktiviteter og arrangementer
rundt i hele landet med fokus på rehabilitering. Her finner du informasjon
om hva som skjer i Helse Midt-Norge i rehabiliteringsuka 2007.

Bilder

Uka åpnes mandag 3.september med et felles arrangement på Rådhusplassen i Oslo. Vi
ønsker å sette et positivt fokus på det som skjer på rehabiliteringsfeltet både på individ og
faglig nivå. Uka er et samarbeid mellom fagmiljøene innen rehabilitering i de ulike
regionale helseforetakene og Sosial- og helsedirektoratet og vi ønsker at det skal
arrangeres en slik uke hvert år.

Her finner du en samlet oversikt over aktiviteter for hele landet under rehabiliteringsuka
2007.
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Her er en oversikt over hva som skjer i Helse Midt-Norge:

Helse Nord-Trøndelag:
Sykehuset Levanger, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering
03.09 kl 13.00-15.00 Åpning av Rehabiliteringsuka v/ Adm.dir Arne Flaat kl 13.00
Forskjellige aktiviteter, foredrag, hjertetrim, varmebasseng, markering av 5 års jubileet for
rehabiliteringsavdelingen. Detaljert program finner du her.

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

Stiklestad nasjonale kultursenter
”Fra vugge til grav”, folkehelse i Nord-Trøndelag. Detaljert program finner du her.
(Program vedlagt)
Namdal rehabilitering- Høylandet
Flere aktiviteter foregår i løpet av rehabiliteringsuka. Foredrag om Kommunal
rehabilitering- hvem er brukeren? og fallforebygging, 3 sept. Fysisk aktivitet og trening og
energiøkonomisering 7 sept. Detaljert program finner du her.

0

Meråker sanitetsforenings kurbad
Fokus på Parkinsson hele uka med forskjellige aktiviteter og informasjon. 4 sept. Åpent
foredrag om parkinsson v/Tony Wader. Detaljert program finner du her.

St.Olavs Hospital HF
Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering:
Avd. for Spinalskader:
03.09 kl 14.00-16.00 Åpning av Rehabiliteringsuka i sykehusparken kl 14.00 v/Adm.dir
Gunnar Bovim. Åpning av ny rullestol trasé i sykehusparken, kulturelt innslag. Detaljert
program finner du her.
Avd. for Spinalskader arrangerer temadager om spinalskadde 4 og 5 september.
Program
Avd. Munkvoll rehabiliteringssenter
Munkvoll rehabiliteringssenter arrangerer temadager om ervervet hjerneskade.
Program.

Trondheim kommune
Trondheim rehabiliteringssenter avd Lade
4 sept. kl 10.00-15.00 Åpen dag orientering om tilbudet. Innlegg om rehabiliteringstilbudet
i Trondheim kommune v/Oddrun Linge kl 11.00 og 13.00. Detaljert program finner du her.

Helse Sunnmøre:
Ålesund Sjukehus, Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering
Ansvar for fredagsmøtet på sjukehuset 7 sept.
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To samhandlingsprosjekter får støtte
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad kunne under sitt besøk på St.
Olavs Hospital fortelle at to samhandlingsprosjekter i Helse Midt-Norge
vil få tildelt øremerkede midler fra departementet i 2007.

Bilder

Prosjektet ”Samhandlingskjede for kronisk syke” vil få tildelt 2, 5 mill. kr. Prosjektet er et
samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF, Helse Nordmøre og Romsdal HF, og
kommunene Surnadal og Trondheim. Formålet er å utvikle en effektiv, forutsigbar og
helhetlig behandlingskjede spesielt tilrettelagt for pasienter som er rammet av slag,
hjertesvikt og KOLS/emfysem.
Prosjektet ”Samordning av tilbud til pasienter med behov for tjenester fra flere instanser:
Fastleger i Trondheim, forvaltning i Trondheim kommune, NAV og poliklinikker i DPS ved
St. Olavs Hospital” vil få tildelt 0,5 mill. kr. Prosjektet er i regi av St. Olavs Hospital HF/
Psykisk helsevern og Trondheim kommune. Formålet med prosjektet å få til en rask
avklaring av om henvist pasient fra fastlege til DPS har sammensatte problemstillinger
som krever tiltak både fra kommunalt helse- og velferdskontor og spesialisthelsetjenesten,
og på den måten effektivisere pasientens ventetid på behandling.
- Vi vet at pasientene i mange tilfeller opplever manglende helhet i helsetjenesten. Jeg
håper derfor at disse prosjektene vil komme pasientene i Trondheimsområdet til gode, og
ser frem til å følge resultatene av prosjektene med tanke på eventuell overføringsverdi”,
sier helse- og omsorgsministeren.
Tildelingen av midler til prosjektene kommer som følge av at det er bevilget 50 mill. kr. til
utvikling av lokalsykehusene og samhandlingstiltak. Bevilgningen er en
oppfølging av Erikstein-utvalget og rapporten ”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en
samlet behandlingskjede” (mars 2007).
Det er de senere årene satt et betydelig fokus på utvikling av lokalsykehusene og
kommunehelsetjenesten, både hver for seg og i samhandling med hverandre. ”Jeg
undertegnet nylig en treårig nasjonal rammeavtale mellom Helse- og
omsorgsdepartementet og Kommunenes sentralforbund. Et sentralt mål med avtalen er å
være pådrivere for samarbeid mellom kommuner og helseforetak, akkurat som i disse
prosjektene”, sier Brustad.
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Brustad ga ros til Helse Midt-Norge
- God dialog er viktig for å lykkes. Det opplever jeg at vi har med Helse
Midt-Norge, sa helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad da hun mandag
besøkte Helse Midt-Norge.
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Statsråd Sylvia Brustad flankert av styreleder Kolbjørn Almlid (t.h.)
og adm.dir. Jan Eirik Thoresen under besøket hos Helse Midt-Norge i Stjørdal i går.
Statsråden ga signal om at både rehabilitering av kreftbygget og ferdigstillelse av
helsedelen av Kunnskapssenteret som inngår i fase 2 for utbyggingen av nytt
universitetssykehus i Trondheim, vil bli gjennomført i tråd med de planer som foreligger.
Til grunn for dette ligger både rapporten etter den eksterne gjennomgangen av prosjektet
som ble avlevert på forsommeren i år, og ikke minst den måten Helse Midt-Norge RHF og
St. Olavs Hospital HF har tatt fatt i de økonomiske utfordringene knyttet til drift.

Helse Midt-Norge på

0

- Jobben er ikke avsluttet og tida er ikke inne for å slappe av. Dialogen med Helse MidtNorge fortsetter slik at vi også kan finne en løsning på de framtidige utfordringene som er
knyttet til dette store utbyggingsprosjektet, sier Brustad som avsluttet sitt besøk med
omvisning i det nye sykehuset i Trondheim.
Statsråden slo også fast at planleggingen og utredningen for nytt sykehus i Molde, kan
fortsette. Byggestart for ny barneavdeling i Ålesund kan komme i gang når grunnlaget er
på plass og Helse Sunnmøre har fått kontroll med driftsøkonomien. Helse Midt-Norge
iverksetter et prosjekt som skal utrede tilbudet for syke barn i løpet av høsten. Dette vil
være et viktig bidrag til beslutningsgrunnlaget for ny barneavdeling i Ålesund.
Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge ga uttrykk for stor glede over at det nå gis
klar beskjed fra eier på viktige og prioriterte oppgaver for spesialisthelsetjenesten i MidtNorge.
- Vi kommer til å jobbe hardt for å lykkes med den snuoperasjonen vi har startet.
Forutsetningen for å kunne investere og utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste for
innbyggerne i Midt-Norge, er at vi har kontroll på økonomien og opptrer ansvarsbevisst. Vi
må skape forståelse for at vi trenger en felles plattform og samhold mellom
helseforetakene i regionen. Avklaringene vi har fått i dag gir oss et godt grunnlag å
arbeide ut fra, mener Almlid.
Programmet i Stjørdal ble innledet med at statsråden besøkte det nye Distriktsmedisinske
senteret i Stjørdal. Og Helse Nord-Trøndelag HF kunne glede seg over at det blir bevilget
500.000 kroner til videreføring av prosjektet ”Barnas time” som skal gi barn av psykisk
syke foreldre innsikt i hva sykehus og sykehusbehandling er og samtidig gi dem anledning
til å treffe andre i samme situasjon.
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Statsråd Sylvia Brustad besøker Helse Midt-Norge 20.
august
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøker Helse Midt-Norge 20.
august. Her er programmet:
09.45
Besøk på Distriktsmedisinsk senter Stjørdal
Sted: DMS Stjørdal
Velkommen v. styreleder Kolbjørn Almlid
Møteleder: Arne Flaat, Helse Nord-Trøndelag
Statsråd Sylvia Brustad
Omvisning
10.40
Ankomst Helse Midt-Norge, Stjørdal
Sted: Helse Midt-Norges lokaler, 4 etasje - fellesarealet
Innledning
v. styreleder Kolbjørn Almlid
Statsråd Sylvia Brustad
Orientering om Helse Midt-Norge
v. styreleder Kolbjørn Almlid og adm.dir. Jan Eirik Thoresen

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

Spørsmål
11.40 Avreise til Trondheim
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12.15
Ankomst St. Olavs Hospital
Sted - OBS! Endret - : Undervisningsseksjonen, Mauritz Hansens gate 4.
Velkommen
v. styreleder Nils Kvernmo
Statsråd Sylvia Brustad
Orientering om St. Olavs Hospital
v. styreleder Nils Kvernmo og adm.dir. Gunnar Bovim
13.15
Orientering avsluttes – vi går til omvisning
Møte med pasienter og ansatte
13.30
Omvisning
13.30-14.00: Steril forsyning – med fokus på arbeidsmiljø og sykefravær
Sted: Høyblokka, St. Olavs driftsservice
14.05-14.35: Barne- og ungdomsklinikken (kreft og blodsykdommer)
- med fokus på nyorganisering og driftsmodell
Sted: Kvinne-barn-senteret
14.35
Tid til presse – intervjuer
Sted: Kvinne-barn-senteret
15.00 SLUTT
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Revidert handlingsplan for smittevern
Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok 27. juni revidert handlingsplan for
smittevern i Helse Midt-Norge.
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Fyrtårn innen elektronisk samhandling
Tre år med nasjonale fyrtårnsprosjekter innen elektronisk samhandling
har gitt mange viktige resultater. Nå skal denne kunnskapen ut til resten
av den kommunale helsesektoren. De første seminarene går av stabelen i
Verdal 22. augus
Fra 22. august skal forskere og prosjektdeltakere fra de fire fyrtårns¬kommunene Tromsø,
Stavanger, Sandefjord og Trondheim dele sine erfaringer med resten av helsesektoren. I
løpet av 10 seminarer - fra Hammerfest i nord til Stavern i sør - skal de fortelle om hva
som skal til for å lykkes med elektronisk samhandling mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten i kommunesektoren.
Her finner du programmet for arrangementet i Verdal 22. august.
Her finner du programmet for arrangementet i Orkdal 23. august.
Gunn-Hilde Rotvold¸ leder av Kommuneprogrammet ved Nasjonalt senter for telemedisin
(NST) og ansvarlig for seminarene, forteller at alle de fire fyrtårnsprosjektene har utviklet
og testet forskjellige løsninger som er med på å forbedre informasjonsflyten i
pasientbehandlinga. På denne måten får man satt i gang oppfølging raskere, og det betyr
bedre kvalitet og mindre besvær for pasienten.
Kommunehelsetjenesten moden for IKT
- Ett år ut i prosjektperioden i Tromsø fikk vi faktisk et utbrudd på Mortensnes sykehjem av
multiresistente gule stafylokokker. Disse bakteriene kan gi alvorlige infeksjoner hos eldre
eller syke, men fordi vi hadde koplet sammen sykehjemmet og laboratoriet ved
Universitetssykehuset elektronisk kunne sykehjemmet få svarene på epost med det
samme analysene var ferdige, forteller hun.
Dermed slapp de å vente på postgangen mellom laboratoriet og sykehjemmet. Resultatet
var at de raskere kunne sette i verk tiltak for å hindre videre smitte på hjemmet og gå i
gang med behandlinga av de som var smittet.
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Et annet eksempel på slik ”sømløs” og rask oppfølging som har blitt utviklet er at
sykehjem kan ta i bruk elektronisk utskrivingsmelding – en sluttrapport fra sykehuslegen
om hva som feiler pasienten og hvilken behandling han eller hun har fått. Når legen
skriver denne elektronisk får sykehjemmet meldinga med det samme, og pleierne kan
sette i gang oppfølginga av pasienten raskere, for eksempel med fysioterapi.
- Bruken av IKT øker både på sykehusene og mellom sykehusene og legekontorene. Nå
er også kommunene modne til å ta i bruk elektroniske verktøy for samhandling i
helsetjenesten - og der har vi mye å bidra med, sier Rotvold til slutt.
Sikrer kvaliteten med lomme-pc
På fyrtårnsseminaret i Harstad 12. september skal Ragnhild Nygaard Nordby fra
hjemmetjenesten i Vågan kommune i Lofoten fortelle om overgangen fra papir til
elektronisk kommunikasjon.
Vågan, med sine 9000 innbyggere og 400 brukere av hjemmetjenesten, er et eksempel på
en kommune som har begynt med elektronisk samhandling i den kommunale
helsetjenesten. Allerede i 2003 begynte de å bruke lomme-pc, eller såkalte PDA’er, for å
sikre kvaliteten i hjemmesykepleien og gjøre jobben lettere for pleierne.
- Det var ikke problemfritt. Vi hadde en del tekniske utfordringer i starten, men nå har vi
fått alt på plass og kan ikke være foruten dette systemet, sier hun.
Hun forteller alle de 65 pleierne i hjemmetjenesten bruker PDA i jobben, og at
administrasjonen sender ut informasjon elektronisk om hvilke brukere de skal besøke i
løpet av dagen, og hvilke oppgaver de skal utføre.
På et øyeblikk får pleierne full oversikt over arbeidsdagen når de slår på den lille
datamaskinen om morgenen. Når de så er ferdige hos en bruker registrerer de arbeidet på
maskinen og gjør notater i journalsystemet hvis det trengs. Og alt kan de gjøre mens de
er ”ute i felten”. Dermed slipper de også mye papirarbeid når de kommer inn igjen.
- Dette systemet gjør det mye lettere for oss å sikre kvaliteten på den tjenesten vi gir til
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brukerne. Alt fra medisinlister til prosedyrer for pleie av den enkelte brukeren ligger lagret
på PDA’en som pleierne har med seg. Dermed er alt samlet på en plass, og vi slipper å
oppleve at beskjeder og lister kan forsvinne, forteller Nordby.
- Dette er det nye arbeidsverktøyet vårt, og vi jobber bortimot papirløst nå, avslutter
Nordby, som ikke kan tenke seg å gå tilbake til den gamle måten å jobbe på - med
arbeidslister, medisinkort og journaler på papir.
Påmelding og mer informasjon om seminarene
Her finner du mer informasjon, program og påmeldingsskjema.
Du kan også ringe leder av Kommuneprogrammet ved NST, Gunn-Hilde Rotvold, på
telefon 992 69 511 hvis du vil vite mer om fyrtårnsseminarene.
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Driftsinntektene har økt med 36 prosent på 5 år
Helseforetakene i Midt-Norge har fått økt sine driftsinntekter med 36
prosent i perioden fra 2002 til 2006. Helse Sunnmøre er det
helseforetaket som har hatt den største veksten i driftsinntekter i
regionen med 40 prosent i løpet a
I 2002 hadde de fire store helseforetakene i Helse Midt-Norge driftsinntekter tilsvarende
7,4 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 2006 var 10,0 milliarder kroner. Tar man med
rusbehandling og sykehusapotekene, hadde Helse Midt-Norge driftsinntekter på 11,0
milliarder kroner i fjor.
Veksten i helsebudsjettene i Midt-Norge ligger noe i overkant av landsgjennomsnittet for
perioden 2002-2006. Spesialisthelsetjenesten hadde for 2006 samlede driftskostnader på
68,7 milliarder kroner. Veksten ligger på 33,3 prosent for perioden 2002-2006.
Samtidig med at budsjettene har økt og det er tildelt nye oppgaver, har også aktiviteten
økt. Det betyr at flere pasienter gis behandling. Veksten er kommet særlig for
dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Antallet nyhenviste polikliniske
konsultasjoner for somatisk behandling i Helse Midt-Norge var i 2006 økt til 148.250. Det
er en økning på 19 prosent fra 2002. Helse Sunnmøre har den største økningen med 37
prosent for perioden 2002-2006.
Mer informasjon:
Helse Midt-Norges årsberetning 2006 (pdf)
SAMDATA - Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2006 (pdf)
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Krav om balanse i Helse Sunnmøre innenfor
helsefaglig forsvarlige rammer
Styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF ber om rapport som
bekrefter at Helse Sunnmøre HF vil innfri kravet om økonomisk balanse og
at dette skjer innenfor helsefaglig forsvarlige rammer.
Helse Midt-Norge RHF har med bakgrunn i tidligere års underskudd stilt krav overfor
Helse Sunnmøre HF om en reduksjon på 75 millioner kroner for budsjettåret 2007. Helse
Sunnmøre HF har så langt funnet inndekning for i overkant av 50 millioner
kroner. Foretaket har arbeidet for å finne inndekning for resterende 23 millionene, men
fordi kostnadsreduksjonen ikke lenger kan fordeles på hele budsjettåret, og fordi det har
påløpt økte kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret er kravet til kostnadskutt pr juni
2007 økt til 31 mill.
- Helse Sunnmøre HF har gjennom lengre tid brukt mer penger enn det de har hatt
budsjettmessig dekning for. I 2006 gikk foretaket med underskudd på 104 millioner. Det er
full enighet mellom styret i HMN og Helse Sunnmøre om at man ikke kan fortsette driften
på denne måten, sier styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid.
I sak 34/ 07 (20. juni) til styret i Helse Sunnmøre HF har administrasjonen fremmet en
rekke forslag til tiltak for å komme i balanse i forhold til budsjett. Administrasjonen er av
styret blant annet gitt fullmakt til å redusere sengetallet for å ta ut effekt av færre utbetalte
årsverk.
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- Helse Sunnmøre HF er i en krevende situasjon. Kravene til kostnadskutt og balanse blir
stadig mer utfordrende når tiltak ikke iverksettes før i andre halvår, sier Almlid, og viser til
at denne saken har vært drøftet med sykehusledelsen og styret på Sunnmøre flere ganger
tidligere i år og ved budsjettbehandlingen i fjor høst.
- Helse Midt-Norge RHF forutsetter imidlertid at tiltakene som iverksettes er innenfor
rammene av faglig forsvarlighet. Det er Helse Sunnmøre HF som hele tiden må vurdere
innholdet og konsekvensene av tiltakene som settes i gang. Jeg har likevel bedt
administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF om en rapport som kan bekrefte at tiltakene
som settes i gang er helsefaglig forsvarlige, sier Almlid.

0

Ledelsen i Helse Midt-Norge RHF har fulgt økonomisituasjonen i foretaket med bekymring.
Det regionale foretaket har derfor hatt og vil ha tett dialog med foretaket på styreledernivå
og med administrasjonen for å følge opp arbeidet med kostnadsreduksjon. Det regionale
helseforetaket har også tilbudt Helse Sunnmøre HF kompetanse i arbeidet med
kostnadsreduksjon.
- For å unngå at vi taper verdifull tid, har jeg bedt styrelederen i Helse Sunnmøre HF om
å kalle inn styret så tidlig som mulig i august for å behandle situasjonen etter at
konsekvensene av de foreslåtte tiltakene er vurdert administrativt, sier Almlid.
Etter styrebehandling i Helse Sunnmøre HF, vil Helse Midt-Norge RHF kunne behandle
forslagene i det regionale styret den 29. august.
Kontaktperson:
Styreleder Kolbjørn Almlid, tlf. 906 00 994
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Tildeling av ambulansekontrakter i Helse Midt-Norge
Det er nå klart hvem som får nye kontrakter om drift av
ambulansetjenester i Midt-Norge fra 2008. Helse Midt-Norge har i dag
avsluttet en stor konkurranse om kjøp av ambulansetjenester. Det inngås
kontrakter med 12 leverandører med
Konkurransen er gjennomført etter at styret i Helse Midt-Norge RHF i desember 2006
vedtok at private leverandører fortsatt skal brukes i driften av bilambulansene, at ny
organisering med færre ambulanseområder pr. helseforetak tilstrebes og at det skal
gjennomføres en konkurranse samlet for hele helseregionen basert på felles
kravspesifikasjon og konkurransegrunnlag.
- Helseforetakene har deltatt i arbeidet med konkurransen, men endelig beslutning om
valg av leverandør er tatt av Helse Midt-Norge RHF, sier administrerende direktør Jan
Eirik Thoresen. Han presiserer at de kontraktene som nå er inngått ikke medfører
endringer i antallet ambulansebiler eller hvor disse er stasjonert. Kvaliteten vil bli bedre
blant annet gjennom større krav til kompetanse og organisering.
- Det har vært stor interesse for konkurransen med 43 tilbud. De tilbyderne som hadde
levert de mest konkurransedyktige tilbudene ble invitert til forhandlingsmøter. I alle fasene
av konkurransen er tilbudene vurdert i forhold til både kvalitet og kostnader, sier
stabsdirektør Per Holger Broch.
Følgende tilbydere er valgt som leverandør for de forskjellige ambulanseområdene:
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Ambulanseområde 1 (Stjørdal, Meråker og Levanger): Inntrøndelag Ambulanse AS.
Ambulanseområde 2 (Steinkjer, Verran og Leksvik): Inntrøndelag Ambulanse AS.
Ambulanseområde 3 (Namsos, Flatanger, Osen og Roan): Namsos Trafikkselskap ASA.
Ambulanseområde 4 (Grong, Snåsa, Namsskogan, Røyrvik og Lierne): Namsos
Trafikkselskap ASA.
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Ambulanseområde 5 (Rørvik og Leka): Namsos Trafikkselskap ASA.
Ambulanseområde 6 (Tydal): Tydal kommune.
Ambulanseområde 7 (Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus): Røde Kors
Ambulanse Midt-Norge AS.
Ambulanseområde 8 (Oppdal og Rennebu): Falck Emergency AS.
Ambulanseområde 9 (Selbu, Trondheim og Orkdal): Vinjes Transport AS.
Ambulanseområde 10 – (Hemne, Hitra og Frøya): Namsos Trafikkselskap ASA
Ambulanseområde 11 A (Ørland – alternativ II): Joar Grande.
Ambulanseområde 11 B (Rissa og Åfjord): Namsos Trafikkselskap ASA.
Ambulanseområde 12 (Vestnes og Rauma): Namsos Trafikkselskap ASA.
Ambulanseområde 13 (Aukra, Midsund og Sandøy): Paul Rørset.
Ambulanseområde 14 (Gjemnes, Averøy og Fræna): Namsos Trafikkselskap ASA.
Ambulanseområde 15 (Nesset, Sunndal og Tingvoll): Falck Emergency AS.
Ambulanseområde 16 (Rindal, Halsa og Surnadal): Namsos Trafikkselskap ASA.
Ambulanseområde 17 A (Aure): Falck Emergency AS.
Ambulanseområde 17 B (Smøla): Thor Dyrnes & Sønner ANS.
Ambulanseområde 18 (Sula og Giske): Giske Ambulansetjeneste DA.
Ambulanseområde 19 (Vanylven, Herøy, Sande og Hareid/Ulstein): Aktiv Omsorg AS.
Ambulanseområde 20 (Haram, Ørskog og Norddal): Nordre Sunnmøre Ambulanse SUS.
Ambulanseområde 21 (Stranda, Sykkylven og Geiranger): Aktiv Omsorg AS.
Kontaktperson:
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Per Holger Broch, stabsdirektør
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Uendret ventetid første halvår
Ventetida holder seg stabilt i Helse Midt-Norge, men flere av
helseforetakene er blitt flinkere til å prioritere de pasientene som har rett
til helsehjelp. Det viser statistikk for første halvår 2007.

