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Anbefaler å godkjenne
konseptrapporten
Konseptfasen for nytt sykehus for Nordmøre og
Romsdal (SNR) har gitt oss løsninger som vil gi
styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til
befolkningen, mener adm.dir Stig A. Slørdahl. Han
anbefaler styret for Helse Midt-Norge RHF å gi sin
tilslutning til konseptrapporten og etablering av
forprosjekt for det nye sykehuset i 2017.
Les mer

Flertallet vil videreføre
helseregionene
- Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt
beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å
videreføre helseregionene slik de er i dag, sier
utvalgsleder Stener Kvinnsland. Det er også flertall
for å legge om eiendomsforvaltningen, blant annet
ved å innføre en ordning med kostnadsdekkende
husleie.
Les mer

Samarbeid om nyfødtmedisin
Faglig enighet ligger til grunn når Helse Midt-Norge
tar grep for å sikre tilbudet til gravide med truende
prematur fødsel og for tidlig fødte barn. Dette
innebærer en funksjonsdeling for barn født før
svangerskapsuke 26 og gjør at HMN får samme
struktur på dette tilbudet som resten av landet.
Les mer

Faglig autoritet, status og tillit
Kronikk av adm.dir Stig A. Slørdahl (publisert i Dagens Medisin 01.12.2016)

Jeg har en stor glede i å lese bøker. En av de siste bøkene jeg har lest er When
Breath Becomes Air av Paul Kalanithi. Boka er utgitt etter at han døde 37 år
gammel av lungekreft. Paul Kalanithi var i ferd med å avslutte
spesialistutdanningen sin i nevrokirurgi da han fikk diagnosen og levde bare 22
måneder etter dette.
Les mer

Innkjøperne overdras til Sykehusinnkjøp
Foretakene i Helse Midt-Norge vil fra 1. desember motta innkjøpstjenester fra
Sykehusinnkjøp HF. Dette betyr også at de fleste innkjøperne i Helse Midt-Norge
får ny arbeidsgiver.
Les mer
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