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Samarbeidsavtale med Trondheim kommune
Blir tung aktør i Helseplattformen
- Historisk, sa adm.dir. Stig Slørdahl da han på vegne av Helse Midt-Norge RHF
kunne signere avtalen med Trondheim kommune om samarbeid gjennom
Helseplattformen.
Les mer

Ny digital løsning for
pasientreiser
Fra lørdag 1. oktober innføres ny
digital løsning for tilbakebetaling for
utførte pasientreiser. Via
helsenorge.no kan pasienter sende
inn elektronisk søknad
Les mer

Utlysning av tilskudd til
helsefremmende aktivitet
2017
Midler til brukerorganisasjoner
Brukerorganisasjonene driver et viktig
arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å
støtte. Søknadsfrist for midler til 2017
er 1. desember
Les mer

Immunterapi mot
lungekreft
Lungekreftpasienter kan nå få
behandling med
immunterapilegemiddelet
pembrolizumab (Keytruda).
Beslutningsforum for nye metoder har
sagt ja til å innføre det i norske
sykehus.
Les mer

To ja og fire nei fra
Beslutningsforum
Pembrolizumab (Keytruda) innføres til
behandling av ikke-småcellet
lungekreft. Dette var en av seks
metoder som Beslutningsforum
vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir
innført, mens fire andre metoder fikk

nei.
Les mer

Felles nettløsning for Spesialisthelsetjenesten
nominert til pris
Felles nettløsning for Spesialisthelsetjenesten var nominert til pris i Berlin under
Digital Communication Awards denne uka. Vi ble slått på målstreken av
nederlandske Leger uten grenser - men en seier i seg selv å bli nominert og havne
på shortlist i dette selskapet.
Fra venstre Jostein Listou, Christin Nyland, Anette Løberg, Ingrid Bredesen
Hangaas, Marianne Braaten Andersen og Tor Harald Haukås.
Les mer

Foretakene i Helse Vest
har lansert nye nettsider
Prosjektet «Felles nettløsning for
spesialisthelsetjenesten» har nådd en
ny, stor milepæl. Ni nye nettsteder er
lansert i Helse Vest! Helse Vest er den
tredje av fire helseregioner som får
nye nettsider for alle sine foretak på
helsenorge-plattformen. Helse Sør-Øst
er sistemann ut og lanserer sine nye
nettsider i begynnelsen av november.
Les mer
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