Bilder

På landsbasis får rundt 60 % av pasientene som står på venteliste rett til helsehjelp. De
resterende 40 % som er uten rett til helsehjelp, kan likevel ha nytte av behandling og vil få
tilbud om det – men de kan oppleve noe lengre ventetid. Sykehusene i Midt-Norge har i
mindre grad enn resten av landet skilt mellom pasienter med og uten rett. Nærmere 90
prosent av de henviste pasientene har fått rett til helsehjelp, men nå er praksis i ferd med
å endres.
I løpet av første halvår 2007 har andelen av midtnorske pasienter på venteliste uten rett til
helsehjelp økt fra 11,8 % til 16,8 % (utgang mai). Årsaken er endring av praksis ved
vurdering av henviste pasienter særlig ved Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF.
Også ved Helse Nord-Trøndelag HF har man tilsvarende praksis, men fortsatt vurderes
fire av fem pasienter slik at de får rett til helsehjelp.
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Trenden første halvår viser at mens ventetida for pasienter med rett til helsehjelp holder
seg stabilt, har den økt for pasienter uten rett til helsehjelp.
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter var ved utgangen av mai 99 dager i Helse MidtNorge. Ved starten av 2007 var den 97 dager. Også antall pasienter på venteliste holder
seg stabilt. Ved utgangen av mai var det 37.591 pasienter på venteliste, mens det ved
inngangen til 2007 var 37.992 pasienter på venteliste.

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

Her finner du en presentasjon som viser utviklingen innen ventetid og ventelister i Helse
Midt-Norge. (pdf)
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Styrebehandling av rapportene om drift og utbygging
av St. Olavs Hospital
Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet onsdag rapportene om
framtidig driftsøkonomi for St. Olavs Hospital HF og mulige besparelser i
byggfase 2 for det nye universitetssykehuset i Trondheim. Rapportene
oversendes nå Helse- og o

Dette er styrets vedtak:
”Styret tar rapporten ”Vurdering av fremtidig driftsøkonomi ved St. Olavs Hospital”
tilforeløpig etterretning og vil uttale følgende:
1. Styret merker seg at rapporten fra KPMG viser til den vanskelige økonomiske
situasjonen ved St. Olavs Hospital HF befinner seg i, skyldes mange år med store
underskudd – både før og etter at reformen ble innført.
2. Rapporten dokumenterer at verken Helse Midt-Norge RHF eller St. Olavs Hospital
HF i tilstrekkelig grad har satt inn tiltak og virkemidler for å bringe drifta i balanse –
selv om dette kravet har vært satt fram av Helse- og omsorgsdepartementet flere
ganger.
3. Drifta ved St. Olavs Hospital HF har gjennom flere år vært preget av mangelfull
kostnadskontroll og omstilling med sikte på mer effektiv drift. Verken St. Olavs
Hospital HF eller Helse Midt-Norge RHF har hatt tilstrekkelig fokus på dette – noe
mangel på formelle pålegg i økonomisammenheng tyder på.
4. Styret merker seg at rapporten understreker at situasjonen har endret seg i positiv
retning det siste året og fram til nå i 2007, med tydelig fokus på kostnadskontroll,
endringstiltak i drifta ved St. Olavs Hospital HF og tette relasjoner mellom Helse
Midt-Norge RHF og helseforetaket med sikte på å bringe balanse i drifta ved St.
Olavs Hospital HF. Rapporten dokumenterer sterkere og mer formell konsernstyring
både å regionalt nivå og i St. Olavs Hospital HF.
5. En merker seg videre at de såkalte ”pukkelkostnadene” forsvant i 2003 uten at man
kan se at det ble reagert verken politisk eller administrativt. Kompensasjon for
”pukkelkostnadene” ansees som tapt, og det er derfor rett av St. Olavs Hospital HF
å bygge merutgiftene inn i det ordinære driftsopplegget og balansekravet.
6. KPMG er i tvil om St. Olavs Hospital HF når balanse i drifta med de sparetiltakene
som er foreslått. Styret er enig i dette og vil bestemt understreke behovet for fortsatt
omstilling og effektivisering ved sykehuset.
7. Styret vil vise til at de 275millioner kronene som man forutsetter blir videreført i
statsbudsjettet for 2008, skal fordeles mellom helseforetakene under
budsjettbehandlingen høsten 2007, med virkning fra og med 2008. Når det gjelder
de 140 millioner kronene som ble lovt i 2005, legger styret til grunn at Helse MidtNorge RHF har disse til disposisjon til fordeling i helseforetakenes budsjetter for
2009 – etter stortingsbehandlingen høsten 2008. Styret vil videre vise til at det er
den vanskelige driftssituasjonen ved St.Olavs Hospital HF og ikke minst
utbyggingssaken som har utløst midlene, men at Helse- og omsorgsdepartementet
har presisert at midlene skal disponeres av Helse Midt-Norge RHF.
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Styret tar rapporten ”Helsebygg Midt-Norge – St. Olavs Hospital, besparelsespotensiale” til
orientering og vil uttale følgende:
1. Styret merker seg at flere av de mulige brutto innsparingstiltak somer foreslått av
Grontmij – Karl Bro, også har blitt pekt på i tidligere utredninger. En merker seg
likevel at noen av de mindre forslagene er nye.
2. Rapporten viser til at besparelser i særlig omfang er vanskelig å gjennomføre da
man har kommet svært langt i å realisere utbyggingsplanene. Styret legger denne
betraktningen tilgrunn, men vil be administrasjonen så raskt som mulig legge fram
forslag til kutt i byggfase 2.
3. Når det gjelder forslaget til mulige kutt i kunnskapssenteret, ber styret
administrasjonen avklare med Helse- og omsorgsdepartementet og
Kunnskapsdepartementet hvilke muligheter man i realiteten har til å kutte uten at
inngåtte avtaler brytes. Det er også viktig å avklare om forutsetningene sentrale
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myndigheter satte ved godkjenning av byggsaken oppfylles om man velger å utelate
sykehusdelen.
4. Rapporten foreslår at kreftbygget ikke renoveres som tidligere vedtatt i styret. Det er
imidlertid kjent at bygget under enhver omstendighet må gjennom et omfattende
vedlikehold, og at man taper på grunn av økte driftsutgifter og dårlig logistikk hvis
man beholder bygget som i dag. Styret ber administrasjonen utrede dette forholdet
nøye, da man brutto kan spare 82-101,7 millioner kroner ved å bevare og drive
kreftbygget før.
Rapportene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.”
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid – tlf.nr. 90600994
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen – tlf.nr. 97062470
Kst. informasjonssjef Tor Harald Haukås – tlf.nr. 93498136
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Mer effektiv organisering av laboratoriemedisin
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at det fortsatt skal være
patologi ved Molde sjukehus, Ålesund sjukehus og St. Olavs Hospital. Det
skal være mikrobiologitjenester ved alle helseforetakene, men St. Olavs
Hospital v
Forslagene til omorganisering og tettere samarbeid om de ulike fagdisiplinene innen
laboratoriemedisin bygger en utredning innenfor eierstrategiprosjektet i Helse Midt-Norge
2010.
Faggruppen som skal oppnevnes vil også få ansvar for å presentere en handlingsplan for
rekruttering av patologer og for å sikre det faglige samarbeidet mellom helseforetakene.
Cytologiscreeningen ved Molde sjukehus opprettholdes samtidig som det legges til rette
for telepatologi. Alle helseforetak i regionen skal fortsatt ha et tilbud innen mikrobiologi
som krever spesialist. Vaktordningen på dette fagområdet ivaretas av St. Olavs Hospital.
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid – tlf.nr. 90600994
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen – tlf.nr. 97062470
Kst. informasjonssjef Tor Harald Haukås – tlf.nr. 93498136

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

0

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Nettstedkart

Følg oss på Twitter

postmottak@helse-midt.no

Besøk oss på YouTube

Kart

Besøk oss på Flickr

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
Telefon 74 83 99 00

Nyhetsmating fra
Helse Midt-Norge
RHF
via RSS

Faks 74 83 99 01

Om nettjenesten

Org.nr: NO 983 658 776

file:///C|/...ts/Nyhetsarkiv%20Media/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Mer%20effektiv%20organisering%20av%20laboratoriemedisin.htm[09.04.2015 11:46:13]

Helse Midt-Norge RHF - Reoppnevning av prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge
Norsk | English

Kontakt oss |

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

A

A

A

Om oss

Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2007 > Reoppnevning av prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Reoppnevning av prosjektstyret for Helsebygg MidtNorge
Styret for Helse Midt-Norge RHF har reoppnevnt prosjektstyret for
Helsebygg Midt-Norge for en periode fram til utgangen av 2009.
Helsebygg Midt-Norge har ansvar for utbygging av nytt
universitetssykehus i Trondheim.
Styret for Helsebygg Midt-Norge består av: Olaf Melbø (leder), Siri Hatlen, Jan Eirik
Thoresen,
Nils Kvernmo, Per Ivar Maudal, Gunnar Husby (tillitsvalgt), Arve Hamar (tillitsvalgt) og
Aslak Steinsbekk (tillitsvalgt).
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Innføring av papirløse sykehus
Styret for Helse Midt-Norge RHF har utsatt fristen for innføring av
papirløse sykehus til utgangen av september. Fristen for full overgang til
elektronisk plattform for pasientjournal var opprinnelig satt til 1. juli, men
ikke alle
Helse Nordmøre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF planlegger å droppe
papirutskrifter fra 1. juli. Helse Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital HF blir papirløse
sykehus fra 1. oktober 2007.
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid – tlf.nr. 90600994
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen – tlf.nr. 97062470
Kst. informasjonssjef Tor Harald Haukås – tlf.nr. 93498136
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Utvikler ny modell for inntektsfordeling
Styret for Helse Midt-Norge RHF ber om at det arbeides videre med ny
modell for fordeling av inntekter til helseforetakene i regionen. Styret vil
få et konkret forslag til behandling i oktober og dette legges til grunn for
budsjett
- Vår modell for fordeling av inntekter til helseforetakene i Midt-Norge skal bidra til at vi får
en effektiv bruk av våre ressurser slik at vi kan sikre et likeverdig helsetilbud til
befolkningen og styrke lokalsykehusene. Vi må unngå dramatiske fordelingseffekter når en
ny modell introduseres. Langsiktighet og forutsigbarhet er viktig for at Helse Midt-Norge
skal utvikle en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste. Prosessen framover forutsetter at
helseforetakene i regionen deltar aktivt i utforming av modell og kriteriene som legges til
grunn for fordeling, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Forslaget til ny inntektsfordelingsmodell fra administrasjonen er at inntektene som følger
av basisrammen, fordeles etter aktivitetsnivå, kostnadsnivå og effektiviseringspotensial,
samt krav til resultat for hvert enkelt helseforetak. Modellen betyr at Helse Midt-Norge ikke
lenger bare vil legge befolkningsgrunnlaget til grunn ved fordeling av økonomisk ramme,
men i større grad får mulighet til å styre aktiviteten gjennom å sette krav til effektivisering
og økonomisk resultat i helseforetakene.
Kontaktperson for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid – tlf.nr. 90600994
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen – tlf.nr. 97062470
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Sender handlingsprogram for psykisk helsevern på
høring
Helse Midt-Norge sender forslag til handlingsprogram for psykisk
helsevern 2007-2010 ut på høring. Styret for det regionale helseforetaket
gjøre vedtak i saken i sitt møte i oktober 2007.
Høringen som nå gjennomføres skal legge vekt på brukermedvirkning, funksjons- og
oppgavedeling, sikkerhetspsykiatri, tilbudet til barn og unge, styrking av
behandlingsforløpene, kapasitet, kvalitet, forskning og fagutvikling.
Handlingsprogrammet som nå sendes på høring bygger på tilsvarende program som ble
vedtatt i 2003 og tar opp i seg de styringssignaler som er gitt i ettertid.
Her finner du forslag til handlingsprogram for psykisk helsevern 2007-2010
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Styreleder Kolbjørn Almlid – tlf.nr. 90600994
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Beholder eget helseforetak for rusbehandling
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å opprettholde
Rusbehandling Midt-Norge HF som eget helseforetak.

Kortfattet brosjyre om
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Evalueringen av Rusbehandling Midt-Norge HF som ble gjennomført sist vinter, bekreftet
at organisering av og satsingen på rusområdet så langt har vært vellykket. Det er likevel
vurderingen at det fortsatt et stykke igjen før tilbudet innen rusbehandling er bygget opp til
å være en likeverdig partner innen spesialisthelstetjenesten. Utvikling av Rusbehandling
Midt-Norge HF skal tilpasses et langsiktig mål om samordning. Dette skal det legges til
rette for gjennnom konkrete samarbeidsprosjekter med de øvrige helseforetakene i
regionen.

Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

Her finner du Handlingsplan for rusbehandling i Helse Midt-Norge
Her finner du Evalueringsrapporten for Rusbehandling Midt-Norge HF
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Adm.dir. Jan Eirik Thoresen – tlf.nr. 97062470
Kst. informasjonssjef Tor Harald Haukås – tlf.nr. 93498136
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Innleder forhandlingsmøter om ambulansedrift
Helse Midt-Norge RHF vil denne uken innlede forhandlingsmøter med de
tilbyderne som har levert de mest konkurransedyktige tilbudene på
ambulansetjenesten i de tre midtnorske fylkene. Utvelgelsen av tilbydere
har skjedd etter en vur
Forhandlingene forventes å være avsluttet i løpet av første del av juli og de nye avtalene
skal gjelde fra 2008. Krav til bemanning på bilene gjør at det ikke blir færre ansatte i
tjenesten og tilbudene som er levert, viser at kostnadene til drift av ambulansene blir
høyere enn tidligere. I grunnlaget for konkurransen er det ikke forutsatt endringer i
plassering av eller utrykningstid for ambulansebilene. Dette kan imidlertid bli gjenstand for
vurdering dersom endrede driftsforutsetninger tilsier det (f.eks. endret funksjonsfordeling,
legevaktsamarbeid, ny infrastruktur eller nye transport-løsninger).
Det har vært stor interesse for konkurransen med over 40 tilbydere. Et utvalg av disse blir
nå med i de videre forhandlingene. Avtalene som skal inngås vil ha en varighet på fem år.
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Foretaksmøter i Helse Midt-Norge
Onsdag 20. juni og torsdag 21. juni ble det avholdt foretaksmøter for
helseforetakene i Helse Midt-Norge. I møtene ble det bl.a. lagt vekt på
oppfølging av driften i 2007 og særlig pekt på behov for bedre resultater
for antall strykninger, korridorpasi
Her finner du foretaksprotokollene.
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Utbyggingen kompensert, driftsøkonomien er
utfordringen
- Utredningen om framtidig driftsøkonomi for St. Olavs Hospital HF som nå
kommer fra KPMG, viser at regionen i hovedsak har fått kompensert for
framtidige kostnader knyttet til utbyggingen av nytt sykehus i Trondheim.
Utfordringen
Sitat fra KPMG-rapporten (juni-07):
” Det er nå gitt en tilleggsbevilgning for å håndtere omstillingsbehovet i regionen. Samlet
sett er regionen tilført midler til dekking av avskrivninger, kr 140 mill og omstillingsmidler,
kr 275 mill, i sum kr 415 mill. Hvordan dette fordeles internt i helseregionen er opp til
Helse Midt-Norge RHF. Det kan imidlertid hevdes at de beløp som nå er besluttet å tilføre
Helse Midt-Norge RHF ansees å være av en slik størrelse at de i hovedsak kompenserer
for økonomiske konsekvenser av utbyggingen. De økonomiske utfordringene ved Helse
Midt-Norge RHF kan da først og fremst knyttes opp til det underskuddet i den løpende
driften som helseregionen gikk inn i sykehusreformen med, samt den oppbyggingen av
underskudd som har skjedd de siste årene, da særlig ved St Olavs Hospital HF.”
Grundige analyser
Helse Midt-Norge er i ferd med å avklare grunnlaget for den langsiktige finansieringen av
sykehus og annen spesialisthelsetjenesten i de tre midtnorske fylkene. Gjennom
strammere konsernstyring, langtidsbudsjett samt særlig oppfølging, revisjon og analyser
av utfordringene for St. Olavs Hospital, skal styret for Helse Midt-Norge RHF få klarlagt
fakta og valgmuligheter.
- Det regionale styret har bedt om en grundig gjennomgang av framtidige driftsutfordringer
og utbyggingen av nye St. Olavs Hospital i Trondheim. Rapportene som legges fram, må
ses i sammenheng med de tiltak som er iverksatt når det gjelder konsernstyring og de
økonomiske resultatene helseforetakene har oppnådd så langt. Vi er ikke i mål med vår
snuoperasjon, men det arbeides nå målrettet og godt med tiltak for å effektivisere driften
og kutte kostnader både ved St. Olavs Hospital HF og de andre helseforetakene i Helse
Midt-Norge. Dette er viktig for driftsåret 2007, men også for at vi skal komme i posisjon til
å kunne bære framtidige finansieringskostnader og nye investeringer. Derfor må vi
fortsette med stø kurs på den veien vi nå er inne på, sier styreleder Almlid.
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Oppfølging av ”Brynestad-rapporten”
Ved utgangen av 2006 forelå en utredning (Brynestadrapporten) som pekte på
behovet for strammere konsernstyring og flere tiltak for å sikre god økonomistyring
og kontroll i Helse Midt-Norge. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge RHF la ved
inngangen til juni 2007 fram sin vurdering av oppfølgingen av Brynestadrapporten.
Konklusjonen var at både Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital med det
største alvor har tatt fatt på oppgaven, selv om noen av tiltakene krever mer tid enn
andre å få gjennomført. Kontrollkomiteen for Helse Midt-Norge RHF sa seg på denne
bakgrunn fornøyd og ba om at arbeidet med å fullføre gjenstående tiltak blir
intensivert.
Mer informasjon: Se sakspapirer til styremøte 27.06.07
Gjennomgang av byggefase 2 – Nye St. Olavs Hospital
Helse Midt-Norge RHF har våren 2006 engasjert eksterne konsulenter for en
gjennomgang av byggefase 2 med henblikk på en vurdering av
innsparingsmuligheter. Rapporten fra Grontmij – Carl Bro, legges fram for det
regionale styret nå i juni og vil deretter bli oversendt Helse- og
omsorgsdepartementet. Fra administrasjonen legges det opp til at det innhentes
uttalelser fra St. Olavs Hospital HF, NTNU og Helsebygg Midt-Norge før eventuell
utforming av konkrete forslag til tiltak.
Av de tiltak som drøftes er å redusere antallet operasjonsstuer i det nye sykehuset.
Et slikt tiltak ses i sammenheng med større vekt på dagbehandling og poliklinisk
behandling enn det som så langt har vært lagt til grunn.
Mer informasjon: Se sakspapirer til styremøte 27.06.07
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Analyse av framtidig driftsøkonomi
Helse Midt-Norge RHF har våren engasjert eksterne konsulenter for en vurdering av
framtidig driftsøkonomi ved St.Olavs Hospital HF. Rapporten fra KPMG, legges fram
for det regionale styret nå i juni og vil deretter bli oversendt Helse- og
omsorgsdepartementet. Fra administrasjonen legges det opp til at det innhentes
uttalelser fra St. Olavs Hospital HF før eventuell utforming av konkrete forslag til
tiltak.
Rapporten konkluderer med at St. Olavs Hospital har lagt et godt grunnlag for arbeid
med effektivisering, men at arbeidet må forsterkes og det må mer gjennomgripende
tiltak på plass for å kunne innfri framtidige økonomiske forpliktelser. Det vil også
være aktuelt å gjennomføre strukturelle tiltak i helseregionen eller ved St. Olavs
Hospital. Rapporten sier at det ikke er lagt fram dokumentasjon som tilsier at
oppgaven er umulig å løse på en forsvarlig måte. Det understrekes at man må ha et
tett og konstruktivt samarbeid mellom medisinsk og økonomisk kompetanse framover.
Mer informasjon: Se sakspapirer til styremøte 27.06.07
Langtidsbudsjett
Styret for Helse Midt-Norge RHF har bedt om at det utarbeides et langtidsbudsjett for
foretaksgruppen. St. Olavs Hospital HF er i ferd med å utarbeide et slikt
langtidsbudsjett og dette blir en del av grunnlaget når Helse Midt-Norge RHF i
etterkant av at Statsbudsjettet for 2008 er framlagt, iverksetter arbeidet med
langtidsbudsjett for hele fortaksgruppen. Dette arbeidet vil pågå parallelt med
utformingen av budsjettet for 2008.
Ny modell for inntektsfordeling
Styret for Helse Midt-Norge RHF tar i sitt møte i juni 2007 stilling til prinsippene for
ny inntektsfordelingsmodell for foretaksgruppen. Forslaget fra administrasjonen er at
inntektene som følger av basisrammen, fordeles etter aktivitetsnivå, kostnadsnivå og
effektiviseringspotensial, samt krav til resultat for hvert enkelt helseforetak.
Modellen betyr at Helse Midt-Norge ikke lenger vil legge befolkningsgrunnlaget til
grunn ved fordeling av økonomisk ramme, men i større grad får mulighet til å styre
aktiviteten gjennom å sette krav til effektivisering og økonomisk resultat i
helseforetakene.
Det er planen at den nye modellen for inntektsfordeling skal legges til grunn for
arbeidet med budsjettet for 2008. Hvis styret for Helse Midt-Norge RHF vedtar
modellen, vil detaljer og konkret utforming av nyordningen bli gjort i dialog med
helseforetakene i Midt-Norge.
Mer informasjon: Se sakspapirer til styremøte 27.06.07
Økonomrapportering – utgangen av mai 2007
Helseforetakenes økonomirapportering ved utgangen av mai 2007 viser at St. Olavs
Hospital HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF begge leverer et mai-resultat som
er noe bedre enn budsjett. Men både Helse Sunnmøre HF og Helse Nord-Trøndelag
HF leverer dårligere enn budsjett, og samlet årsprognose for foretaksgruppen
forverres derfor noe.
I sum ligger Helse Midt-Norge ved utgangen av mai 46 millioner under budsjett, og
prognosen antyder et mulig resultat på rundt 200 millioner kroner under budsjett. Det
vil eventuelt tilsi et samlet underskudd for 2007 på 292 millioner kroner.
Mer informasjon: Se sakspapirer til styremøte 27.06.07
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse Midt-Norge RHF – tlf.nr. 90600994
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge RHF – tlf.nr. 97062470
Kst. informasjonssjef Tor Harald Haukås, Helse Midt-Norge RHF - tlf.nr. 93498136
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Avtale om samhandling i helsesektoren
Torsdag 21. juni undertegner Helse- og omsorgsdepartementet og
Kommunenes Sentralforbund en nasjonal ramme avtale om samhandling
på helse- og omsorgsområdet. Helse Midt-Norge RHF har sammen med KS
i de tre midtnorske fylkene allerede lagt plan for hvor
Helse Midt-Norge RHF og KS i de tre midtnorske fylkene skal i fellesskap legge fram
forslag til en gjensidig forpliktende avtale tidlig i september 2007. Intensjonen deretter er å
gjennomføre en prosess som forankrer avtalen og sikrer full oppslutning rundt den fra
begge parter, men det åpnes for videreføring av eksisterende avtaler mellom det enkelte
lokale helseforetak og den enkelte kommune. Avtalen skal gjelde fra 01.01.2008.
Den regionale avtalen skal bidra til å harmonisere avtaler mellom helseforetak og
kommune. Den skal beskrive hvordan partene kan samarbeide om et mulig ”regionalt
samfunnspanel” for å drøfte og belyse aktuelle helserelaterte tema. Og avtalen skal legge
grunnlaget for et mer formalisert samarbeid mellom det enkelte helseforetak og
kommunene i fylket/opptaksområdet, evt. gjennom å gi KS møte- og talerett i styret for
helseforetaket.
Helse- og omsorgsdepartementet har i sin omtale av den nasjonale rammeavtalen pekt på
følgende områder som er særlig store når det gjelder samarbeid mellom sykehusene og
kommunene:
Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg, psykisk helse, forebyggende helsetjenester,
rusmiddelområdet, rehabilitering og habilitering og helsetjenester til eldre, barn og unge og
til pasienter med kroniske sykdommer, akuttmedisin og tannhelse.
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Årsberetningene for 2006 tilgjengelig på web
Årsberetningene fra foretaksgruppen Helse Midt-Norge er nå tilgjengelig
på web.
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Ny utgave av magasinet HELSE på nett
Siste utgave av magasinet HELSE fra Helse Midt-Norge RHF er nå
tilgjengelig på web.
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Mer av det som virker!
Arbeidsmiljø, sykefravær og tiltak som virker. Det var hovedtemaene
under den regionale arbeidsmiljøkonferansen i Helse Midt-Norge som ble
avviklet 12.-13. juni i Stjørdal.
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Innledere på erfaringskonferansen fra venstre HR-direktør Sveinung
Aune (Helse Midt-Norge), professor Tore Stiles og prosjektleder
Tom Østhagen (Arbeidstilsynet).
HR-direktør Sveinung Aune i Helse Midt-Norge sier at trenden er at sykefraværet er på
vei ned, og legger ikke skjul på at selv moderate endringer kan gi betydelig utslag på
helseforetakenes økonomiske resultat. Han mener at konferansen vier at det er behov for
å øke arbeidsmiljøkompetansen hos lederne i Helse Midt-Norge.
- Dette vil vi følge opp og konferansen har gitt viktige innspill på hvordan det kan gjøres,
sier Aune. I plenumssesjonen på dag to av konferansen var det et motto som gikk igjen:
Mer av det som virker!

