Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.

Nyhetstjeneste fra Helse Midt-Norge Januar 2016
Savner du nyhetsvarslingen fra Helse Midt-Norge?
Fra nå av får du nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge. Her vil du være
oppdatert på siste nytt fra vår virksomhet. Du kan når som helst melde
deg av denne tjenesten.

Nye nettsider
Velkommen til en helt ny versjon av www.helse-midt.no
Nettsidene har nytt responsivt design, er mer brukerorientert og innholdet
er oppdatert.
Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev: http://eepurl.com/bOAOV1

God lesing!
Hilsen Tor Harald Haukås
Kommunikasjonsdirektør Helse Midt-Norge RHF

Kraftig reduksjon i ventetid og
fristbrudd
Ventetid til behandling i Helse MidtNorge er redusert med nær 20 dager i
snitt siste halvår. Aldri før har ventetida
vært så kort. Antallet fristbrudd er også
betydelig redusert og helseforetakene er
nå nær målet om null fristbrudd.

» Les mer

Høring regional plan psykisk
helsevern
Regional plan for psykisk
helsevern for planperioden 20162020, er lagt ut til høring.
» Les mer

Vi vil i løpet av få år investere i et moderne system for pasientjournal som i større
grad er bygd rundt deg som pasient. Det skal gi økt kvalitet og pasientsikkerhet
uansett hvilket nivå du er i kontakt med i regionens helsetjeneste.

» Les mer om Helseplattformen

Får raskere kreftbehandling
Pasienter med tykktarmskreft i MidtNorge kommer raskere i gang med
tilleggsbehandling enn pasienter i
resten av landet.

» Les mer

Avtalespesialister -ny avtale
for psykologer
De private psykologspesialistene er en
viktig del av spesialisthelsetjenesten.
Psykologforeningen og de regionale
helseforetakene har nå signert ny
rammeavtale for spesialister i klinisk

psykologi.
» Les mer

E-handel gir besparelser
Helse Midt-Norge sparer flere millioner på
bruk av elektroniske fakturaer. I løpet av
det siste året har helseforetakene i
regionen halvert antall papirfakturaer etter
at prosjektet e-handel ble satt i gang i
september i 2014.

» Les mer

Sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge 3-4 februar finner du her
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