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Formålsparagraf:
Vi skal yte likeverdige spesialhelsetjenester 
til alle som trenger det når de trenger det 
innenfor de rammer vi har fått ihht
oppdragsdokumentet.

Visjon:
På lag med deg for helsa di



Vi skal yte likeverdig 
spesialhelsetjenester til alle

• Vi har godt kvalifisert personell
• Vi har bygg og anlegg som er godt vedlikeholdt
• Vi har medisinsk teknisk utstyr som er på linje med beste i 

helse-Norge
• Vi bygger et nytt akuttsykehus på Hjelset som skal 

tilfredsstille de krav som stilles til et moderne og effektivt 
akuttsykehus

• Vi har et sømløst samarbeid mellom spesialhelsetjenesten
og det kommunale tilbudet.



Utfordringsbildet

• Vi ikke kan løse framtidens behov 
med å jobbe på samme måte som 
vi gjør i dag. 
Store endringer vil være nødvendig. 

• Vi må klare å utvikle helsetjenesten så den er bærekraftig og 
utnytter ressurser 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



Samarbeid på tvers

• Samhandling krever gjensidig tillit, prioritering, 
innsats og ressurser fra både kommunene og 
sykehusene. Det krever også utveksling av kunnskap 
og kompetanse. 

• Alle involverte parter må samarbeide om å legge 
forholdene best mulig til rette.

• Ny kunnskap og ny teknologi gjør det mulig å tilby 
behandling og utredning til stadig flere pasienter. 



Helseplattformen

• Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles 
pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner 
i hele Midt-Norge. Journalen setter pasienten i sentrum 
på alle nivå i helsetjenesten.

• Helseplattformen skal gi økt kvalitet i 
pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer 
brukervennlige systemer og dermed sette 
helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en 
bedre og mer effektiv måte.





Oppsummert

• Mye forbedring og effektivisering er gjennomført og flere
tiltak vil måtte komme og som vil medføre krevende
omstillinger . Omstillinger vi må stå sammen om.

Målet står fast;

Vi skal gi likeverdige pasient behandling i hele fylket 
gjennom topp kompetanse, godt vedlikeholdt 
bygningsmasse, MTU på linje med det beste i Norge og nytt 
akuttsykehus i Nordmøre og Romsdal