Helse Midt-Norge på

0

Følger opp God vakt!
Tom Østlien, ansvarlig for Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje, konstaterte at
helseforetakene, også i Midt-Norge, i stor grad har fulgt opp de påleggene som de fikk
etter at kampanjen ble gjennomført.
- Det er gjort en formidabel jobb i helseforetakene med å lage gode HMS-systemer.
Prosedyrer og rutiner for arbeidsmiljøproblematikk er kommet på plass, sier Østhagen.
Han påpeker at noen avvik som gjelder misforhold mellom oppgaver og ressurser ikke er
lukket og at dette nå må på plass innen fristen. Han understreket at dette ikke primært er
et spørsmål om å tilføre ressurser, men om god planlegging og styring, både av
oppgaveløsningen og ressursene som skal løse disse.
- HMS-arbeidet må også forankres tydeligere i ledelsen, og det må skapes en kultur for
oppfølging. HMS er en linjeoppgave, mener Østhagen.
Fokus på mestring
Psykologiprofessor Tore Stiles mener Helse Midt-Norges egen arbeidsmiljøundersøkelse
for 2006 viser at en generell satsning på sykefraværsreduksjon ikke nødvendigvis er det
som får ned fraværet. Man bør i større grad fokusere på den enkelte ansatte som har
helseplager. I mange tilfeller vil fraværet avhenge ikke bare av selve helseplagen, men
også av hvordan man forholder seg til den.
- En tydelig oppfølging fra lederen, med en tett dialog om hvordan man løser situasjonen,
er viktig for fraværsutviklingen, mener Stiles. Han trekker også frem mestringskurs for
ledere og ansatte og bedre meldingsrutiner for fravær som nyttige virkemidler.
Parallellsesjoner:
Konferansen, som samlet vel 100 deltakere, ble avsluttet med 4 parallellsesjoner, knyttet
til temaene omstilling, strategisk ledelse og styringsinformasjon, sykefravær og
livsfasepolitikk med hovedvekt på seniorpolitikk. Disse sesjonene, som ble ledet av
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foretakenes personalsjefer og HMS-koordinatorer, munnet ut i flere konkrete og
begrunnede tiltak til oppfølging på områdene. Dette vil bli fulgt opp i det videre arbeidet
med personalpolitikken
Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen avsluttet konferansen med å takke for gode
bidrag. Han viste til at det framover vil bli arbeidet videre med strategier, både knyttet til
personalområdet generelt og til omstilling spesielt. Han understreket betydningen av å
styrke ledelseskompetansen og ba om at det blir sett nøye på hvordan vi kan utnytte
kompetansen i våre egne lærings- og mestringssentre i arbeidet med å redusere
sykefravær.
Her finner du foredragene og oppsummering fra konferansen:
Tore Stiles: Stressrelaterte plager
Tom Østhagen: God vakt! - resultater og avvik
Sveinung Aune: Hva koster sykefraværet
John Ivar Toft: Retten til å glede seg til å gå på arbeid
Olav Finnøy: Omstilling og arbeidsmiljø
Arne Flaat: Hva har Helse Nord-Trøndelag gjort for å redusere sykefraværet
Tor Ivar Stamnes: Mer om redusert sykefravær
Livsfaseplanlegging
Oppsummering paralellsesjon: Livsfasepolitikk
Oppsummering paralellsesjon: Ledelses- og styringsinformasjon
Oppsummering paralellsesjon: Omstilling
Oppsummering paralellsesjon: Sykefravær
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"Raskere tilbake" fungerer
Mellom 4-500 sykmeldte arbeidstakere i de tre midtnorske fylkene får nå
tilbud om behandling gjennom ordningen ”Raskere tilbake”. De fleste
sykehusene i Helse Midt-Norge er nå i gang med ordningen og det er også
inngått avtale med
- Målet med ordningen er å få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb og dette skjer
i et samarbeid med NAV. Tilbudet går ikke ut over ordinær behandling ved sykehusene,
men kommer som et tillegg gjennom bruk av øremerkede midler, sier seniorrådgiver
Reidar Tessem i Helse Midt-Norge RHF. For Helse Midt-Norge er det i år bevilget 60
millioner kroner til ordningen og i tillegg har NAV egne midler som skal brukes til å gi
sykmeldte arbeidstakere hjelp slik at de kan komme seg raskere tilbake i jobb.
Samtlige helseforetak i Midt-Norge har nå organisert seg slik at de er i stand til å bidra i
ordningen ”Raskere tilbake”. De fleste pasientene som så lagt er registrert innen ordningen
har hatt behov for ortopedisk kirurgi. I Nord-Trøndelag gjenstår det noe før man har fått
tilbudet på plass ved Sykehuset Namsos.
Det er den enkelte sykmeldtes fastlege som henviser pasienten for behandling. I
helseforetakene i Midt-Norge er det nå etablert rutiner og mottak for henvisninger knyttet
til sykefraværsprosjektet. Her er kontakt-adresser ved helseforetakene i Midt-Norge:
Helse Sunnmøre HF

Administrasjonen
”Raskare tilbake” Sjukefråversprosjektet
6026 ÅLESUND
Helse Nordmøre og
”Raskere tilbake” Romsdal HF
Sykefraværsprosjektet
ved / Kirsti Dyrnes
Herman Døhlensgate 1
6508 Kristiansund
Helse Nord-Trøndelag HF ”Raskere tilbake” Sykefraværsprosjektet
Kirurgisk klinikk
Sykehuset Levanger
7600 Levanger
Helse Nord-Trøndelag HF ”Raskere tilbake” Sykefraværsprosjektet
Kirurgisk klinikk
Sykehuset Namsos
7800 Namsos
St. Olavs Hospital HF
”Raskere tilbake” Sykefraværsprosjektet
Enhet for samhandling
St. Olavs Hospital
7006 Trondheim
Lade
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Informasjon om avtalene Helse Midt-Norge RHF har inngått med private sykehus i
tilknytning til ”Raskere tilbake”. (klikk på lenke – pdf-dokument)
Her finner du mer informasjon og bakgrunn for ordningen:
www.nav.no/raskeretilbake
I tillegg gis det informasjon om ordningen hos Fritt Sykehusvalg på tlf. 800 41 004
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Helse Midt-Norge RHF - "Raskere tilbake" fungerer

- eller www.frittsykehusvalg.no
Kontaktpersoner for media:
Reidar Tessem, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF – tlf.nr 90105306
Bjørn Skotvol, rådgiver, NAV Nord-Trøndelag – tlf.nr. 48126796
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Grønn Arena 2007 - Hysnes Helsefort
Et seminar for kunnskap og inspirasjon med naturen som arena.
Intensjonene med seminaret er todelt. Det ene målet er å overføre kunnskap om
sammenhengen og mulighetene som ligger i å benytte naturen som en grønn helsearena.
Det andre målet er å gi påfyll og inspirasjon til deltakerne til å bruke den grønne arena.
Dette gjør vi sammen med foredragsholdere fra flere land med spisskompetanse på dette
temaet. Vi ønsker dere velkommen til spennende dager. Hysnes Helsefort er valgt som
arena for seminaret. Helsefortet har mange bein og stå på, naturen er et av dem!
Program og nærmere informasjon (påmelding mv.) (pdf)
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NAVO blir Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsgiverforeningen NAVO skifter navn til Arbeidsgiverforeningen
Spekter. 187 virksomheter med rundt 170.000 ansatte er tilsluttet
foreningen. Spekter representerer alle de statlige helseforetakene i Norge
med rundt 100.000 ansatte.
– Målet med navneskiftet er å få et navn som viser bredden blant medlemmene og gir
virksomheten en tydeligere profil i forhold til å beskrive både våre medlemmer og våre
arbeidsmetoder, sier administrerende direktør Lars Haukaas.
Da NAVO ble stiftet i 1993 var navnet ”Norges Arbeidsgiverforeningen for virksomheter
med offentlig tilknytning”. I dag har våre medlemmer et langt større mangfold av eierskap,
og mange medlemsbedrifter med ikke-offentlig eierskap.
– Vår ambisjon er nå å vokse videre og vinne nye medlemmer gjennom vår profil og våre
fortrinn. Spekter tilbyr medlemskap på tvers av tradisjonelle bransjer og næringer. Vi setter
den enkelte virksomhets behov i høysetet og tilbyr skreddersøm, sier Lars Haukaas.
– Vi mener at navnet Arbeidsgiverforeningen Spekter passer oss utmerket og at det på
flere måter beskriver vår virksomhet på en mer offensiv og presis måte. Spekter viser
tydelig at vi er til for et bredt spekter av virksomheter uavhengig av dagens
bransjetenkning, og at medlemmene kan kreve og forvente at vi leverer spesialtilpassede
løsninger. På denne måten forklarer Spekter hvem vi er til for, og at vi representerer et
alternativ, sier Haukaas.
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Internrevisjon bekrefter at økonomistyringen er blitt
bedre
Kontrollkomiteen for Helse Midt-Norge RHF er fornøyd med oppfølgingen
av ”Brynestadrapporten” hos St. Olavs Hospital HF og Helse Midt-Norge
RHF. Rapporten pekte på behov for tettere oppfølging og flere tiltak for å
sikre god økonom
Internrevisjonen la denne uken fram sin rapport knyttet til oppfølging av
”Brynestadrapporten” og mener at både Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF
med det største alvor har tatt fatt på oppgaven, selv om noen av tiltakene krever lengre
tid enn andre å få gjennomført – men også disse tiltakene er det klare planer for, heter
det i vurderingen.
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Kontrollkomiteen sier seg fornøyd og ber om at arbeidet med å fullføre gjenstående tiltak,
blir intensivert. Det handler om å styrke den regnskapsfaglige kompetanse og
controllerfunksjonen ved St. Olavs Hospital i forbindelse med nyrekruttering, utvikle
økonomifunksjonen som en strategisk ressurs for ledelsen, lage ny modell for internhandel
og implementere gjennomgående styringssystem på klinikk-/avdelingsnivå. Helse MidtNorge RHF skal fullføre prosessen med ny økonomihåndbok, utvikle indikatorsett for å
måle effekt av omstilling og også her er det behov for å styrke økonomikompetansen i
forbindelse med nyrekruttering.

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Kontrollkomiteen følger opp med en ny revisjon som legges fram i september.
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Fra fem til fire regioner
1. juni 2007 ble helsekartet for Norge endret. Sammenslåing av Helse Sør
RHF og Helse Øst RHF til Helse Sør-Øst RHF, betyr at
spesialisthelsetjenesten i Norge fra nå av er delt inn i fire helseregioner
ledet av hvert sitt
Det nye Helse Sør-Øst RHF utgjør den desidert største regionale enheten.
Foretaksgruppen har over 60.000 medarbeidere i sine 15 helseforetak fordelt på ti fylker.
Hovedkontoret er lagt til Hamar.
Her kan du lese mer om Helse Sør-Øst.
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Vil styrke beslutningsgrunnlaget for nye Molde
sjukehus
Styret for Helse Midt-Norge RHF ønsker å styrke beslutningsgrunnlaget
for nye Molde sjukehus og ber nå om en grundig og realistisk vurdering av
Helse Midt-Norges evne og mulighet til å bære sine samlede kostnader
etter at utbygging
- Dagens finansieringsordning er basert på lånesøknader og et selvstendig ansvar for det
regionale helseforetaket og det lokale helseforetaket i sin helhet å svare for egne
kapitalkostnader og driftskostnader. Vi kan ikke uten videre regne med tilskudd eller
annen ekstraordinær overføring for å realisere utbyggingsprosjekter. Derfor må vi helt fra
start av foreta en bred analyse av totaløkonomien på kort og lengre sikt. Intensjonen er
ikke å utsette framdriften for prosjektet, men å styrke beslutningsgrunnlaget vårt og å
kunne legge fram et solid prosjekt for vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, sier
styreleder Kolbjørn Almlid.
Styret for Helse Midt-Norge RHF har godkjent den framlagte prosjektbeskrivelsen for
idéfasen for nye Molde sjukehus og ønsker å legge prosjektet fram for departementet til
foreløpig myndighetsvurdering. Finansiering av videre arbeider i konseptfasen og
forprosjektfasen legges fram for styret som egen sak seinere og ses i sammenheng med
budsjett for 2008.
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Positiv evaluering av Rusbehandling Midt-Norge HF
Rusbehandling Midt-Norge HF får ros av styret for Helse Midt-Norge RHF i
forhold til de resultater som er oppnådd så langt.
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Midt-Norge er den eneste regionen som valgte å organisere tilbudet innen rusbehandling i
et eget helseforetak da rusreformen ble iverksatt ved inngangen til 2004. Det er nå
gjennomført en evaluering av helseforetaket der man har sammenlignet med forholdene i
resten av landet. Konklusjonen er positiv. Administrasjonen vil legge fram forslag til
framtidig organisering av rusbehandlingen i Helse Midt-Norge for behandling i det
regionale styret i møte 27. juni 2007.
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Orientering om utredninger knyttet til nye St. Olavs
Hospital
Styret for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til de vurderinger som blir
gjort i brev til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende utredninger
og rapporter i tilknytning til utyggingen av nye St. Olavs Hospital.
Bakgrunnen for
Her kan du lese brevet.
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Første tertial: Driftsøkonomi i bedring
Driftsøkonomien har utviklet seg positivt første tertial 2007 i Helse MidtNorge, men økte kostnader som følge av årets lønnsoppgjør bidrar til å
forverre prognosen for årsresultatet. En prosent lønnsvekst utgjør om lag
50 millione
Dialogmøtene med helseforetakene i mai/juni kommer særlig til å fokusere på effekt og
realisering av planlagte tiltak for å nå budsjett. Utfordringen er fortsatt betydelig:
Prognosen nå viser et underskudd på 286 millioner kroner. Dette er 182 millioner kroner
verre enn budsjett for 2007. Styret for Helse Midt-Norge RHF legger til grunn at
helseforetakene gjennomfører effektivisering og at planlagte tiltak som ikke gjennomføres
erstattes av andre besparelser.
Tertialrapporten som ble behandlet av styret for Helse Midt-Norge i dag (29.05.07)
omhandler også bl.a. aktivitetstall, kvalitetsindikatorer og sykefravær. Aktivitetsnivået ligger
noe bak budsjett målt i DRG-poeng og poliklinisk aktivitet. Kvalitetsindikatorene for
epikrisetid, korridorpasienter og antall strykninger er på omtrent samme nivå som for ett år
siden. Styret for Helse Midt-Norge RHF er ikke fornøyd med at regionen kommer dårligere
ut enn andre regioner på disse områdene, og ber om en tettere oppfølging og skjerpet
innsats for å innfri krav om bedre kvalitet. Oppdatert oversikt for ventetid var ikke klar til
styremøtet.
Sykefraværet gikk ned i april, men har så langt vært høyere enn nivået for samme
perioden i 2006. Helseforetakene i Midt-Norge gjennomfører 12.-13. juni en
erfaringskonferanse der sykefravær og tiltak for å begrense dette er tema.
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Utlysning av doktorgradsstipend, post doktor stipend
og forskerstillinge
Helse Midt-Norge RHF (HMN) har siden 2003 gjennom Samarbeidsorganet
avsatt betydelige midler til styrking av forskning og faglig utvikling innen
medisin og helse i regionen. Med forbehold om de økonomiske rammer for
Regionalt helseforetak er det vedtat
Midlene forutsettes fordelt til prosjekter som faller inn under Samarbeidsorganets
satsingsområder:
Pasientnær klinisk forskning, med særlig vekt på translasjonsforskning, psykiatri og
rusforskning
Medisinsk teknologi (bl.a. bildediagnostikk, bioteknologi, funksjonell genomforskning,
IKT/Elektronisk pasientjournal og teknologivurdering)
Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT), biobanker og medisinske
kvalitetsregistre.
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Det er en målsetting for Samarbeidsorganet å styrke forskning i regionen og alle
helseforetak oppfordres derfor til å stimulere til at det fremmes lokale søknader.
Søknadene vurderes både kvalitativt og ut fra strategisk verdi. Kvalitativ vurdering skjer i
egne komiteer (se egen lenke for veiledning til komiteene), mens strategisk vurdering skjer
av vertsinstitusjon. Innstilling blir laget av en egen innstillingskomité oppnevnt av
Samarbeidsorganet, og Samarbeidsorganet vedtar tildeling i møte. Søkere som får tildelt
stilling blir underrettet i brev i løpet av oktober 2007. Tilsetting skal primært skje ved
NTNU. Unntak fra dette kan gjøres etter særskilt vurdering. Det forutsettes at
doktorgradskandidater tas opp i PhD-program og disputerer ved NTNU.
Samarbeidsorganet har åpnet for at noen PhD-kandidater kan tilsettes i 50 % stilling over
6 år. Det må angis i søknaden om man søker om dette.
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Retningslinjer for søknad
Søknad må skrives på fastlagt skjema. Søknadsskjema er tilgjengelig sammen med
utlysningen på NTNUs nettsider http://nettopp.ntnu.no og på Helse Midt-Norge sine
nettsider www.helse-midt.no og kan dessuten fås ved henvendelse til Samarbeidsorganets
sekretariat, Det medisinske fakultet, NTNU på tlf. 73 59 89 94.
Alle relevante vedlegg må følge søknaden og ettersendinger etter 1. juli vil ikke kunne bli
tatt hensyn til. Søknadspapirer blir ikke returnert.
Søknad og vedlegg i 6 eksemplarer sendes til:
NTNU, Det medisinske fakultet
Samarbeidsorganet HMN-NTNU
Medisinsk teknisk forskningssenter
7489 Trondheim
Søknadsfrist: poststemplet senest 1. juli 2007
Søknad på stipendiatstilling merkes ”DMF-37/07”
Søknad på post doktor stilling merkes ”DMF-38/07”
Søknad på forskerstilling merkes ”DMF-39/07”
Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema kan lastes ned her.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:
Prodekanus forskning, professor Olav Haraldseth, DMF, NTNU:
olav.haraldseth@ntnu.no, tlf. 73 59 88 34 / 984 68 940
Leder for Regionalt forskningsutvalg, førsteamanuensis Torstein Hole:
torstein.hole@helse-sunnmore.no, tlf. 70 10 56 53 / 934 21 002
Rådgiver Einar Vandvik, Helse Midt-Norge RHF:
einar.vandvik@helse-midt.no, tlf. 74 83 99 30 / 901 77 716
Seniorkonsulent May Britt Kjelsaas, Samarbeidsorganets sekretariat, DMF, NTNU:
may.kjelsaas@ntnu.no, tlf. 73 59 89 94 / 918 97 793
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Jan Eirik Thoresen blir ny adm.dir.
Jan Eirik K. Thoresen (55) er ansatt som ny administrerende direktør for
Helse Midt-Norge RHF. Thoresen har vært konstituert i stillingen siden
januar.

