Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.

Nyhetstjeneste fra Helse Midt-Norge Februar 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

Fire hovedmål for 2016
Redusere unødig venting og variasjon.
Prioritere psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
Økonomisk bærekraft. Dette er de fire
hovedmålene for helseforetakene i
Midt-Norge for 2016.

» Les mer

738 millioner kroner til
investeringer i 2016
Styret for Helse Midt-Norge RHF
har vedtatt investeringsbudsjett
og resultatkrav for 2016. Det gir
helseforetakene i Midt-Norge en
ramme på 738 millioner kroner til
investeringer.
» Les mer

Pasientens helsetjeneste
diskutert i
Regionalt Brukerutvalg
Stort engasjement da Brukerutvalget
diskuterte grunnlaget for Strategi
2030. Den nye pasientrollen:
"Hvordan setter vi pasienten i

sentrum når sentrum er opptatt"?
Les mer

Her kan du lese mer om strategi 2030
Nå starter
planleggingsgruppene sitt
arbeid til det nye
fellessjukehustilbodet
Tysdag møttast for første gong dei
nyoppnemnde planleggingsgruppene som
skal bidra med å utvikle det nye
fellessjukehustilbodet for Nordmøre og
Romsdal.

» 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

Psykiatriløft for NordTrøndelag
Styret for Helse Midt-Norge RHF har
godkjent forprosjekt for
«Psykiatriløftet Levanger». Det betyr
at planlagte investeringer kan
komme i 2017 og at Helse NordTrøndelag HF vil kunne låne 50
millioner kroner til formålet.

» Les mer

Avtalespesialister -ny avtale
for psykologer
Psykologforeningen og de regionale
helseforetakene har nå signert ny
rammeavtale for spesialister i klinisk
psykologi.
» Les mer

Får nytt økonomi- og
logistikksystem i 2016
Helse Midt-Norge tar i bruk nytt
økonomi- og logistikksystem i 2016.
Tidsplanen ble justert før jul og
utrullingen av systemet starter i mai.
Hele foretaksgruppen skal være over
på det nye systemet i løpet av året.
Prosjektet er dermed forlenget med
to måneder.
» Les mer
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