REGIONAL UTVIKLINGSPLAN .

Helseforetakene i Midt-Norge
har noen av de mest fornøyde
pasientene i landet.
Det er likevel rom for forbedring.

Regional utviklingsplan bygger på strategi 2030.
Den viser retningen spesialisthelsetjenesten i MidtNorge må ta for å møte samfunnets samlede behov
for helsetjenester. Sammen med kommunene skal
vi gjennom digitalisering og standardisering jobbe
smartere og mer effektivt, og skape et likeverdig
helsetilbud i regionen.
Helsetjenesten står ovenfor betydelige utfordringer
de kommende årene. Alt fra en aldrende befolkning til
nye behandlingsmuligheter og teknologiske fremskritt
som øker forventningene til nye tilbud. Vi kan ikke
regne med at bevilgningene øker i samme takt som
behovet, rekruttering er en utfordring og tilgang på
ny arbeidskraft vil være begrenset.

«

Helse Midt-Norge kan ikke løse framtidens behov
med å jobbe på samme måte som vi gjør i dag. Store endringer
vil være nødvendig.
Helsetjenesten må utvikles så den er bærekraftig, og ressurser
må utnyttes best mulig på tvers av forvaltningsnivå og
eksisterende strukturer. Vi må klare å dempe behovene for
helsetjenester gjennom å forebygge og aktivere pasientenes
egne ressurser. Dette krever sterk samhandling med primærhelsetjenesten, og stiller store krav til deres og vår evne til
endring, ledelse og god involvering.

»

Stig Arild Slørdahl
Adm. dir.
Helse Midt-Norge RHF

De viktigste virkemidlene i regional utviklingsplan

DIGITALISERING
Gir nye muligheter til å løse store oppgaver på
en effektiv måte for å kunne hente gevinster
i form av kvalitet og effektivitet.
Helseplattformen er hovedsatsningen.

VIRKSOMHETSUTVIKLING
Utvikling av virksomheten skal sørge for
at hvert enkelt helseforetak fremstår som en
samlet enhet på tvers av geografi.

STANDARISERING
Vi standardiserer for å styrke kvaliteten,
redusere uønsket variasjon, skape et likeverdig
helsetilbud, sikre effektiv ressursbruk
– og for å lykkes med digitaliseringen.

SAMARBEID OG FELLESLØSNINGER
Vi skal utnytte muligheter til å skape regionale
fellesløsninger der dette kan styrke kvalitet og
effektivitet, blant annet innen bildediagnostikk,
laboratorievirksomhet og patologi.

Regional
utviklingsplan

For å lykkes med strategien
kreves et omfattende arbeid med
kultur, ledelse og medarbeidere.
Strategien skal konkretiseres
gjennom arbeid med utviklingsplaner
og andre fagplaner.
Arbeidet skal preges av åpenhet
og involvering.

Les mer: helse-midt.no/helsefaglig/utviklingsplaner
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