Bilder

- Vi har lagt vekt på å rekruttere en leder som har solid kompetanse på helseområdet og
samtidig kan bidra til å sikre god økonomistyring. Det er nødvendige forutsetninger for å
kunne videreutvikle spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge i årene framover. Det må bl.a.
satses mer på å utvikle samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.
Thoresen har dokumentert både kunnskaper og evner på alle disse områdene. Jeg er
svært tilfreds med at han har sagt seg villig til å ta på seg ansvaret med å sikre
befolkningen i Midt-Norge et godt og likeverdig behandlingstilbud i tida som kommer, sier
styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.
Delphi Consulting har bistått et rekrutteringsutvalg som ble oppnevnt av styret for Helse
Midt-Norge RHF i arbeidet med å rekruttere ny administrerende direktør. Det er søkt etter
kandidater over hele landet og Thoresen har kvalifisert seg i konkurranse med andre
kandidater i en åpen og bred prosess.
- Jeg er ydmyk i forhold til oppgaven. Vi
bygger og har investeringsplaner for
milliardbeløp i sykehus samtidig som vi
trapper opp og moderniserer det psykiske
helsevernet og rusbehandlingen i MidtNorge. Dette gir oss et godt
utgangspunkt for å gi et bedre
tjenestetilbud, men det vil også kreve at
vi er dyktige til å prioritere riktig.
Innbyggerne i Midt-Norge skal føle
trygghet for at de vil bli tatt godt vare på
og få god behandling når de har behov
for det. Vi må fortsette å utvikle kvalitet i
dialog med brukerne av våre tjenester.
Med de mange dyktige medarbeiderne vi
har i våre helseforetak og enheter, mener
jeg vi har gode forutsetninger for å løse
oppgavene sammen, sier
administrerende direktør Jan Eirik
Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
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Helse Midt-Norge RHF har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal, SørTrøndelag og Nord-Trøndelag. Virksomheten er delt inn i seks helseforetak og omfatter
over 14.000 ansatte. I 2006 hadde foretaksgruppen driftsinntekter på 11 milliarder kroner.
Jan Eirik K. Thoresen er 55 år og fra Trondheim. Han er lege og kirurg med mage/tarm
som sitt spesialfelt og han har mastergrad i Helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo.
Han tiltrådte som medisinsk sjef for RiT2000 i 1999 og ble rekruttert som fagdirektør i
Helse Midt-Norge RHF ved helsereformens start i 2002. I 2005 ble han i tillegg
viseadministrerende direktør i det regionale helseforetaket. I perioden har han også i
perioder vært konstituert som administrerende direktør ved St. Olavs Hospital HF og Helse
Nord-Trøndelag HF. Han har vært konstituert som administrerende direktør i Helse MidtNorge RHF siden januar 2007. Thoresen har og har hatt verv i flere nasjonale råd og
utvalg i tilknytning til medisin og helsespørsmål.
Kontaktpersoner:
Styreleder Kolbjørn Almlid mob.tlf. 906 00 994
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Foretaksprotokoll for Helse Midt-Norge RHF 24. mai
2007
Torsdag 24. mai ble det avholdt foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF.
Her kan du laste ned foretaksprotokollen.
Her finner du oversikt over foretaksmøter med de regionale helseforetakene i Norge.
Her finner du over oversikt over foretaksmøter med helseforetakene i Helse Midt-Norge i
2007.
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Endrer praksis for insulinpumper
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt medhold i en klagesak
vedrørende insulinpumper og Helse Midt-Norge endrer nå praksis i tråd
med dette i påvente av felles nasjonale kliniske retningslinjer på området.
Utstyret det er snakk o
- Vi ønsker å sikre lik praksis og like rettigheter uavhengig av bosted også når det gjelder
denne type utstyr. Det vil fortsatt være en individuell vurdering som legges til grunn i
vurderingen av hjelpemidler som dette. Vi ser imidlertid allerede nå at avklaringen i denne
ankesaken vil ha betydning for andre brukere som kan ha nytte av denne typen
insulinpumper, sier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.
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Prosjekt-rapport om laboratoriemedisin lagt fram
Helse Midt-Norge RHF har nå sendt rapporten fra Eierstrategi-prosjektet
om laboratoriemedisin ut for dialog med helseforetakene i regionen. Frist
for kommentarer og innspill er satt til 5. juni.

Bilder

Styret for Helse Midt-Norge RHF forventes å behandle prosjektrapporten i sitt styremøte
27. juni.
Last ned rapporten:
Sluttrapport - Utredning av framtidig organisering av laboratoriemedisin i Helse MidtNorge, Eierstrategi 2010 (mai-2007) (pdf-dokument)
Her finner du mer bakgrunn og rapporter fra Helse Midt-Norge 2010-prosjektene.
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Evaluering av Rusbehandling Midt-Norge
Helse Midt-Norge gjennomfører nå en evaluering av Rusbehandling MidtNorge HF. En egen rapport er utarbeidet på oppdrag fra Helse Midt-Norge.
Rapporten har vært ute til høring og det forberedes nå sak for styret i
Helse Midt-Norge RHF.
OPPDATERT VERSJON MED ALLE HØRINGSUTTALELSER
Rusbehandling Midt-Norge HF ble etablert som ledd i den statlige overtakelsen av
fylkeskommunenes ansvar på rusfeltet ved inngangen til 2004. Det var fra starten av
presisert at den langsiktige målsettingen er en integrasjon av rustjenestene i
helseforetakenes øvrige virksomhet.
Helse Midt-Norge var den eneste regionen i landet som valgte å etablere et eget
helseforetak for rusbehandling. Rapporten som nå er utarbeidet, er laget av International
Research Institute of Stavanger (IRIS).
Styret for Helse Midt-Norge RHF ventes å behandle evalueringen i sitt møte 29. mai.
Evalueringen inngår som en del av grunnlaget for framtidig organisasjonsutvikling i Helse
Midt-Norge.
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Rusbehandling Midt-Norge HF
fra brukerutvalget i Rusbehandling Midt-Norge HF
fra Fagrådet innen rusfeltet i Norge
fra Hovedsammenslutningen LO i Midt-Norge
fra Landsforbundet mot Stoffmisbruk
fra Rusbehandling Midt-Norge HF
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Spørreundersøkelse: Hjelp oss å bli bedre!
Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene
arbeider for å forbedre internettsidene til landets sykehus og
helseforetak. Vi ønsker derfor å vite hva du mener om disse
internettsidene og hva du ønsker av forbedrin
Helse Midt-Norge RHF ønsker, sammen med de andre helseforetakene her i landet å
forbedre våre tjenester på internett. Målsettingen er å utvikle informasjon og tjenester som
de ulike brukerne av nettsidene har bruk for og finner nyttige.
I perioden 27. april til 27. mai gjennomfører vi derfor en felles nasjonal
spørreundersøkelse for å kartlegge brukernes oppfatning om dagens internettsider.
Spørreundersøkelsen tar ca. 5 minutter, og vi håper du kan ta deg tid til å delta.
Spørreundersøkelsen finner du ved å følge denne lenken:
Hva mener du om nettstedet
Dersom du ønsker å være med i en trekning av flotte premier kan du legge igjen din
epostadresse. Vi trekker ut fem vinnere.
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Rekrutterer leger internasjonalt
Helse Midt-Norge har sammen med Helse Vest og Helse Nord inngått
rammeavtale med det polske rekrutteringsbyrået Paragona. Målet er å
rekruttere utenlandske leger til stillinger det er vanskelig å rekruttere til.
Det gjelder b
- Dette er en god mulighet for helseforetakene våre til å få ansatt leger i kritiske stillinger
som står ledige. På denne måten får de også fast ansatte spesialister og unngår
vikarordninger og vikarstafetter, sier organisasjonsdirektør Sveinung Aune i Helse MidtNorge RHF.
Han legger til at rekruttering gjennom Paragona koster omtrent det samme som å
rekruttere på tradisjonelt vis. Paragona tilbyr spesialister innen alle fagområder.
- Dette er en svært framtidsrettet måte å rekruttere på med tilgang til et internasjonalt
arbeidsmarked. Modellen kan også brukes for andre land enn Polen, men internasjonale
undersøkinger viser at Paragona er nokså enerådende på denne rekrutteringsmodellen.
Og det er ikke snakk om å tømme polske sykehus for spesialister. Polen har svært god
utdanningskapasitet til legeyrket og generelt god legedekning, påpeker Aune.
- Hva med språk og kunnskap om norsk lov?
- Før en lege blir ansatt skal det gis seks og en halv måneds opplæring i norsk språk og
regelverk. De flytter rett og slett inn i en campus der all opplæring foregår på norsk. I
denne tiden får legene stipend fra Paragona. Vi har sjekket referansene til selskapet og til
legene de har rekruttert grundig. Tilbakemeldingene i både Danmark, Sverige og Skottland
er positive, sier Aune.
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Avklarende orientering om IKT-sikkerhet i nye St.
Olavs Hospital (korrigert versjon 07.05.2007)
Styret for Helse Midt-Norge RHF er tilfreds med dokumentasjon og
orientering som er i gitt av administrasjonen om innføring og bruk IKTsystemer i nye St. Olavs Hospital HF. Det er ikke grunn til å hevde at de
nye IKT-løsningene tr
- Jeg er fornøyd med gjennomgangen styret har fått om dette og har tillit til at sikkerhet,
system og prosedyrer som skal sikre forsvarlig drift, er ivaretatt. Dokumentasjonen som er
lagt fram er betryggende og det er også positivt at vi kommuniserer åpent om avvik når de
måtte forekomme, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.
Adm.dir. Jan Eirik Thoresen legger vekt på at det ved innføring av nye teknologi må sikres
god opplæring og oppfølging slik at man unngår problemer og usikkerhet hos ansatte.
Dette er en utfordring også ved nye St. Olavs Hospital.
St. Olavs Hospital har utlyst konkurranse om risikovurdering av tilkallings- og
alarmeringssystemene ved St. Olavs Hospital. Fristen for tilbud gikk ut 2. mai.
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Skjerpede krav til rapportering
Styret for Helse Midt-Norge skjerpet og presiserte kravene til
rapportering ved gjennomgang av regnskap per utgang første kvartal
2007. Utviklingen ser ut til gradvis å ha forbedret seg i løpet av de tre
første månedene, men den øk
- Tett oppfølging av helseforetakene skal bidra til at de iverksatte tiltakene fungerer, og at
Helse Midt-Norge når budsjettmålet for 2007. Omstillingen må følges av god
økonomistyring og fokus på utviklingen innen årsverk og sykefravær, sier styreleder
Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.
Resultatet for Helse Midt-Norge ligger per utgangen av mars 24 millioner kroner under
budsjett. Hoveddelen av dette (18 millioner kroner) er knyttet til regnskapet for januar.
Rapporteringen for første kvartal viser også at ventetid og ventelister ikke øker. Ved
inngangen til 2007 var gjennomsnittlig ventetid 97 dager. Ved utgangen av mars er den 92
dager. Antall pasienter på venteliste var ved utgangen av mars 36.721. Dette er rundt
1200 færre enn ved inngangen til året.
Her finner du en presentasjon av ventetid og ventelister ved utgangen mars 2007.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

0

Kontakt oss

Følg oss på Facebook

Nettstedkart

Følg oss på Twitter

postmottak@helse-midt.no

Besøk oss på YouTube

Kart

Besøk oss på Flickr

Helse Midt-Norge RHF
Postboks 464
7501 Stjørdal
Telefon 74 83 99 00

Nyhetsmating fra
Helse Midt-Norge
RHF
via RSS

Faks 74 83 99 01

Om nettjenesten

Org.nr: NO 983 658 776

file:///C|/.../havzei-rh/Documents/Nyhetsarkiv%20Media/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Skjerpede%20krav%20til%20rapportering.htm[09.04.2015 09:44:09]

Helse Midt-Norge RHF - Forprosjekt for Nidaros DPS godkjent
Norsk | English

Kontakt oss |

Aktuelt

Pasient

Fag

Jobb

Media

A

A

A

Om oss

Skriv ut

Helse Midt-Norge RHF Startside > Media > Nyhetsarkiv > Arkiv 2007 > Forprosjekt for Nidaros DPS godkjent

Offentlig postjournal
Nyhetsarkiv
Mediekontakt
Presseklipp
Bilder

Forprosjekt for Nidaros DPS godkjent
Forprosjektet for Nidaros DPS ble godkjent av styret for Nidaros
distriktspsykiatriske senter i Trondheim. Prosjektet er det siste innen
opptrappingsplanen for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge. Planen skal
være fullført i løpet
Det er en forutsetning for utbyggingen at Nidaros DPS finansieres gjennom salg av
eiendommen Leistad DPS og ved lån og tilskudd fra den økonomiske rammen for
opptrappingsplanen psykisk helsevern i Helse Midt-Norge.
Prosjektet har en kostnadsramme på 187 millioner kroner (styringsmål P50). Det er
innledet forhandlinger med Trondheim kommune om mulig kjøp av Leistad DPS. Økte
driftskostnader skal dekkes innenfor rammen til St. Olavs Hospital HF.
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Strategi for brukermedvirkning vedtatt
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt strategi for
brukermedvirkning for foretaksgruppen. Med bakgrunn i strategien skal
det utarbeides et regionalt handlingsprogram med konkrete tiltak og
kostnadsoversikt. Handlingsprogramme
Strategien bygger på brukernes lovfestede rettigheter og den skal bidra til å styrke
brukermedvirkningen i Helse Midt-Norge. Dette skal bidra til bedre kvalitet på
hovedområdene forskning og metodeutvikling, styringsinformasjon, utvikling av
kompetanse, informasjon og opplæring til pasienter og pårørende samt dialog og
nettverksarbeid mellom brukere og personell.
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Raskere tilbake i Kristiansund
Landets første pasient som drar nytte av ordningen "Raskere tilbake" som skal bidra til å få sykmeldte raskere tilbake på jobb, ble behandlet
ved Kristiansund sykehus på onsdag 25. april.

Bilder

Stortinget har bevilget 604 millioner kroner til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for
å få sykmeldte arbeidstakere raskere tilbake i jobb. Averøy-kvinnen Tone Fløysand er den
første pasienten som får nyte godt av dette tilbudet. I dag får hun operert den vonde
skulderen sin ved Kristiansund sykehus.
– Jeg var til utredning 10. april, og i dag skal jeg altså opereres. Fysioterapeuten min
regner med fire uker opptreningstid. Stemmer det, kan jeg begynne så smått og jobbe
igjen i begynnelsen av juni, sier Fløysand til avisa Tidens Krav.
Det er personer som går på sykepenger eller som står i fare for sykmelding på grunn av
helsemessige årsaker, som nå kan få et tilbud om raskere spesialistbehandling.
Den nye ordningen har fått navnet "Raskere tilbake".
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Av de 604 millionene, er 380 millioner kroner øremerket spesialisthelsetjenesten. I tillegg
er det satt av 220 mill kroner til kjøp av rehabiliteringstjenester. Dette tilbudet planlegges å
starte opp fra august i regi av NAV.
– Jeg oppfordrer samtlige fastleger og helseforetak til å sette seg godt inn i ordningen slik
at vi får folk raskere tilbake i jobb. "Raskere tilbake" er i startfasen og tilbud om raskere
behandling for enklere lidelser er nå etablert. Sykmeldte arbeidstakere som selv mener at
de kan ha nytte av sykehusbehandling for å komme raskere tilbake til jobb, kan ta kontakt
med sin fastlege for nærmere vurdering. Ordningen er resultat av en ekstrabevilgning, og
fører ikke til at andre pasienter får et dårligere tilbud, sier helse og omsorgsminister Sylvia
Brustad.
- Det er veldig bra at vi nå er i gang. Dette har tatt litt tid, men det har vært nødvendig for
å sikre at pengene kommer de sykmeldte til gode, sier arbeids- og inkluderingsminister
Bjarne Håkon Hanssen.
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Det er sykehuset i Kristiansund som er først ute med å ta i bruk ordningen ”Raskere
tilbake”. I dag har de utført skulderartoskopi (kikhullsoperasjon) på en sykmeldt kvinne.
Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til sykmelding og uføretrygding. Vel
halvparten av alle sykmeldinger kommer som følge av disse sykdommene.
4.000 fastleger ble like før påske bedt om fortløpende å vurdere hvilke pasienter som kan
ha nytte av ordningen, og henvise disse til behandling for å komme raskere tilbake i jobb.
Fakta om ”Raskere tilbake”
Som et ledd i oppfølgingen av Sykefraværsutvalget (Stoltenberg-utvalget) er det satt av
604 millioner kroner til ordningen, som skal føre til at sykemeldte arbeidstakere får raskere
behandling slik at de kommer raskere tilbake i jobb. Av de avsatte midlene, får de
regionale helseforetakene om lag 439 millioner kroner. Spesialisthelsetjenesten gis nå
mulighet til å utvide kapasiteten ut over det ordinære tilbudet. Det er fastlegen og andre
sykmeldere som kan henvise arbeidstakere som kan ha nytte av tilbudet videre i
behandlingssystemet. Tilbudet vil bli utvidet løpende gjennom året, og skal ikke fortrenge
andre pasienter som venter på behandling.
Fakta om sykefravær
I dag er 120 000 arbeidstakere er sykemeldt, mens bortimot 65.000 er på attføring og over
45.000 er på rehabilitering. Det legemeldte sykefraværet er nå på 6,1 prosent av
arbeidsstyrken. Staten betaler årlig ut over 26 milliarder kroner i sykepenger. I tillegg
kommer arbeidsgivers kostnader knyttet til de første 16 kalenderdagene.
Les også sak i lokalavisa - Tidens Krav.
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Inngår ny bankavtale
Helse Midt-Norge har inngått ny hovedavtale for banktjenester med Fokus
Bank.
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Fokus Bank vant anbudskonkurransen om levering av banktjenester i konkurranse med ter
andre banker. Avtalen som nå er signert, er gyldig i tre år med opsjon for forlengelse i 1 +
1 år. Fokus Bank har vært Helse Midt-Norges bankforbidnelse fra helseforetakene ble
opprettet i 2002, og partene ser fram til å fortsette samarbeidet.
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Inngikk ny bank-avtale: Fra v. regiondir. Bent Eideum, Fokus Bank, kst.adm.dir. Jan Eirik
Thoresen, Helse Midt-Norge RHF, styreleder Kolbjørn Almlid, Helse Midt-Norge RHF,
banksjef Rolf Einar Pedersen, Fokus Bank.
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Nyhetsbrev om elektronisk samhandling
Sosial- og helsedirektoratet, Norsk Helsenett og Nasjonal IKT
samarbeider om å gi informasjon om elektronisk samordning og S@mspill
2007-strategien. Nyhetsbrevene sendes ut til aktører i helse- og
sosialsektoren seks ganger i året.
Her finner du nyhetsbrevet.
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Tett dialog om nytt sykehus i Molde
Helse Midt-Norge RHF og Helse Nordmøre og Romsdal HF er enige om
behovet for å realisere et nytt sykehus i Molde. Det viktige nå er å legge
på plass de nødvendige forutsetninger knyttet til finansiering,
driftsøkonomi og potensial
- Målet er å komme fram med et prosjekt for Molde som er godt fundert og fornuftig i
forhold til å løse de utfordringer vi har for å sikre befolkningen et godt og forutsigbart
helsetilbud i Midt-Norge, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF. Han
legger til at det er helt avgjørende før man går videre at økonomien kommer på plass og
at Helse Nordmøre og Romsdal HF er i stand til å håndtere økte drifts- og
kapitalkostnader på kort og lang sikt.
- Vi er godt fornøyd med at vi nå har lagt på plass viktige forutsetninger for samhandling
rundt prosjektet. Det er en forutsetning for å skape trygghet rundt prosessen vi nå er inne
i, sier styreleder Helge Aarseth i Helse Nordmøre og Romsdal HF.
Etter et drøftingsmøte onsdag 28. mars konkluderte de to styrelederne med at det er
enighet om en fortsatt tett dialog for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for å gå videre
med planlegging - og for å gå i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. Det er også
enighet om å legge en timeplan med beslutningspunkter framover for å avklare og
kvalitetssikre grunnlaget for videre framdrift for prosjektet.
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse Midt-Norge RHF - tlf. 90600994
Styreleder Helge Aarseth, Helse Nordmøre og Romsdal HF - tlf. 90965751
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Forbereder åpent styrerom på web
Helse Midt-Norge RHF er i ferd med å forberede et åpent styrerom på
internett. Styret for foretaket ble torsdag 22. mars orientert om arbeidet.
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Nettstedet skal gi oversikt over alle offentlige styresaker, protokoller og annen relevant
informasjon knyttet til styremøtene. Løsningen som etableres vil gi publikum og media
raskere tilgang til styrepapirer i Helse Midt-Norge. Også de øvrige styrene i
foretaksgruppen vil kunne ta i bruk tilsvarende web-baserte styreadministasjon.
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Drøfter framdrift for nye Molde sjukehus
Helse Midt-Norge RHF vil møte ledelsen for Helse Nordmøre og Romsdal
HF for bl.a. å drøfte arbeidet med nye Molde sjukehus før påske. Styret for
Helse Midt-Norge har drøftet status for prosjektet og vil få seg forelagt
forslag til
- Det er ikke grunnlag for å presentere denne saken for Helse- og omsorgsdepartementet
før vi har på plass et fullstendig konsept og finansieringsplan. Vi kan ikke gjennomføre
utbygging av et nytt sykehus uten at vi har en sikkerhet for både finansiering og at
helseforetaket kan forsvare driftskostnadene etter at et nytt sykehus er realisert, sier
styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF.
Prosjektet er nå inne i en idéfase. Det bygger på en forutsetning om at det fortsatt skal
være to sykehus i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Tomtevalget for nytt sykehus i Molde
er gjort. Utbygging av nytt sykehus i Molde har førsteprioritet av større
utbyggingsprosjekter i Helse Midt-Norge etter pågående utbygging av nytt
universitetssykehus i Trondheim.
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Ingen forskjellsbehandling av MS-pasienter
Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020

Helse Midt-Norge følger samme praksis som resten av landet når det
gjelder det nye legemiddelet Tysabri for pasienter med MS (Multipel
sklerose). I påvente av nasjonale retningslinjer er helseregionene blitt
enige om at eventuell b

Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

I et oppslag i Adresseavisen tirsdag 20. mars er det reist tvil om pasienter med MS
(Multippel sklerose) får samme tilgang som resten av landet på dette nye medikamentet.
Tysabri er et nytt legemiddel, med rapportert god effekt hos en begrenset gruppe av de
som har diagnosen MS. Inntil nå er det begrenset erfaring med legemiddelet i Norge.
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Helse Midt-Norge er opptatt av å ha samme retningslinjer for bruken av slike
medikamenter som resten av landet, og har derfor deltatt på møte der også Helse- og
omsorgsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet deltok. På møtet ble det enighet
om følgende:
1. Sosial- og helsedirektoratet har ansvar for å utarbeide nasjonale retningslinjer for
bruken av Tysabri. Fagpersoner fra alle universitetssykehusene vil bidra i dette
arbeidet. Hensikten er å unngå forskjellsbehandling. Arbeidet forventes ferdig før
sommeren 2007.
2. Inntil de nasjonale retningslinjene foreligger, er det enighet om å vise noe
tilbakeholdenhet med utskrivning av medikamentet. Det innebærer at vi ber
fagmiljøer i de enkelte helseforetakene om å diskutere grunnlaget for å bruken av
medikamentet med en fagansvarlig på universitetssykehuset, i Helse Midt-Norge vil
det være St. Olavs Hospital. Hensikten er igjen å unngå ulik praksis innad i
regionen i påvente av de nasjonale retningslinjene.
- Helse Midt-Norge følger de punktene vi nasjonalt er blitt enige om. Det betyr at når de
nasjonale retningslinjene foreligger, vil pasienter med MS i Midt-Norge få tilbud om den
samme behandling med dette medikamentet som resten av landet. Dette er et
medikament som til nå bare gis i spesialisthelsetjenesten, og som må finansieres av det
enkelte helseforetak, på samme måte som andre medikamenter som brukes på sykehus,
sier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.
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Oversikt over omsetningen av Tysiabri fra sykehusapotek i hele landet for
2006 og så langt i 2007:
Omsetning (1 000 kroner)

Ant. Pakninger

Helse Nordmøre og Romsdal HF - Molde

35

2

DnR/RH HF

69

4

Sørlandet Sykehus HF - Kristiansand

52

3

311

18

Akershus Universitetssykehus HF

69

4

Sykehuset Østfold HF - Fredrikstad

35

2

Helse Bergen HF

Ullevål Universitetssykehus HF

104

6

SUM

674

39

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten for raskt å foreta en gjennomgang for å vurdere hvor
nyttig og trygt legemiddelet Tysabri er i behandlingen av MS. Gjennomgangen gjøres i
løpet av første halvår 2007.
Hensikten med helseøkonomiske analyser er å få vurdert hvor nyttig og trygt nye
legemidler er, fordi de ofte er dyrere enn de etablerte og i mange tilfeller et supplement til
eksisterende behandling. Kostnadene vil dermed øke totalt sett. I et prioriteringsperspektiv
er det viktig at det gjøres en helhetlig vurdering av effekter og kostnader innenfor de
ressursrammer Stortinget har stilt til rådighet for de regionale helseforetakene.
Departementet arbeider dessuten med å lage klarere retningslinjer for innføring av nye
behandlingsmetoder og legemidler på sykehusene. Retningslinjene skal ivareta målet om
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likeverdig tilbud på tvers av helseregioner. De regionale helseforetakene vil skal delta i
dette arbeidet.
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Rapport om lokalsykehusenes akuttfunksjoner
overlevert
Arbeidsgruppa som har utredet lokalsykehusenes akuttfunksjoner
overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.
Arbeidsgruppa ble opprettet av Sylvia Brustad 27. oktober 2006, og har
bestått av i al
-Jeg er glad for at en så stor og bredt sammensatt arbeidsgruppe står samlet bak
hovedlinjene og forslagene i rapporten, og at det har vært gjennomført en bred og
inkluderende prosess. Jeg mener arbeidsgruppas rapport er et godt utgangspunkt for det
videre arbeidet med uviklingen av lokalsykehusenes akuttfunksjoner, sier Brustad
Regjeringen har fremmet forslag om en tilleggsbevilgning på 50 millioner kroner til
oppfølging av gruppens arbeid, inklusiv samhandling med de kommunale tjenestene. De
regionale helseforetakene vil bli bedt om å komme med forslag om oppfølgingstiltak. Det
vil i oppfølgingen også bli holdt kontakt med bruker- og ansatteorganisasjoner. Kunnskap
og erfaring som her kan vinnes vil være en del av grunnlaget for videre utvikling av
lokalsykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet vil også gi de berørte partene
anledning til spille inn supplerende merknader til arbeidsgruppens sluttrapport. I
statsbudsjettet for 2008 vil det også bli gitt en samlet omtale av oppfølgingen av Nasjonal
helseplan. Stortinget vil bli holdt orientert om dette arbeidet.
Om rapportens innhold:
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Arbeidsgruppa mener det er en bred enighet om at lokalsykehusene er en viktig del av
norsk helsetjeneste, at de representerer en trygghetsbase, og at de har som sine fortrinn
nærhet, breddekompetanse og lokalkunnskap. Tjenestene ved lokalsykehusene må
allikevel videreutvikles, noe også Soria Moria-erklæringen utrykker.
Arbeidsgruppa mener lokalsykehus skal levere tjenester av høy kvalitet. Det skal stilles de
samme kvalitetskrav til små sykehus som til store sykehus.

0

Arbeidsgruppa mener det er behov for å samordne de ulike leddene i den akuttmedisinske
behandlingskjeden sterkere enn i dag. Det viktigste for befolkningen og pasientene er det
samlede akuttmedisinske tilbudet, som er et resultat av ressursene i alle ledd i den
akuttmedisinske behandlingskjeden. Arbeidsgruppa mener derfor at det akuttmedisinske
tilbudet ved lokalsykehuset må sees i sammenheng med, og tilpasses, lokale forhold.
Arbeidsgruppa legger til grunn en tilnærming med vekt på lokalt tilpassede
behandlingskjeder på tvers av nivåer og sykehus, tidlig diagnostikk for raskt å lede
pasienter inn i riktig behandlingskjede og forpliktende nettverk mellom aktører og nivåer.
Arbeidsgruppa har likevel konkludert med at det er fornuftig å skissere faglige standarder
for lokalsykehusenes akuttfunksjoner. Disse standardene må ikke oppfattes som absolutte.
Arbeidsgruppa presiserer at de angitte faglige standardene ikke reduserer behovet for
gode lokale utviklings- og omstillingsprosesser.
Arbeidsgruppas forslag til faglig standard er:
Lokalsykehus med akuttfunksjoner (akuttsykehus): Disse sykehusene skal beherske
angitte kirurgiske prosedyrer og være organisert for å kunne ta i mot og håndtere alvorlig
skadde pasienter. De skal kunne dokumentere tilstedeværelse av systemer og
kompetanse.
Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner: Arbeidsgruppa foreslår at driftskonseptet
med sykehus med hovedvekt på indremedisinske akuttfunksjoner, elektiv kirurgi og enklere
kirurgisk beredskap kvalitetssikres og utredes nærmere. De prosjektene som igangsettes
må følge arbeidsgruppas forslag til prosesskrav, både hva gjelder prosessenes
organisering og innhold, og de må nøye evalueres langs en rekke dimensjoner, både hva
gjelder pasienttransport, faglig kvalitet, brukertilfredshet, rekruttering og utdanning.
Arbeidsgruppa har utformet forslag til generelle prinsipper den mener bør legges til grunn
for utforming av lokalsykehusenes akuttfunksjoner. Den mener herunder at:
Lokalsykehus bør satse på godt diagnostisk utstyr og på tilstedeværelse hele døgnet
av personale som kan betjene utstyret, samt på å sikre kvalifisert tolkning av

file:///C|/...arkiv%20Media/2007/Helse%20Midt-Norge%20RHF%20-%20Rapport%20om%20lokalsykehusenes%20akuttfunksjoner%20overlevert.htm[09.04.2015 09:37:59]

Helse Midt-Norge RHF - Rapport om lokalsykehusenes akuttfunksjoner overlevert

prøveresultater. Det teleradiologiske tilbudet må videreutvikles.
Det bør etableres felles akuttmottak der både legevakten, en skadestue, sykehusets
akuttmottak og ambulansestasjonen er samlokalisert. Det må raskt iverksettes et
arbeid for å utrede og avklare hva som vil være de faglig riktige ansvarsposisjonene i
felles akuttmottak.
Arbeidsgruppa mener at ressursene i helsetjenesten, i større grad enn i dag, bør forskyves
i retning av lokalsykehusene og primærhelsetjenesten. Over 90 % av befolkningens behov
for helsetjenester ivaretas i primærhelsetjenesten, og 50-70 % av pasienter som trenger
øyeblikkelig hjelpinnleggelse, ferdigbehandles på lokalsykehus.
Arbeidsgruppa mener akuttfunksjoner ved DPS bør styrkes, og at det også er behov for å
styrke akutte rustjenester på lokalsykehusnivå.
Arbeidsgruppa mener det er behov for å styrke den akuttmedisinske kompetanse i flere
ledd i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Den mener også det er behov for å styrke
breddekompetansen, spesielt hos leger. Gruppa foreslår en rekke tiltak for at
helsepersonellets kompetanse i større grad skal blir tilpasset lokalsykehusenes behov.
Arbeidsgruppa anbefaler at det foretas en gjennomgang av finansieringsordningene med
sikte på å understøtte bedre samhandling mellom tjenestenivåene og helhetlige,
koordinerte behandlingskjeder.
Arbeidsgruppa har utformet prosessmessige prinsipper den mener må legges til grunn ved
utforming av akuttmedisinske behandlingskjeder i lokale utviklings- og
omstillingsprosesser.
Her kan du laste ned pdf-versjon av rapporten (496 kb)
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Raskere tilbake – behandling og rehabilitering for
sykmeldte
Sykmeldte skal raskere få tilbud om behandling eller rehabilitering.
Helseforetakene i Midt-Norge forbereder seg nå på samarbeid med
fastlegene og NAV-kontorene i regionen for å utvide kapasiteten og skape
nye tilbud slik at sykmel
Det er bevilget ekstra midler slik at kapasiteten kan økes og prioriteringen av sykmeldte vil
derfor ikke gå ut over andre prioriterte pasientgrupper. Tvert om vil de øremerkede
midlene brukes til å plukke sykmeldte ut av de ordinære ventelistene for behandling ved
somatiske sykehus, psykisk helsevern, rusbehandling og rehabiliteringsinstitusjoner, og
dette vil bidra til å gjøre både ventelister og ventetid kortere enn hva den ellers ville ha
vært.
Det vil være den enkelte sykmeldtes fastlege som henviser pasienten for behandling. I
helseforetakene i Midt-Norge blir det iverksatt egne rutiner og mottak for henvisning
knyttet til sykefraværsprosjektet:
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Dette er adressene som skal brukes:
Helse Sunnmøre HF

Administrasjonen
Sjukehusene i Volda
”Raskare tilbake” og Ålesund
Sjukefråversprosjektet
6026 ÅLESUND
Helse Nordmøre og
”Raskere tilbake” Sykehusene i Molde
Romsdal HF
Sykefraværsprosjektet
og Kristiansund
ved / Kirsti Dyrnes
Herman Døhlensgate 1
6508 Kristiansund
Helse Nord-Trøndelag ”Raskere tilbake” Levanger
HF
Sykefraværsprosjektet
Kirurgisk klinikk
Sykehuset Levanger
7600 Levanger
Helse Nord-Trøndelag ”Raskere tilbake” Namsos
HF
Sykefraværsprosjektet
Kirurgisk klinikk
Sykehuset Namsos
7800 Namsos
St. Olavs Hospital og ”Raskere tilbake” St. Olavs Hospital
Orkdal sykehus
Sykefraværsprosjektet
og
Enhet for samhandling
Orkdal sykehus
St. Olavs Hospital
7006 Trondheim
Lade
”Raskere tilbake” Rusbehandling
Behandlingssenter
Sykefraværsprosjektet
Lade allè, 7041
Trondheim
Vestmo
”Raskere tilbake” Rusbehandling
Behandlingssenter
Sykefraværsprosjektet
Vestmo 27, 6018 Ålesund
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Det er opprettet et eget nettsted hos NAV der du finner mer informasnjon:
www.nav.no/raskeretilbake
I tillegg gis det informasjon om ordningen hos Fritt Sykehusvalg på tlf. 800 41 004
- eller www.frittsykehusvalg.no
Kontaktpersoner for media:
Reidar Tessem, seniorrådgiver, Helse Midt-Norge RHF – tlf.nr 90105306
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Dialog om eiendomsforvaltning i Helse Midt-Norge
Utkast til rapport fra Eierstrategi-prosjektet "Eiendomsforvaltningen i
Helse Midt-Norge" er nå sendt helseforetakene slik at dialogprosessen
kan starte. Helseforetakene har fått frist til å komme med sine
kommentarer til 1. juni.
Her finner du foreløpig utkast til rapport - og her er et sammendrag.
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Helsekonferansen 2007
Regjeringen la i fjor høst fram Nasjonal helseplan for perioden 007-2010.
Målet er å samordne innsatsen for bedre helse. En viktig ambisjon for
regjeringen er å skape bedre samhandling mellom de ulike delene av
helsevesenet og å øk

Les mer på www.helsekonferansen.no.
Statsråd Sylvia Brustad ønsker velkommen (klikk her)
Litt fra programmet:
Hvorfor helseplan? v/ Sylvia Brustad, helse- og omsorgsminister
Norsk helse og velferd - har vi noe å lære bort? v/ Jonas Gahr Støre,
utenriksminister
Norsk helsesystem – best i verden? v/ Josep Figueras, direktør European
Observatory on Health Systems and Policies
Kvinnehelse - én helse for kvinner en annen for menn? Gro Nylander, overlege
dr.med, Rikshospitalet
Helsepolitikk – mer politikk enn helse? Aslak Bonde, frittstående analytiker
Status for norske helseforhold - ”Utviklingstrekk i sosial- og helsesektoren – 2007”v/
Bjørn-Inge Larsen, direktør Sosial- og helsedirektoratet.
Visjoner for helseovervåkning v/ Geir Stene-Larsen, direktør Nasjonalt
Folkehelseinstitutt
Morgendagens pasienter - Helsetilstanden i befolkningen og sosial ulikhet i helse v/
Camilla Stoltenberg, divisjonsdirektør Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Morgendagens brukere av tjenesten – forventninger Victoria Ibabao, student og
tidligere bruker, representerer Mental Helse Ungdom
Morgendagens helseprofesjoner – hvilke endringer må til? Stein Evensen, prof.dr.
med på UiO
Oppsummering av parallellsesjonene, prosessen videre med helseplanene og
informasjon om neste års konferanse v/ helseminister Sylvia Brustad
Konferanseleder er Anne Kari Lande Hasle, departementsråd i Helse- og
omsorgsdepartementet.
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Konferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Sosial- og
helsedirektoratet.
Pris for konferansen er kr 800,-.(inkluderer deltakelse og lunsj begge dager).
Tirsdag kveld serveres det tre retters middag på Radisson SAS Plaza Hotel. Vi håper flest
mulig har anledning til å delta på middagen. Pris for middag kr 300,-.
Påmelding, program og praktisk informasjon: www.helsekonferansen.no.
NSH, Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, tar imot påmeldinger til Helsekonferansen
2007.
Har du spørsmål om påmelding eller betaling, ta kontakt med NSH, tel: 22402550, faks:
22402551, e-post: nsh@nsh.no.
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5,7 millioner kroner til pasientorganisasjonene
Helse Midt-Norge RHF har innvilget tilskudd på til sammen 5.745.000
kroner til pasientorganisasjonene i Midt-Norge for 2007. I alt er det
innvilget støtte til 124 søknader.

Bilder

Totalt kom det inn søknader på til sammen 17,5 millioner kroner fordelt på 133
organisasjoner/organisasjonsledd. Dette mer enn fjoråret og selv om rammen det fordeles
fra er økt med 300.000 kroner for 2007, har det vært umulig å unngå en streng prioritering
av søknadene. Prioritering har skjedd i henhold til retningslinjer gitt av det regionale
brukerutvalget.
Helse Midt-Norge RHF er opptatt av at brukerne skal være delaktig i utviklingen av
helseforetakene og i å skape en bedre spesialisthelsetjeneste. Strenge krav fra Helse- og
omsorgsdepartementet om økonomiske balanse betyr påbud om nøkternhet i alle ledd,
også i forhold til alle gode tiltak som det hadde vært ønskelig å gjennomføre.
Her er en oversikt over innvilgede søknader
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Nye ansatterepresentanter er valgt
Det er nå gjennomført valg av nye ansatterepresentanter til både det
regionale helseforetakets styre og til de lokale helseforetakenes styrer i
Helse Midt-Norge. Ved valget til det regionale styret forelå det to
listeforslag og valgstyret har nå godkje
Funksjonstiden for de nåværende ansatterepresentanter i styrene utløper 1. mai 2007. For
det regionale helseforetakets styre blir disse styremedlemmer for neste periode på to år:
Ellen Wøhni (St. Olavs Hospital HF), Ingegjerd Sandberg (Helse Nord-Trøndelag HF),
Karl Wesenberg (Helse Nordmøre og Romsdal HF) og Bjørg Henriksen (Helse
Sunnmøre).
I og med at det forelå to listeforslag for det regionale helseforetakets styre, ble det her
gjennomført fysisk valg i hele foretaksgruppen den 7. mars. I tillegg til listen som var
foreslått av de regiontillitsvalgte med representanter fra de ansattes
hovedsammenslutninger i regionen, stilte ansatte ved Helse Nordmøre og Romsdal HF
med egen liste bestående av personer ansatt i dette helseforetaket.
Den lokale listen fikk 1666 stemmer og vant dermed en av de faste plassene i styret. Den
regionale listen fikk 4559 stemmer. Plassene i styret fordeles etter prinsippet om
forholdstallsvalg, og det er benyttet delingstall for å få fram kvotientene som bestemmer
mandatplassene som listene oppnådde. Resultatet ble slik:
1.
2.
3.
4.

Ellen Wøhni, St. Olavs Hospital HF - Trondheim (regional liste)
Ingegjerd Sandberg, Helse Nord-Trøndelag HF - Namsos (regional liste)
Karl Wesenbeg, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Molde (lokal liste)
Bjørg Henriksen, Helse Sunnmøre HF - Volda (regional liste)
Varamedlemmer:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Jon Helle, St. Olavs Hospital HF - Trondheim (regional liste)
Kirsti Dyrnes, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Kristiansund (lokal liste)
Tore Brudeseth, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Molde (regional liste)
Tordis Hovde, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Molde (regional liste)
Olav Fikse, Helse Nord-Trøndelag HF - Levanger (regional liste)
Elisabeth Hoem, Helse Nordmøre og Romsdal HF - Hjelset (lokal liste)

I henhold til forskriftenes §17 er det en klagefrist på 14 dager etter at forslagsstillerne har
mottatt melding om valgresultatet.
Valg til lokale styrer
I forbindelse med at styreperioden for de ansattes representanter i de lokale
helseforetakene også utløper 1. mai, er det lagt fram forslag til nye representanter. Det
foreligger bare en liste i hvert helseforetak, og den vil bli lagt til grunn når det oppnevnes
ansattes representanter til styrene for den neste to års perioden.
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Forbereder anbud på pasienttransport i Møre og
Romsdal
Helse Midt-Norge RHF forbereder utsendelse av anbud for den
landbaserte pasienttransporten i Møre og Romsdal (Helse Sunnmøre HF
og Helse Nordmøre og Romsdal HF).
I henhold til pasientrettighetsloven vil en pasient som skal til behandling som blir betalt av
det offentlige, få dekket sine reiseutgifter av helseforetaket. Helseforetakene i Møre og
Romsdal brukte i 2006 ca. 140 millioner kroner på pasienttransport, og av dette gikk 76
millioner til å betale bruk av drosjer og turvogner som til sammen transporterte 182.807
passasjerer fordelt på 132.615 turer.
Anbudet vil etterspørre ”dør til dør transport” for pasienter som ikke kan benytte seg av
rutegående transportmiddel (fra pasientens hjem til behandler og tilbake). Det vil bli
anledning til å gi tilbud ned på kommunenivå både for pasienttransporter som går innen
en kommune og for pasienttransporter som går ut av kommunen. Dette betyr at det legges
opp til konkurranse mellom de enkelte drosjesentralene i fylket, samtidig som også
turvognselskapene vil kunne konkurrere om anbudet med drosjene.
Kontraktsperioden vil være 2 år med opsjon for 2 nye år, noe som vil bety en totalsum på
over 300 millioner kroner etter dagens nivå. Skulle det vise seg at tilbudene ikke vil være
økonomiske attraktive for helseforetakene, vil helseforetakene vurdere egne
transportløsninger.
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Prosjekt for bedre fødselsomsorg
Et prosjekt initiert av Nasjonalt Råd for fødselsomsorg med støtte fra
Helse- og sosialdepartementet blir nå gjennomført ved noen
fødeavdelinger i landet. De foreløpige resultatene fra Kvinneklinikken i
Ålesund viser at de alvorlige rupturene ette
I 2004 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn av 26 fødeinstitusjoner i Norge. En av
hovedkonklusjonene i rapporten var at det skjer for mange sfinkterskader i Norge, at registreringen ikke er god nok
og at behandlingen ikke alltid er i samsvar med forsvarlig praksis.
Dette er sfinkterruptur
Musklene som regulerer avføring og utslipp av tarmgass i
endetarmsåpningen er såkalte sfinktere. Sfinkterruptur oppstår
under fødselen, og kvinnen får en stor flenge fra vagina og ned
til anus. Man deler inn i hvor alvorlig skaden er; den mildeste
formen gir kun skade i området mellom vagina og anus –
perineum, mens den mest alvorlige formen for skade ødelegger
også selve åpningen i anus.
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Skade av analsfinkter er en velkjent komplikasjon til vaginale
fødsler. Klinisk erkjente sfinkterskader opereres umiddelbart,
men anal inkontinens etter slike operasjoner er ganske vanlig.
Riktignok vil de fleste av disse kvinnene bare være plaget med
inkontinens for luft eller løs avføring, men en slik fødselsskade
vil for mange føre til redusert livskvalitet og affisere kvinnen
fysisk, psykisk og sosialt.
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Finland i front
– Professor Jouko Pirhonen ved UUS og professor Pål Øian ved UNN er prosjektledere for denne
intervensjonsstudien. Professor Pirhonen og jordmor Tiina Pirhonen som begge er finske og har sine utdannelser fra
Finland, har satt i gang prosjektene ved fem fødeinstitusjoner i Norge.
– Tiina Pirhonen var ansatt ved fødeavdelingen Ålesund sjukehus i to måneder og underviste alle fødselshjelperne
ved avdelingen, og vi er veldig god fornøyd med resultatene så langt, sier Sissel Hjelle, seksjonsoverlege ved
fødeavdelingen Ålesund sjukehus. Finland har hatt påfallende få sfinkter-rupturer ved vaginale fødsler sammenliknet
med de øvrige nordiske land – bare 0,5 prosent. Norge har de høyeste tallene i Norden – 4,3 prosent, tett fulgt av
Sverige med 3,8 prosent og Danmarks 3,2 prosent. Resultatene i Finland har vært stabile i en årrekke og er
kvalitetssikret. Årsaken til de gode resultatene i Finland er høyst sannsynlig forårsaket av bedre teknikk ved
forløsning.
Ny teknikk øves inn
– Den sannsynlige årsaken til dette er at man i Finland leder den siste delen av fødselen på en annen måte, slik at
man begrenser hvor raskt barnets hode forløses, sier Hjelle. De har en tradisjon for aktiv støtte av fosterhodet (opp
og fram) og perineum under fødsel, mens man i de andre nordiske land ikke har vært like systematisk bevisste på
dette. I tillegg til støtteteknikk omfatter opplegget også hvilke fødestillinger som er gunstigst.
De fødende får instruksjon når det gjelder pressing i siste del av fødselen slik at forløsningen blir mer kontrollert. I
tillegg brukes ”klipp” oftere under fødsel. Til å begynne med ble tre jordmødre opplært i teknikken, og disse igjen har
fått i oppgave å lære teknikken videre til de øvrige jordmødre og leger. Hensikten er at alle fødselshjelpere skal
bruke samme metode i prosjektperioden.
Gode resultater til nå
– Dette er tredje måned vi er ”alene”, og vi er veldig godt fornøyd med resultatene. Personalet er også tilfreds med
den nye metoden. Vi skal fortsette prosjektet i et år før det gjøres en evaluering, men resultatene hittil er lovende, og
det inspirerer selvfølgelig til fortsatt arbeid, avslutter Hjelle.
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Tilbud til seksuelt misbrukte sikres ut 2009
Behandlingstilbudet for seksuelt misbrukte i Midt-Norge er sikret
videreført ut 2009 gjennom en FOU-avtale (forsknings- og
utviklingsavtale) mellom Betania Malvik, St. Olavs Hospital HF og Helse
Midt-Norge RHF. Avtalen betyr at til
- Vi ønsker å sikre videreføring fordi vi er opptatt av å gi seksuelt misbrukte et
kvalitetsmessig godt tilbud, og vi har derfor lenge ment at vi trenger en god evaluering av
metode og behandlingsopplegget. Det vil bli opprettet en referansegruppe for prosjektet
der bukerne vil bli invitert til å delta. Prosjektet skal gi oss grunnlag for å ta stilling til
hvordan tilbudet til denne pasientgruppen skal utformes i regionen. Våre erfaringer er også
viktig i en nasjonal sammenheng, sier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge
RHF.
Så langt er det for få pasienter som har fått tilbud til at det kan gjøres en god evaluering.
Med FOU-avtalen sikres stabil drift av tilbudet i Malvik i lang nok periode til å sikre et
bredere grunnlag og det legges også opp til bruk av uavhengige miljøer i
evalueringsarbeidet.
Tilbudet vil i prosjektperioden være åpent for pasienter fra hele regionen. Inntaket vil, som
i dag, organiseres gjennom St. Olavs Hospital. Det gjenstår ennå en del detaljer, men
partene er enige om å ferdigforhandle avtalen innen utgangen av mai 2007.
Kontaktpersoner for media:
Kst. fagdirektør Daniel Haga, mob.tlf. 90206020
Kommunikasjonsrådgiver Tor Harald Haukås, mob.tlf. 93498136
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Evaluering av sykehusreformen
- Sykehusreformen var nødvendig og riktig, sier helse- og omsorgsminister
Sylvia Brustad. Hun fikk i dag overlevert evalueringen av helsereformen
som Norges forskningsråd har utført.

Bilder

Norges forskningsråd har i dag levert sluttrapport til Helse- og omsorgsdepartementet med
de siste resultatene fra evalueringen av sykehusreformen. Rapporten inngår i den
helhetlige evalueringen av sykehusreformen som er utført i årene 2005-2007 på oppdrag
av Helse- og omsorgsdepartementet.
Sykehusreformen ble gjennomført i 2002, da staten overtok de offentlige sykehusene fra
fylkeskommunene. Spesialisthelsetjenesten i landet ble organisert som fem regionale
helseforetak, med sykehusene organisert som foretak eid av disse. De regionale
helseforetakene fikk ansvaret for å sørge for at befolkningen har et godt tilbud av
spesialisthelsetjenester.
Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad sier evalueringen viser at sykehusreformen var
nødvendig og riktig.
– Det eneste som virkelig teller er om sykehusreformen har ført til en bedre helsetjeneste,
med sykehus som gir oss gode og trygge tjenester når vi trenger det. Evalueringen viser
at her har reformen i store trekk innfridd. Det statlige eierskapet har gitt mulighet for en
direkte styring som har gitt effekter. Vi venter mye mindre på sykehusbehandling nå enn
før. Langt flere får behandling for mange flere helseplager enn noen gang tidligere.
Helseforetakene har klart å prioritere utbyggingen av det psykiske helsevernet slik vi har
pålagt dem. Sykehusene våre er blant de mest produktive i Norden, og det skal vi være
glade for når vi bruker så mye av fellesskapets ressurser nettopp på sykehus. Vi har
laget et system som gir brukerne bedre muligheter til å være med og bestemme.
– Så ser jeg at vi fortsatt har utfordringer med å prioritere likt de pasientene som skal
raskest under behandling. Her er det for store forskjeller mellom helseregionene, selv om
det er bra at forskjellene er blitt mindre innad i hver helseregion.
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– Vi må også fortsette med tiltak for å få bedre arbeidsfordelingen mellom sykehusene.
Evalueringen viser at mye bra er gjort for å samle for eksempel kreftkirurgi til færre
sykehus. Vi vet at dette gir bedre kvalitet på behandlingen, og her har vi mer å vinne for
flere typer sjukdommer. Samtidig er vi ikke i mål med å få plassert alle de riktige og
viktige oppgavene som lokalsykehusene skal ha inn mot framtiden. Her skal vi følge opp
når arbeidsgruppa som vurderer framtidige oppgaver for lokalsykehusene kommer med
sine forslag. Jeg vil også si at sammenslåingen av Helse Øst og Helse Sør til en region er
et viktig bidrag som gir muligheter for bedre arbeidsdeling mellom sykehusene i den nye
regionen.
Sykehusreformen skulle understøtte de nasjonale helsepolitiske målene - at hele
befolkningen, uavhengig av alder, kjønn og bosted gis god tilgang til helse- og
omsorgstjenester av god kvalitet i en offentlig styrt helse- og omsorgssektor. Reformen
fikk bl.a. annet som mål å
øke behandlingskapasiteten og redusere ventetider til undersøkelse og behandling
prioritere pasienter i tråd med de retningslinjer som nasjonalt trekkes opp
sikre en effektiv spesialisthelsetjeneste basert på kunnskap om de beste
behandlingsmetodene
ha god tilgang til helsetjeneste uavhengig av bosted
ivareta sykehusenes forsknings- og utdanningsoppgaver
styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og
sosialtjeneste.
Forskningsrådet har gjennom til sammen 10 ulike delprosjekter sammenlignet de målene
som ble satt i forkant av reformen med de resultater som er oppnådd.
Styringsgruppa for resultatevalueringen omtaler hovedresultatene slik:
Aktivitetsutviklingen har økt sterkere enn tidligere, og dermed er trolig
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tilgjengeligheten generelt bedret. Det er kun små endringer i grad av sentralisering
eller desentralisering av tjenestetilbudet. Dette gjelder også tilbud hvor dette hadde
vært faglig sett ønskelig (sentralisering) eller ønskelig ut fra en vurdering av
tilgjengelighet (desentralisering). Det er altså få vesentlige endringer i
funksjonsfordeling.
Endringer i grad av likeverdig (geografi og sosiale grupper) tjenestetilbud er ikke
evaluert.
Ventetider er redusert, og andelen som venter lenger enn anbefalt er redusert.
Prioriteringspraksis er generelt ikke bedret. Den er mer ensartet innad i regionene,
men ikke mellom regionene. Forskjellen i ventetider mellom høyt prioriterte grupper
og lavt prioriterte burde ha økt, men er redusert. Tilsiktede lavt prioriterte grupper ser
ut til å bli prioritert for høyt relativt sett.
Psykisk helsevern er prioritert i tråd med føringer.
Effektiviteten (produktiviteten) har økt mer (3-4 prosentpoeng) enn i andre nordiske
land.
Endringer i kvaliteten på tjenestetilbudet er ikke evaluert pga mangelfullt
datagrunnlag. Forskningsaktivitet er ikke vurdert, men offentlige publikasjonstall
tilsier økt forskningsproduksjon.
Arbeidsmiljøet ser ut til å være godt, men varierer lokalt. Medarbeiderne opplever lav
grad av medbestemmelse. Medarbeidernes vurdering av endringer i fag- og
kompetanseutvikling er ikke evaluert.
Brukermedvirkning er formalisert på overordnet nivå gjennom brukerutvalg. Dette er
implementert bedre på det regionale enn på det lokale nivået. Grad av
brukermedvirkning og –innflytelse på det kliniske nivået er ikke evaluert.
Konkrete virkemidler for å styrke samhandlingen ser ikke ut til å være tatt i bruk i
større grad etter reformen enn før. Samhandlingsvirkemidler reduserer liggetid i
sykehusene og er dermed viktige.
Styringsgruppa sier at denne resultatevalueringen, sammen med de to
prosessevalueringene som tidligere er gjennomført, vil gi et godt grunnlag for å vurdere
effektene av sykehusreformen. Den sier også det ikke er ofte at en helsereform er
gjenstand for en så helhetlig vurdering som tilfellet har vært med sykehusreformen, og at
det er viktig at Helse- og omsorgsdepartementet har hatt vilje til å gjennomføre denne
helhetlige evalueringen.
Flere konkrete resultater fra prosjektene er gjengitt i et eget fakta-ark og i rapporten
Resultatevaluering av sykehusreformen, Norges forskningsråd 2007.
Rapporten finnes her
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Samarbeider om å skape verdier i Midt-Norge
NTNU, Helse Midt-Norge og Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt at
de sammen skal etablere HUNT Biosciences AS. Hensikten er å sikre at
verdiene fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) kan utnyttes til
økt forskningsaktiv
HUNT Biosciences AS etableres med et ideelt formål, og med tre offentlige eiere. NTNU
eier 34 prosent av aksjene, mens de to andre partene eier 33 prosent hver.
- Vi ønsket et samarbeid mellom offentlige aktører, og er svært godt fornøyd med at
fylkeskommunen og det regionale helseforetaket går inn som medeiere i selskapet. Det er
en garanti for lokal forankring og for åpenhet omkring virksomheten, sier prorektor for
forskning og nyskaping ved NTNU, professor Astrid Lægreid.
HUNT Biosciences AS skal i første omgang kartlegge om det er mulig å etablere aktivitet
som kan gi inntekter til forskning og folkehelsetiltak, med utgangspunkt i
Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag. Innherred Vekst og Innovasjon Norge bidrar i
dette arbeidet.
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- Det blir viktig å øke kompetansen og skape en profesjonell organisasjon som kan
håndtere utfordringer knyttet til videreutvikling av forskningsresultatene, sier Lægreid.
Det er befolkningen i Nord-Trøndelag som eier materialet som er samlet inn, og dermed
også verdiene som HUNT Biosciences AS skal forvalte. Avtalen som er inngått med hver
enkelt deltaker i helseundersøkelsen om hvordan opplysninger og prøver kan benyttes, er
grunnlaget for aktivitet i HUNT Biosciences AS. Utnyttelse av slikt materiale er forøvrig
regulert gjennom lover og forskrifter.
HUNT forskningssenter, som er en del av Det medisinske fakultet ved NTNU, forvalter
data og biologisk materiale som er samlet inn gjennom de tre HUNT-undersøkelsene.
Materialet bearbeides og oppbevares i HUNT Biobank i Levanger. Det skal inngås en
avtale mellom HUNT Biosciences AS og HUNT/NTNU om hvordan selskapet kan bidra til
å etablere ny aktivitet innefor gitte rammer.
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- Det er et spennende prosjekt som vi håper vil bidra til økt forskningsaktivitet i MidtNorge, sier Lægreid. Valgkomiteen arbeider med å sette sammen et høyt kompetent styre
for selskapet, og det vil med det første bli holdt et stiftelsesmøte.
Spørsmål og svar om HUNT Biosciences AS
Kontaktpersoner for media:
NTNU: Direktør Per Ivar Maudal, tel. 90 54 66 10
Helse Midt-Norge: Konst. adm.dir Jan Eirik Thoresen, tel 74 83 99 00
Nord-Trøndelag Fylkeskommune: Fylkesråd Anne Irene Myhr, tel 92 85 55 04
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Foretaksmøter og styringsdokument for
helseforetakene
19. og 20. februar avholdes det foretaksmøter for helseforetakene i Helse
Midt-Norge. Foretaksprotokoller og styringsdokumenter for 2007 er nå
tilgjengelig på web.
Her finner du foretaksprotokollene for helseforetakene.
(Foretaksmøtet for Rusbehandling Midt-Norge HF er utsatt til 8. mars.)
Her finner du styringsdokumentene.
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Nasjonale retningslinjer for tildeling av insulinpumper
De regionale helseforetakene vil bidra til at det utarbeides felles
retningslinjer for tildeling og bruk av forskjellige insulinpumper for å sikre
et likeverdig tilbud til pasientene i hele landet.

Bilder

- Det har vært uklart hvem som har ansvaret for utstyr og forbruksmateriell som brukes til
kontinuerlig overvåking av blodsukkernivået, sier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse MidtNorge. Nå har helse- og omsorgsministeren definert overvåkningsutstyret som kombineres
med en insulinpumpe som et behandlingshjelpemiddel de regionale helseforetakene har
ansvaret for. Dette følges opp ved å utarbeide retningslinjer som helsepersonell kan legge
til grunn ved vurdering av pasientenes behov og ved å avtale priser og betingelser med
leverandøren av utstyret.
Det er et fåtall pasienter som vil ha behov for det spesielle overvåkningsutstyret. Noen
pasienter skal bruke det midlertidig for å få god regulering av blodsukkeret, mens andre
kan ha behov for det på varig basis. I utarbeidelsen av retningslinjene vil forhold som
graden av ustabilt blodsukkernivå, antall blodsukkermålinger pr. døgn, nattovervåking og
stikkvegring være noen av de forhold som må vurderes. Varigheten på utprøvings- og
oppfølgingsperioden må også vurderes. Dette ble drøftet i et møte i den nasjonale
kompetansegruppen for behandlingshjelpemidler i Oslo den 15. februar 2007.
For tildeling av andre insulinpumper vil liknende forhold også måtte vurderes, for
eksempel hvilke pasienter som har behov for fjernkontroll.
- Pasientene har imidlertid ingen rett til å få innvilget det utstyret vedkommende selv
ønsker. Det gjelder for eksempel nytt utstyr eller nye modeller utover det som er tildelt
som en del av behandlingen. Dette har helse- og omsorgsministeren nettopp presisert,
sier Haga. Pasienten kan påklage vedtak til Helse- og omsorgsdepartementet, som vil
behandle klagen på vanlig måte.
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Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å utforme nye, felles kliniske retningslinjer
for diagnostisering og behandling av diabetes gjeldende for både primær- og
spesialisthelsetjenesten i tråd med føringene i Nasjonal strategi for diabetesområdet.
Kontaktperson for media:
Kst. fagdirektør Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF – tlf. nr. 90 20 60 20
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Omstillingsutfordringen krever rask handling
- 2007 blir det året vi må få kontroll over driftsøkonomien. Det er gjort en
jobb for å sikre at vi nå får fram reelle tall og mer solide prognoser i den
månedlige økonomirapporteringen. I tillegg blir det nå tydeligere styring
og
Styret for Helse Midt-Norge RHF behandlet fredag resultatet for 2006 og ble orientert om
foreløpig rapportering for januar 2007. Det legges nå opp til tett oppføling av
helseforetakene i regionen. Helse- og omsorgsdepartementet skal ha månedlige rapporter
om utviklingen i regionen og for de enkelte helseforetakene. Januar-rapporteringen skal
først legges fram for styrene i de lokale helseforetakene. Det skjer i møter neste uke.
Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent at Helse Midt-Norge samlet vil kunne gå
med et underskudd på 85 millioner kroner i 2007.
Betydelig omstillingsutfordring
Helse Midt-Norge budsjetterte med et driftsunderskudd på 350 millioner kroner i 2006,
men resultatet blir 300 millioner kroner dårligere. I sum gir dette en omstillingsutfordring på
650 millioner for 2007. Ekstrabevilgningen på 275 millioner kroner som er varslet av
Regjeringen, er med på å redusere underskuddet – men vil ikke redusere behovet for
innsparinger i 2007.
Helseforetakene har identifisert en rekke tiltak for å redusere kostnader. Effekten av disse
tiltakene er ikke kommet så raskt som forventet. Det blir nå viktig å sikre at planlagte
kostnadskutt og omstilling iverksettes raskt for å få nødvendig effekt på resultatet for 2007
og slik bidra til økonomisk handlingsrom på sikt. En nylig avlagt rapport peker spesielt på
behovet for konsernstyring og forsterking av arbeidet med å sikre kostnadskontroll og
rapportering.
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å ikke fordele ekstrabevilgningen på
foretakene i 2007. Beløpet vil i sin helhet bli brukt som et bidrag for å redusere det
budsjetterte underskuddet i foretaksgruppen. Den økte rammen vil først bli fordelt mellom
helseforetakene i 2008 etter en revisjon av inntektsfordelingsmodellen som gjelder i Helse
Midt-Norge.
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Differensiert arbeidsgiveravgift
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt å endre sitt vedtak om hvordan ordningen
med differensierte arbeidsgiveravgift skal praktiseres i foretaksgruppen. Endringen har
særlig betydning for Helse Nord-Trøndelag som nå vil dra nytte av redusert
arbeidsgiveravgift i bl.a. Namsos uten at dette får betydning for fordelingen av driftsmidler i
Helse Midt-Norge.
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Vedtak om eierstrategier
Styret for Helse Midt-Norge RHF har gjort vedtak i tilknytning til fem
prosjekter innen foretaksgruppens eierstrategi. Vedtakene berører
samarbeid om bildediagnostikk og røntgen, behandling av hjerteinfarkt
(PCI), tilbudet til ekst
Røntgen
Alle helseforetak i Helse Midt-Norge blir nå pålagt å innføre vaktsamarbeid innad i det
enkelte helseforetak for tolkning av radiologiske undersøkelser på kveld/natt og i helger.
Tolkning av radiologiske undersøkelser skal ved et slik vaktsamarbeid skje på ett sted i
helseforetaket. Helseforetakene bestemmer selv når på døgnet vaktsamarbeidet starter.
Ordningen med vaktsamarbeid bør være i drift senest fra 1.07.07, heter det.
Gjennomføring av vaktsamarbeid internt i et HF er første skritt på veien i retning av et
fremtidig vaktsamarbeid mellom flere HF.
Helse Midt-Norge RHF ønsker også å redusere antall unødvendige røntgenundersøkelser.
I den forbindelse kommer det nå to nye prosjekter. Her skal man sammen med
primærlegene se på mulighetene for å endre rekvirent-adferd hos primærlegene. I tillegg
skal man sammen med private røntgeninstitutter starte et arbeid med standardisering av
prosedyrer for billedopptak og rutiner for overlevering av undersøkelser fra private
røntgeninstitutter til offentlige sykehus.
PCI-behandling
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at PCI-behandlingen (invasiv utredning og
behandling av hjerteinfarkt) Midt-Norge fortsatt skal være samlet ved St. Olav Hospital.
Vedtaket er i tråd med konklusjonen i den faglige evalueringen som er gjennomført. Det
har vært vurdert å etablere et tilbud om PCI-behandling i Ålesund, men dette ble ikke
anbefalt. Styret vedtok at tilbudet skal vurderes på nytt innen 3 år.
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Tilbudet til ekstremt for tidlig fødte
Styret for Helse Midt-Norge RH har vedtatt å videreføre tilbudet til ekstremt premature
barn ved både St. Olavs Hospital og ved Ålesund sjukehus. Det forelå en delt innstilling fra
faggruppen som har utredet framtidig organisering av tilbudet. Deler av faggruppen foreslo
at det burde skje en sentralisering til St. Olavs Hospital av tilbudet for barn født før 26.
svangerskapsuke. En sentralisering ville gitt økte kostnader.
Fødetilbudet i Orkdal
Styret for Helse Midt-Norge har vedtatt å opprettholde fødeavdelingen ved Orkdal
sykehus. Faggruppen som har utredet spørsmålet mente at også en fødestue ville gi et
medisinsk forsvarlig fødetilbud med god pasientopplevd kvalitet, men det er usikkerhet om
dette ville gitt økonomisk gevinst.
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Forprosjektet for Knausesenteret godkjent
Styret for Helse Midt-Norge RHF har godkjent forprosjektet for utbygging
av Knausensenteret i Molde. Styringsmålet for kostnadene i prosjektets er
163 millioner kroner (P50). Eiendommen Knausen (tidligere hotell) ble
kjøpt i 2004 o
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Foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF
15. februar avholdes foretaksmøte for Helse Midt-Norge RHF.
Protokollen fra foretaksmøtet vil bli gjort tilgjengelig på Helse- og omsorgsdepartementets
nettsted i etterkant av møtet (klikk her for å lese protokollen).
Det avholdes foretaksmøte for helseforetakene i Midt-Norge mandag 19. og tirsdag 20.
februar. Protokollene vil bli gjort tilgjengelig på Helse Midt-Norge RHFs nettsted i etterkant
av møtene (klikk her for å lese protokollene).
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Driftsunderskudd på 650 millioner i 2006
Driften av sykehusene i Helse Midt-Norge i desember 2006 har bidratt til å
øke underskuddet for foretaksgruppen. Årsaken er sammensatt. Det er
kommet ekstraordinære kostnader knyttet til forlik mellom NAVO og
arbeidstakerorganisasj
Helseforetakene har identifisert en rekke tiltak for å redusere kostnader. Effekten av disse
tiltakene er ikke kommet så raskt som forventet. Det blir nå viktig å sikre at planlagte
kostnadskutt og omstilling iverksettes raskt for å få nødvendig effekt på resultatet for 2007
og slik bidra til økonomisk handlingsrom på sikt. En nylig avlagt rapport peker spesielt på
behovet for konsernstyring og forsterking av arbeidet med å sikre kostnadskontroll og
rapportering.
Helse Midt-Norge budsjetterte med et driftsunderskudd på 350 millioner kroner i 2006,
men resultatet blir 300 millioner kroner dårligere. I sum gir dette en omstillingsutfordring på
650 millioner for 2007. Ekstrabevilgningen som er varslet av Regjeringen på 275 millioner
kroner, er med på å redusere underskuddet – men vil ikke redusere behovet for
innsparinger i 2007. Ekstrabevilgningen betyr at Helse Midt-Norge ikke kan gå med
underskudd, slik det ble lagt opp til i budsjettet som ble vedtatt i desember.
Styret for Helse Midt-Norge får seg forelagt økonomirapporteringen for desember og
forslag til disponering av ekstrabevilgningen på styremøte 16. februar. Innstillingen til
vedtak er at ekstrabevilgningen på 275 millioner kroner ikke fordeles på foretakene i 2007.
Den økte rammen vil først bli fordelt mellom helseforetakene i 2008 etter en revisjon av
inntektsfordelingsmodellen som gjelder i Helse Midt-Norge.
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Ventetid og ventelister økte i 2006
Både ventelister og ventetid økte ved de somatiske sykehusene i
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Strategi 2020

- Ventetid og ventelister har normalt en tendens til å øke i desember. Dette er noe vi har
sett de siste årene etter at kvaliteten på rapporteringen er blitt bedre. I løpet av høsten ser
imidlertid ut til at både ventelister og gjennomsnittlig ventetid har stabilisert seg på et
høyere nivå enn fjoråret. Det gir grunn til bekymring. Størst økning i venteliste er det for
ortopedisk kirurgi, sier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.

Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

Ved inngangen til 2007 står det omtrent like mange på venteliste som ved inngangen til
2003, men gjennomsnittlig ventetid er betydelig lavere (97 dager nå mot 156 dager ved
inngangen til 2003). Tallene viser også at helseforetakene er flinkere til å prioritere
pasienter som har rett til helsehjelp. En økende andel av de pasientene som har ventet
over ett år, mangler slik rettighet. Det har vært en økning i antall pasienter som har ventet
mer enn ett år i høst, men denne negative utviklingen ser nå ut til å stoppet opp.
Ventelista for pasienter som har behov for innleggelse på sykehus er lavere enn noen
gang. Det er pasienter som venter på dag- eller poliklinisk behandling som øker i antall.
Ventetida har særlig økt for pasienter som venter på dagbehandling.
Kontaktpersoner for media:
Kst. fagdirektør Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF - mob.tlf. 90206020
Kommunikasjonsrådgive Tor Harald Haukås, Helse Midt-Norge RHF - mob.tlf. 93498136
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Ekstern rapport anbefaler strammere økonomistyring
Strammere konsernstyring og tett oppfølging i forhold til økonomisk
utvikling, er noen av forslagene som presenteres i rapporten fra
rådgivningsgruppen som Helse Midt-Norge RHF etablerte for å få en
gjennomgang av økonomistyringen
- Rapporten gir oss et godt grunnlag for å ta fatt i sentrale problemstillinger knyttet til
økonomistyring og budsjettkontroll. Den peker på svakheter ved dagens organisering. Vi
kan bli bedre både i forhold til rollefordeling og ansvarsforståelse. Det har vært nyttig å
gjøre bruk av ekstern kompetanse for å få vurdert de utfordringene vi står overfor, sier kst.
adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge.
Rådgivningsgruppen som ble opprettet av adm.dir. i Helse Midt-Norge RHF i desember
2006, har hatt viseadm.dir. Atle Brynestad fra Helse Sør RHF som leder. Bakgrunnen var
at styret for Helse Midt-Norge RHF mente at det var nødvendig å styrke
økonomifunksjonen ved St. Olavs Hospital og at det var nødvendig å knytte til seg ekstern
kompetanse. Med bakgrunn i den utfordrende situasjonen St. Olavs Hospital HF står
overfor i forhold til økonomi og balansekrav, har arbeidet i rådgivningsgruppen hatt særlig
fokus på behovet for korrekt økonomisk styringsinformasjon og evne til omstilling.
Rapporten utfordrer Helse Midt-Norge RHF til å iverksette en strammere form for
konsernstyring overfor helseforetakene i regionen. Foretaksgruppens gjennomgående
styringssystem må tilpasses slik at det fanger opp informasjon knyttet til omstilling og
endring. Økonomifunksjonen må styrkes og felles økonomihåndbok og systemer må bidra
til å klargjøre rutiner og ansvar, heter det. Mangelfull og upresis rapportering har vært et
problem, og konsekvensen er flere ubehagelige overraskelser og som har ført til
resultatprognosene for 2006 flere ganger ikke har holdt.
Strammere ramme for konsernstyring får også konsekvens for hvordan St. Olavs Hospital
organiserer sin virksomhetsstyring. Helseforetaket er i ferd med å legge om sin
organisering av klinikker og linjeledelse og rapporten peker på en rekke krav som må
innfris når ny klinikkstruktur innføres for å sikre samordning og ansvarliggjøring. Rapporten
peker på forhold som må forbedres både hos Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital
HF – og i relasjonen mellom de to nivåene i foretaksgruppen.
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I tillegg til rapporten fra rådgivningsgruppen er det i løpet av 2006 også lagt fram flere
revisjonsrapporter og utredninger om utfordringene ved St. Olavs Hospital HF.
Her er en oversikt over rapporter og dokumentasjon som kan lastes ned:
Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF –
06.02.07
Internrevisjonens rapport om økonomisk situasjon ved St. Olavs Hospital HF –
23.11.06
Internrevisjonens gjennomgang av økonomisk situasjon ved St. Olavs Hospital HF –
30.03.06
Internrevisjonens revisjon av PRO 200 ved St. Olavs Hospital HF – 14.03.06
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Fra blålys til livslys(t) - regional
rehabiliteringskonferanse
Konferansen er åpen for alle interesserte og arrangeres 16. – 17. april på
Rica Hell Hotel, Stjørdal.
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Norsk Elektronisk Legehåndbok tilgjengelig for alt
helsepersonell i Norge
I dag 1. februar blir Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) tilgjengelig for
alt helsepersonell i Norge etter at utgiveren av NEL, Norsk
Helseinformatikk AS (NHI), vant anbudskonkurransen om nasjonalt
oppslagsverk utlyst av Sosial- o
Hva er NEL?
NEL er et todelt produkt. Det inneholder kunnskap beregnet både på helsepersonell og
pasienter. Oppslag i NEL gir helsepersonell rask tilgang til oppdatert kunnskap og
mulighet for å skrive ut pasientinformasjon til pasienter om symptomer og tegn,
sykdommer, behandlinger, undersøkelser etc. NEL er det suverent største medisinske
digitale oppslagsverket i Norge og inneholder ca. 7000 oversiktsartikler.
NEL brukes både av allmennleger og sykehusleger, sykepleiere, helsesøstre,
hjemmesykepleien, sykehjem, bedriftshelsetjenesten, universiteter og høgskoler.
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Hvorfor er avtalen med Helsebiblioteket så viktig for oss som pasienter?
Når NEL nå blir tilgjengelig for alt helsepersonell i Norge, innebærer det tilgang til en
felles kunnskapsplattform. Det betyr
økt mulighet for at vi får likeverdige medisinske tilbud,
økt sjanse for at vi som pasienter behandles i tråd med dagens og ikke gårdagens
medisin,
bedre samhandling mellom de ulike utøverne i helsetjenesten
økt pasientmedvirkning gjennom økt kunnskap om hva som kan eller bør gjøres i
ulike medisinske situasjoner
Frem til torsdag 8.2. er NEL fritt tilgjengelig for pressen på www.legehandboka.no.

Følg oss på sosiale
medier
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Det kan være nyttig å lese om "lær å bruke NEL" før du begynner å utforske NEL.
Spørsmål om NEL kan rettes til Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og
redaktør av NEL. Tel 73 89 47 53.
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Byggfase 1 blir billigere enn antatt
Første fase av utbyggingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim blir 600
millioner kroner billigere enn kostnadsrammen som Stortinget la til grunn.
Regnskapet viser at kostnadene blir 120 millioner kroner lavere enn siste
rapporterin
- Dette er en positiv nyhet for hele regionen. God kostnadskontroll og redusert låneopptak
betyr at vi får redusert våre framtidige finanskostnader noe. Dette er et godt bidrag til å
sikre vår langsiktige økonomiske bæreevne. Nå blir det viktig å ha fokus på byggfase 2
og videreføre den gode prosjektstyringen, sier kst.adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse
Midt-Norge RHF.
Også Forsknings- og Undervisningsdepartementet kan notere nesten 40 millioner spart av
sin avsatte ramme for nytt medisinsk fakultet ved NTNU. 25 % av utbyggingsprosjektet er
nytt medisinsk fakultet.
- Vi er ferdige med sluttoppgjøret for nesten alle entreprisene, med bedre resultat enn
våre nøkterne prognoser. Vi kan dermed også frigi reservene som var avsatt for å dekke
opp mulige krav, sier adm.dir. Johan Arnt Vatnan i Helsebygg Midt-Norge om årsaken til
at sluttsummen nå går enda mer ned. Helsebygg Midt-Norge har bare en uavsluttet
kontrakt med bedriften Elpro AS, som kan gå til voldgift.
De totale kostnadene for byggfase 1 blir fem milliarder kroner.
Kontaktpersoner for media:
Kst.adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge RHF, mob.tlf. 97062470
Adm.dir. Johan Arnt Vatnan, Helsebygg Midt-Norge, mob.tlf. 99561569
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275 millioner kroner ekstra til Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge får økt basisbevilgningen med ytterligere 275 millioner
kroner i 2007. Regjeringen har valgt å særlig prioritere Midt-Norge og
Nord-Norge når den nå varsler at det vil bli bevilget 800 millioner kroner
mer til spes
- Den økonomiske situasjonen i Helse Midt-Norge og i Helse Nord er alvorlig. For å nå
Stortingets resultatkrav for 2007 og samtidig sikre pasientbehandlingen, mener regjeringen
at det er nødvendig å gi en ekstrabevilgning nå. Helse- og omsorgsdepartementet vil
samtidig stille skjerpede krav til rapportering og styring, sier helse- og omsorgsminister
Sylvia Brustad.
- Jeg er glad for at Regjeringen har lyttet og forstått vår situasjon, der det særlig er
utfordringen for St. Olavs Hospital HF som har gitt grunn til bekymring. Ytterligere
dramatiske budsjettkutt ville gått ut over tilbudet til pasientene på en uheldig måte.
Tilleggsbevilgningen som nå kommer vil bidra til å redusere vårt samlede driftsunderskudd
for 2007, men det er ingen grunn til å reversere de tiltakene som er varslet for å få
kontroll over økonomien. Det er nødvendig for å sikre langsiktig økonomisk bærekraft for
hele Helse Midt-Norge, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge RHF som er
meget fornøyd med helseministerens opplegg.
De 800 millioner
275 millioner kroner
225 millioner kroner
100 millioner kroner
100 millioner kroner

kronene fordeles slik i proposisjonen fra Regjeringen:
til Helse Midt-Norge RHF
til Helse Nord RHF
til Helse Vest RHF
til det nye Helse Sør-Øst RHF

I tillegg foreslår regjeringen:
50 millioner kroner til lokalsykehusprosjekter
50 millioner kroner til rustiltak
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Helse Sør og Helse Øst slås sammen til et nytt helseforetak ”Helse Sør-Øst RHF”.
Denne prosessen skal være sluttført seinest innen 1. juli i år. Dette skal sikre bedre
ressursutnyttelse og samordning av sykehusene i hovedstadsområdet og gi grunnlag for
bedre rekruttering av helsepersonell og spesialister til andre steder i landet, mener
Regjeringen.
Andre tiltak som settes i verk er:
Enda sterkere styring av sykehusøkonomien. Utgiftskontrollen i sykehusene skal
forbedres.
Samhandlingsprosjekter bla. mellom kommuner og sykehus i Vestfold og i Helse Vest
og i Helse Nord.
Pilotprosjekter som skal sikre bedre medarbeidermedvirkning i omstillingsprosesser
ved 2-3 sykehus.
Systemet med aktivitetsbasert finansiering skal gjennomgås med sikte på å bedre
utgiftskontrollen, unngå uheldige vridninger og sikre bedre pasientforløp.
Vurdere mulige grensejusteringer i randsonene mellom Helse Sør og Helse Øst og
tilliggende helseregioner. Dette berører også opptaksområder for sykehusene. For
Helse Midt-Norge er dette av spesiell interesse for tilbudet i den såkalte
”fjellregionen” som omfatter sykehusavdelingen på Røros og Tynset Sykehus.
Bedre utnyttelse av IKT
Kontaktpersoner for media:
Styreleder Kolbjørn Almlid, Helse Midt-Norge RHF - mob.tlf. 90600994
Kst. adm.dir. Jan Eirik Thoresen, Helse Midt-Norge RHF - mob.tlf. 97062470
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Streiken er slutt
NAVO og Akademikerne ble i dag enige om ny tariffavtale for
Akademikerne i helseforetakene. Riksmeklingsmannen startet meklingen
kl 2100, og kl 07.00 ble det lagt frem et forslag som senere ble akseptert
av partene. Streiken ved no
- Vi er svært glad for at streiken med dette er over. Det er viktig at sykehusene nå
kommer tilbake i ordinær drift, slik at pasienter som har fått utsatt sine avtaler under
streiken, raskest mulig kommer i behandling, sier kst. adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse
Midt-Norge RHF.
Innholdet i avtalen
Resultatet innebærer at legene får et sentralt tillegg på mellom 2 og 2,5 %. I tillegg vil det
bli gjennomført forhandlinger om lønnsreguleringer i september for legene. Disse skjer i
fredsplikt. For øvrige forbund i Akademikerne vil det bli forhandlet lokalt i mai.
Partene ble videre enige om å endre avtaleperioden, slik at Akademikerne fra og med
2008 vil forhandle samtidig som de øvrige hovedorganisasjonene. Dette har vært en viktig
målsetting for arbeidsgiver.
- Det er også gledelig at når det gjelder de sosiale bestemmelsene har vi blitt enige om et
opplegg i overensstemmelse med det som ble avtalt for alle de andre organisasjonene i
2006, sier arbeidslivsdirektør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen NAVO.
Helseforetakene har i lengre tid vært opptatt av hvordan sykehusenes ressurser kan
utnyttes bedre til beste for pasienten. Legenes arbeidstidsordninger er en nøkkel for å
sikre dette. NAVO og sykehusene har forventninger til at den arbeidsgruppen partene nå
er blitt enige om å nedsette, jfr NAVOs forslag, kan bidra til å skape gode, fremtidsrettede
løsninger.
Resultatet bør være et godt grunnlag for å samarbeide om alle utfordringer vi står ovenfor.
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Ytterligere kommentarer
gis av arbeidslivsdirektør i NAVO, Anne-Kari Bratten, tlf. 934 41 831.
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Likeverdig tilbud for diabetes-pasienter
Helse Midt-Norge vil drøfte praksis for valg av insulinpumper med de
øvrige helseregionene. Motivet er å sikre at pasientene får et likeverdig
tilbud uavhengig av bosted og at utstyret som anbefales er tilstrekkelig
for å dekke pas
15. februar er det møte i den nasjonal kompetansegruppe for behandlingshjelpemidler, her
vil praksis vedrørende bruk av insulinpumper og utstyr for måling av blodsukker bli drøftet.
I utgangspunkt gjelder to-årige avtaler som helseregionene har inngått når det gjelder kjøp
av denne type utstyr. Det skal gjennomføres ny nasjonal anbudsrunde om kjøp av
insulinpumper i 2007.
- Vi har invitert våre fagmiljøer i Midt-Norge til å være med på å vurdere våre rutiner og
hvilke hjelpemidler som bør anbefales for å gi midtnorske diabetes-pasienter et godt
tilbud. I tillegg vil det selvsagt være slik at det alltid vil komme nye
behandlingshjelpemidler på markedet. Dette må vi kunne ha en løpende vurdering av, og
vi må sikre at rutinene også gir rom for individuelle løsninger når behovene tilsier det. Vi
konstaterer at det er ulik oppfatning blant brukere og i noen fagmiljøer om hvilken praksis
som skal følges, sier kst. fagdirektør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF.
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Sterkere vekst for psykisk helsevern enn somatikk
Rapporten SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005 som nå er publisert,
dokumenterer bl.a. at Helse Midt-Norge hadde en sterkere vekst innen
psykisk helsevern enn innen somatikk fra 2004 til 2005. Utviklingen
gjelder både i forhold ti
- Vi er tilferds med at det nå dokumenteres at Helse Midt-Norge har innfridd bestillingen
fra departementet for 2005 om å gi psykisk helsevern prioritet og at veksten på dette
området er større enn for somatikk. Gjennom de tilbakemeldinger vi har fra våre
helseforetak, er det grunn til å forvente at denne målsettingen også blir innfridd for 2006,
sier kst. adm.dir. Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
SAMDATA-rapporten for 2005 viser utviklingen innenfor spesialisthelsetjenesten for
perioden 20002-2005. I Helse Midt-Norge har befolkningen fått lettere tilgang til og et mer
likt tilbud. Omfanget av døgnbehandling er økt og ventetida er gått ned. Men fortsatt ligger
antallet dagbehandlinger under landsgjennomsnittet. Tilgangen på polikliniske tjenester er
blitt bedre og det er sterk økning innen psykisk helsevern.
- Rapporten peker også på flere områder der vi kan forbedre kvaliteten. Vi har klart å
forbedre oss når det gjelder utsending av epikriser, og denne utviklingen har fortsatt i
2006. Men vi er ikke i mål verken når det gjelder epikriser, korridorpasienter eller
strykninger fra operasjonsprogrammet. Styringsdokumentet til våre helseforetak for 2007
vil definere krav og mål for utvikling av kvalitet på bl.a. disse områdene, sier Thoresen.
Her finner du rapporten SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2005
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Streikevarsel for St. Olavs Hospital
Det lyktes ikke å komme til enighet i meklingen mellom
arbeidsgiverforeningen NAVO og Akademikerne.
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Det lyktes ikke å komme til enighet i meklingen mellom arbeidsgiverforeningen NAVO og
Akademikerne. Dermed er rundt 440 ansatte ved fire av landets helseforetak i streik fra
arbeidstidens start i dag, torsdag 18. januar.

Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge

Sentrale tema i meklingen var lønnstillegg, arbeidstidsordninger og sosiale bestemmelser
som lønn under svangerskapspermisjon, pensjon, gruppelivsforsikring og
sykelønnsrettigheter . Nærmere informasjon om streiken finner du på www.navo.no
De helseforetakene som i første omgang vil bli rammet av streiken er
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Ullevål universitetssykehus, Aker Universitetssykehus
og Rikshospitalet - Radiumhospitalet. Akademikerne i helseforetakene består av leger,
sivilingeniører, økonomer, jurister, samfunnsvitere, tannleger og psykologer.
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Mellomfornøyde brukere innen psykisk helsevern
Brukerne av tilbudet innen psykisk helsevern i Helse Midt-Norge, mener
at tjenestene kan bli bedre. Det viser en brukerundersøkelse som
offentliggjøres nå. Men lav svarprosent gjør det vanskelig å trekke
bastante konklusjoner
- Brukerundersøkelser kan være viktige tilbakemeldinger til oss. De skal brukes til å gjøre
tilbudet og tjenestene bedre tilrettelagt og heve kvaliteten. Undersøkelsen som nå er gjort
blant innlagte på døgnavdelinger innen psykisk helsevern, har imidlertid en svarprosent på
35 prosent og det gjør at det er stor usikkerhet knyttet til svarene. Vi bør derfor se hva vi
kan lære av måten denne undersøkelsen har vært gjennomført på og slik legge et
grunnlag for bedre kvalitet neste gang. Vi må legge forholdene til rette slik at flere
pasienter velger å delta med sine svar, sier konstituert fagdirektør Daniel Haga i Helse
Midt-Norge RHF.
Hovedresultatene fra undersøkelsen gir en score på 51 på en skala fra 0 til 100 når
brukerne skal gi uttrykk for hvor fornøyd de er med behandlingen de har fått totalt sett.
Institusjonene i Midt-Norge får tilsvarende resultat som landsgjennomsnittet. Med den lave
svarprosenten er det imidlertid vanskelig å bryte tallene ned på institusjonsnivå der nytten
av tilbakemeldingene ville vært størst.
Undersøkelsen gir et bilde av mellomfornøyde brukere på døgnavdelingene innen psykisk
helsevern i Helse Midt-Norge. Det gjelder både aktivitetstilbudet ved institusjonen,
samarbeidet med personalet og hvordan utskrivelse ble forberedt og gjennomført.
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På den positive siden kan noteres at 82 prosent av de som svarte var innlagt frivillig og
70 prosent sier at de fulgte behandlingen under oppholdet, helt eller ganske frivillig. 66
prosent svarer at de psykiske plagene er blitt mye eller litt bedre etter innleggelsen.
- Vi har en utfordring i forhold til holdninger når 28 prosent svarer at de opplevde å bli
behandlet nedlatende flere ganger og mer enn halvparten sier at de ikke har fått
informasjon om sin mulighet til å klage på behandlingen eller om innsyn i egen journal.
Her har vi definitivt et forbedringspotensial, og undersøkelsen gir også en så pass lav
score som 42 når det gjelder brukernes opplevelse av å ha innflytelse på
behandlingsopplegget. Det er et mål for opptrappingsplanen at tjenestene skal bygge opp
under pasientenes mulighet til å mestre sitt eget liv, og undersøkelsen viser at vi ikke er i
mål, sier Haga.
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Her kan du laste ned rapporten. (pdf-dokument)
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Jan Eirik Thoresen konstituert som ny
administrerende direktør
Jan Eirik Thoresen er konstituert som ny administrerende direktør for
Helse Midt-Norge RHF. Han har til nå vært fagdirektør og
viseadministrerende direktør i helseforetaket. Styret for Helse Midt-Norge
RHF har samtidig opprettet et
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- Selv om vi nå får en periode med en konstituert ledelse av Helse Midt-Norge, blir det
ikke noe hvileskjær for endringsprosessene i helseregionen eller for arbeidet med å innfri
budsjettmålet for helseforetakene våre, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt-Norge
RHF.
Thoresen (54) er kirurg av profesjon og har også mastergrad i helseadministrasjon. Han
har vært overlege ved kirurgiskavdeling ved universitetssykehuset i Trondheim, medisinsk
sjef for utbyggingsprosjektet samme sted og har i perioder vært konstituert som
administrerende direktør både ved St. Olavs Hospital og ved Helse Nord-Trøndelag.
Som følge av endringene i ledelsen av Helse Midt-Norge RHF, blir seniorrådgiver Daniel
Haga konstituert som fagdirektør. Stillingen som økonomidirektør ved Helse Midt-Norge
RHF vil bli lyst ut om kort tid, etter at Jan Morten Søraker nå har tiltrådt stilling som
økonomidirektør ved St. Olavs Hospital HF.
Avtroppenende direktør Paul Hellandsvik vil fortsatt være ansatt hos og ha oppgaver for
Helse Midt-Norge. Han er også forespurt om å bistå nasjonale helsemyndigheter.
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Budsjett 2007 vedtatt
Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt et budsjett for 2007 som gir
underskudd på 381 millioner kroner. Budsjettet er det første som
framlegges etter at reglene for avskrivninger er gjort gjeldende for
helseforetakene og det e
- Situasjonen er krevende. Skal budsjettkravet for 2007 nås, må vi ha full effekt av de
tiltak som helseforetakene har lagt opp til. Verken ansatte eller styrene for våre
helseforetak bør ha urealistiske forventninger om friske penger. Det er avgjørende at vi
ikke bruker eller planlegger å bruke mer penger enn det vi har. Lykkes vi med dette, har
vi likevel en stor utfordring i å kunne forsvare framtidige kapitalutgifter og ytterligere
innsparinger ved St. Olavs Hospital HF, uten at det går ut over pasienttilbudet. Helse MidtNorges utfordringer på kort sikt og vår langsiktige økonomiske bæreevne er derfor tema i
det møtet vi har bedt om med vår eier, sier styreleder Kolbjørn Almlid.
Helse Midt-Norge har i tråd med oppdraget fra eier, lagt opp til å videreføre pasienttilbudet
på et aktivitetsnivå som i 2006. De totale utgiftene i 2007 er budsjettert til 11,9 milliarder
kroner.
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Norsk Elektronisk Legehåndbok gratis til norsk
helsepersonell
På www.helsebiblioteket.no får alle som er norsk helsepersonell gratis
tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) fra 1. februar 2007.
– Dette er et praktisk oppslagsverk som kan brukes av alle i helsetjenesten, og som kan
bidra til en kvalitetsheving av arbeidet, sier direktør John-Arne Røttingen i Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten.
Om NEL
NEL har vært på markedet i åtte år, og har etablert seg som et praktisk, elektronisk
oppslagsverk til bruk for helsepersonell i en travel hverdag. NEL inneholder blant annet
pasientinformasjon og beskrivelser av kliniske prosedyrer, symptomer og sykdommer. I
tillegg finnes informasjon om:
• førstehjelp
• legemidler
• trygdemedisin
• vaksiner
• legemiddelinteraksjoner
Praktiske verktøy som skjemaer og diagnoselistene ICD-10 og ICPC er også lett
tilgjengelig. I de enkelte kapitlene finnes lenker til relaterte tilstander, undersøkelser,
behandlinger, undervisningsprogram, illustrasjoner, bilder og videoer.
Ikke bare for leger
NEL er utarbeidet for norsk helsetjeneste av norske fagfolk. Produktet ble opprinnelig laget
for allmennleger, men er et nyttig kunnskapsverktøy for mange grupper helsepersonell.
– Vi vil jobbe for å få flere i helsevesenet til å ta tjenesten i bruk, sier redaktør for
Helsebiblioteket Magne Nylenna.
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Sosial- og helsedirektoratet og de regionale helseforetakene betaler for avtalen, som er
inngått mellom Norsk Helseinformatikk AS som eier NEL og Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten som drifter Helsebiblioteket.
NEL produseres av en redaksjon i Trondheim. Innholdet kvalitetssikres av nærmere 200
medarbeidere fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.
– Vi er svært tilfreds med å inngå en nasjonal avtale og et samarbeid med Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, sier Hilary Drummond, daglig leder i Norsk
Helseinformatikk AS.
Har du spørsmål om eksisterende abonnement eller NEL i CD- eller PDA-versjon, kontakt
Norsk Helseinformatikk, tlf. 73 89 47 50 eller e-post: nhi@nhi.no.
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Oppdragsdokument for 2007
Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument for Helse MidtNorge RHF for 2007 er nå lagt fram. Med bakgrunn i dette utformer nå
Helse Midt-Norge

Bilder

– Det må bli kortere ventetid for barn- og unge innen psykisk helsevern og akuttilbudet
skal følges tett. Jeg stiller derfor krav om at flere pasienter skal behandles hver dag både i
barne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien, sier helse- og omsorgsminister
Sylvia Brustad.
I 2007 videreføres arbeidet med å innfri regjeringserklæringen fra Soria Moria.
Helseforetakene skal opprettholde et desentralisert sykehustilbud. Dette skal blant annet
sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Helse- og omsorgsdepartementet har
nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger som blant annet skal
tydeliggjøre lokalsykehusenes akuttfunksjoner som del av en sammenhengende
behandlingskjede.
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Ingen lokalsykehus skal legges ned. Samtidig skal foretakene videreføre arbeidet med en
bedre arbeidsdeling mellom sykehusene på en måte som fremmer styrket kvalitet i
pasientbehandlingen.
De regionale helseforetakene skal øke innsatsen til psykisk helsevern og til tverrfaglig
spesialisert behandling av rusmisbrukere. Aktivitetsveksten skal være høyere innen rus og
psykisk helsevern enn innen somatisk behandling.
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- Jeg vil også understreke at det fra 1. januar 2007 er innført fritak for egenandel ved
oppsøkende behandling overfor rusmiddelavhengige, sier Brustad.
Ventetider for barn og unge innen psykisk helsevern skal reduseres markert. Det varsles i
oppdragsdokumentene at en særskilt ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år er
under arbeid.
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De regionale helseforetakene skal i samarbeid med primærhelsetjenesten styrke tilbudet til
pasienter med kroniske smerter.
- Det skal legges til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte
utfordringene på dette området, blant annet ved smerteklinikkene, sier Brustad.
Kapasitet innen rehabilitering skal styrkes når det gjelder plasser i sykehus og andre
institusjoner som yter tjenester innen spesialisert rehabilitering, og ansatte knyttet til
poliklinikk og team i forhold til 2006 nivå. Det øremerkede tilskuddet til helse- og
rehabiliteringstjenester for sykmeldte skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de
kostnader som finansieres gjennom andre bevilgninger til de regionale helseforetakene.
- Det er et mål at tilgangen på organdonasjon skal øke og foretakene blir bedt om å
iverksette relevante tiltak. Stortinget har satt av særskilte midler til dette, sier Brustad.
I oppdragsdokumentene gir Helse- og omsorgsministeren sitt helsepolitiske oppdrag til de
regionale helseforetakene. I årets dokument er oppdragene gjort tydeligere. Det skal ikke
være tvil om hva som forventes av de regionale helseforetakene. Helse- og
omsorgsdepartementet vil også følge opp de regionale helseforetakene tettere i 2007.
Her finner du oversikt over oppdrags- og styringsdokumenter i Helse Midt-Norge.
Her finner du oppdragsdokumentene for landets regionale helseforetak:
Helse Nord RHF - Oppdragsdokument 2007
Helse Midt-Norge RHF - Oppdragsdokument 2007
Helse Vest RHF - Oppdragsdokument 2007
Helse Sør RHF - Oppdragsdokument 2007
Helse Øst RHF - Oppdragsdokument 2007
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2002-2007: Helse Midt-Norge fem år
Kortere ventetid, bedre kvalitet, nye behandlingstilbud, utbygging og
styrking av tilbudet innen psykisk helsevern og rusbehandling – og et
historisk høyt aktivitetsnivå. Første etappe av utbyggingen av nytt
universitetssykehus er
Fra verst til best på ventetid
Helse Midt-Norge gikk fra å være verst til å bli den helseregionen som var best på
ventetid. Selv om ventetida økte i første halvår 2006, er det i dag langt færre pasienter
som opplever uverdig venting.
Ved inngangen til 2002 hadde 12.000 midtnorske pasienter ventet i mer enn ett år på
behandling, ved inngangen til 2006 gjensto 195 pasienter. Tallet økte igjen til rundt 800 i
løpet av 2006. Den gjennomsnittlige ventetida er redusert fra 300 dager i 2002 til 92 dager
(utgang nov.-06).
Redusert ventetid og innføring av individuell behandlingsfrist har gitt midtnorske pasienter
et mer forutsigbart behandlingstilbud. I tillegg har pasienten fått rett til fritt å kunne velge
behandlingssted både for somatiske sykehus, innen psykisk helsevern og rusbehandling.
Bedre psykisk helsevern og rusbehandling
Handlingsplanen innen psykisk helsevern har gitt Midt-Norge ni moderniserte enheter og
nye distriktspsykiatriske sentre. Flere får i dag hjelp enn før, og særlig gjelder det tilbudet
for barn og unge.
Som eneste region i landet, valgte Helse Midt-Norge å etablere et eget helseforetak for
rusbehandling da rusreformen ble iverksatt i 2004. En egen handlingsplan for rusfeltet er
vedtatt og det har skjedd en styrking av tilbudet gjennom en omprioritering innenfor den
økonomiske rammen regionen har hatt til disposisjon.
Nytt universitetssykehus
Grunnsteinen for det nye universitetssykehuset i Trondheim ble lagt i 2002 etter at
Stortinget hadde gjort endelig vedtak. Første byggefase ble avsluttet i 2005 og moderne
og innbydende behandlingssentre er tatt i bruk av pasienter og ansatte. Regningen for
første byggefase ble 60 millioner kroner lavere enn styringsmålet og ligger dermed 435
millioner kroner under øvre kostnadsramme.
Finansieringen av andre byggefase ble avklart ved inngangen til 2006 og er nå i ferd med
å bli satt ut i livet. Utbyggingen er Fastlands-Norges største investeringsprosjekt.
Helsedelen beløper seg til vel ni milliarder kroner. I tillegg kommer universitetsdelen på
rundt tre milliarder kroner. Andre byggefase skal være avsluttet 2014.

Kortfattet brosjyre om
Strategi 2020
Nyhetsmating fra Helse
Midt-Norge
Helse Midt-Norge RHF
St. Olavs Hospital HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Møre og Romsdal HF
Rusbehandling Midt-Norge
HF
Sykehusapotekene MidtNorge HF

Få nyheter fra Helse MidtNorge RHF som Epostabonnement

Følg oss på sosiale
medier
Helse Midt-Norge på

0

Økonomisk utfordring
Helse Midt-Norge har en betydelig utfordring i å holde driftskostnadene innenfor budsjettet.
Underskuddet på drift økte i 2006 og situasjonen er særlig problematisk ved St. Olavs
Hospital HF. Helseforetaket skal også gjøres i stand til å forsvare framtidige
kapitalkostnader knyttet til det nye universitetssykehuset.
Det er iverksatt tiltak både innenfor hvert enkelt helseforetak og i form av felles tiltak for
hele foretaksgruppen, for å rasjonalisere og øke effektiviteten i Helse Midt-Norge.
Regionalisering
Gjennom opprettelsen av helseforetak i Midt-Norge, ble det lagt på plass en struktur med
felles ledelse for to og to sykehus i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. I SørTrøndelag er virksomhetene samlet i ett helseforetak som i omfang utgjør halve budsjettet
for hele helseregionen.
Siden 2002 er det gjennomført en rekke endringer og samordning innenfor hvert enkelt
helseforetak. Samordning og investeringer i IT-systemer har gjort det mulig å fordele
oppgaver mellom helseforetakene og innføre bl.a. elektronisk pasientjournal og
bildebehandling (røntgen).
Innføring av gjennomgående styringssystem for hele foretaksgruppen har gitt et felles
system for å måle og sammenligne resultater både innen pasientbehandling/opplæring
(ventelister, epikrisetid, korridorpasienter mv.), økonomi, organisasjon/ledelse og forskning.
Ved å stille krav til resultater og sikre løpende rapportering ned på avdelingsnivå, har
Helse Midt-Norge både klart å forbedre kvaliteten på tjenestetilbudet, sikre at innsatsen
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blir mer målrettet og styrket ledelsesdimensjonen.
Organisasjon og ledelse
Helse Midt-Norge har lagt stor vekt på å ledelsesutvikling. Det er etablert et eget regionalt
program for dette, og flere hundre ledere fra regionen har gjennomgått kurs og opplæring.
Helse Midt-Norge har også fått en sentral rolle i gjennomføringen av det nasjonale
topplederprogrammet for spesialisthelsetjenesten.
Styrket kvalitet og nye tilbud
Det er vedtatt plan for samling og arbeidsfordeling innen kreftkirurgi for å styrke kvaliteten
i tilbudet. Det er åpnet ny avdeling for kreftbehandling ved Ålesund sjukehus. Utvikling og
bruk av PCI-intervensjon (utblokking av blodårer for å motvirke og forebygge hjerteinfarkt)
er et av tiltakene for å styrke tilbudet innen hjertemedisin. Trådløs overføring av EKG og
digitalisering åpner også for ny og bedre behandling. Hjerteinfarktregisteret ved St. Olavs
Hospital er under utvikling som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.
Etableringen av regioner har gitt oss mulighet til å utvikle tilbud på tvers av gamle grenser.
I Helse Midt-Norge er beslutninger om funksjons- og oppgavefordeling basert på kriterier
om økt kvalitet, mer robuste fagmiljøer og bedre utnyttelse av ressursene. Brukere og
ansatte er representert i prosjektgrupper. Det er etablert formelle brukerutvalg i alle
foretakene, og de spiller en sentral rolle i omstillingsarbeidet som pågår.
Det er etablert tilbud for sykelig overvektige med tilbud om kirurgisk behandling, kurstilbud
og det drives forebyggende arbeid og rehabilitering.
Vedtatt handlingsprogram for fysikalsk medisin og rehabilitering og habilitering innebærer
at det skal skje en opptrapping og styrking av fagfeltet. Spesiell vekt legges på
habilitering.
Helse Midt-Norge har gradvis overtatt ansvaret for finansiering av medisinsk rehabilitering
og det er nylig inngått langsiktig avtaler med private institusjoner for å videreføre og
utvikle dette tilbudet.
Helse Midt-Norge 2010
Strategien for utvikling av Helse Midt-Norge mot 2010 legger til grunn disse
satsingsområdene:
• Psykisk helsevern og rusbehandling
• Sammenheng i behandlingstilbudet
• Kronisk syke og eldre
• Trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom
• Dokumentasjon og synliggjøring av kvalitet
• Bedre bruk av tilgjengelige ressurser
På bakgrunn av dette er det iverksatt arbeid både for å utvikle samhandling med
primærhelsetjenesten og andre aktører. Gjennom en egen eierstrategi er det nå iverksatt
arbeid for å utvikle behandlingstilbudet og for å frigjøre ressurser som skal gå til de
prioriterte satsingsområdene.
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Enighet om ny avtale om pasienttransport i NordTrøndelag
Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS (TTS) og Helse Midt-Norge RHF
er blitt enige om en ny avtale for pasienttransport i Nord-Trøndelag.
Avtalen gjelder for 2007 og 2008. Dette betyr at fra og med lørdag 6.
januar gjenopprettes ordningen med kreditt
Begge parter er tilfreds med at pasientene unngår de ulempene som har oppstått etter at
den gamle avtalen gikk ut ved nyttår. Effekten er også at NAV i Nord-Trøndelag og
kommunene nå slipper det merarbeidet som saken har medført.
Både kontraktssjef Bård Skage i Helse Midt-Norge RHF og styreleder Øistein Teigen i
TTS uttaler at de er fornøyd med at man er kommet fram til en avtale til beste for
pasientene.
Kontaktpersoner for media:
Daglig leder Terje Nordbach, Taxi Transportservice Nord-Trøndelag AS, mob. 46428000
Kontraktssjef Bård Skage, Helse Midt-Norge RHF, mob. 95031379
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Hellandsvik fratrer som administrerende direktør
Etter å ha vært øverste sjef for Helse Midt-Norge i over fem år, ønsker
Paul Hellandsvik å fratre stillingen som administrerende direktør. Etter
avtalen skulle Hellandsvik gå av som direktør om ett år, med mulighet for
å gå over i
Paul Hellandsvik har jobbet med helsereformen i til sammen seks år. I 2001 var han
prosjektdirektør for daværende helseminister Tore Tønne i gjennomføringen av reformen
da staten overtok som eier av sykehusene. Deretter ble han styreleder for Helse MidtNorge før han ble administrerende direktør i 2001.
- Det har vært svært givende og inspirerende å ha ansvar for utviklingen av
spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. I løpet av disse årene har vi oppnådd mange av
målene i reformen, og det er jeg fornøyd med. Når det gjelder kravet om økonomisk
balanse i driften er vi dessverre langt fra målet, noe som ikke er tilfredsstillende. Men det
er satt i verk omfattende tiltak som vil bedre driften, sier Hellandsvik. Han vil nå prioritere
andre oppgaver for Helse Midt-Norge, i tillegg til at han har blitt spurt om å gjøre
oppgaver for sentrale helsemyndigheter.
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Styreleder Kolbjørn Almlid tar henstillingen fra Hellandsvik til etterretning.
- Paul Hellandsvik har gjort en stor innsats for å bedre helsetilbudet til befolkningen i MidtNorge. Betydelig kortere ventetider, økt aktivitet og færre korridorpasienter er noe av
oppsummeringen fem år etter at reformen ble innført. Tilbudet innen psykisk helsevern og
rusbehandling er styrket, blant annet med utbygging av distriktspsykiatriske senter og eget
foretak for rusbehandling. Byggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim er så langt
gjennomført innenfor kostnads- og tidsrammene. Samtidig har vi store økonomiske
utfordringer når det gjelder driften av sykehusene, sier Almlid.
Styret for Helse Midt-Norge behandlet saken i dag, og anmoder Hellandsvik om å stå i
stillingen inntil ny administrerende direktør er konstituert. Det vil skje i styrets møte den
15. januar. Samtidig har styret gitt styreleder i Helse Midt-Norge fullmakt til å håndtere
saken fram til styremøte.
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Ny rapport om behandling av hardt skadde i Norge
Det må satses på undervisning og stilles krav til kompetanse og kvalitet i
sykehusene. Dette kommer frem i en rapport om behandlingen av de
hardest skadde i Norge. Rapporten skal ut på høring tidlig i januar.

Bilder

Rapporten ”Traumesystem i Norge. Forlag til organisering av behandlingen av alvorlig
skadde pasienter” er utført på oppdrag fra de Regionale helseforetakene og
Helsedepartementet. En faggruppe bestående av ledende eksperter innenfor
skadebehandlingen i Norge har sett på kvaliteten på den samlede behandlingen fra
skadested til og med rehabiliteringen.
Struktur med klare ansvarsforforhold
Rapporten slår fast et behov for en overordnet struktur for behandlingen av de hardt
skadde, et såkalt traumesystem, med klare ansvarsforhold. I tillegg er det nødvendig med
en betydelig satsning på trening og kursing av personell.
- Erfaringen fra andre viser at man med innføring av et traumesystem forbedrer kvaliteten
på behandlingen. Det er også behov for en systematisk innsamling av data som kan gi
grunnlag for fremtidig forbedringstiltak basert på evaluering og faktisk kunnskap, sier leder
av faggruppen, Olav Røise.
- Rapporten fra faggruppen gir oss et godt grunnlag for den videre prosessen. Målet er å
sikre kvalitet og god organisering av tilbudet til hardt skadde pasienter, sier fagdirektør og
viseadm. direktør Jan Eirik Thoresen i Helse Midt-Norge RHF.
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Rapporten blir nå sendt ut på en høringsrunde til kommune- og spesialisttjenesten i tillegg
til pasientorganisasjoner. Innstillingen med høringsuttalelser vil bli sett i sammenheng med
en parallell nasjonal innstilling om lokalsykehusenes framtidige funksjon og vil bli lagt frem
for styret i Helse Midt-Norge RHF våren 2007.
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Her finner du rapporten fra arbeidsgruppen.
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