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Minner om prinsippene

 Strategi 2030 – en overordna strategi

 Videre konkretisering i utviklingsplaner – bred 
involvering

 Deretter revideres øvrige regionale planer



Hvorfor Strategi 2030?

Samfunnet står overfor store endringer i årene 
framover:

– Utvikling i folketall, alderssammensetning ig
bosettingsmønster

– En rivende faglig og teknologisk utvikling

– Økte forventninger til hva samfunnet kan tilby

– Økt globalisering og miljøutfordring



2016: 
Mer enn 25 prosent over 67 år

21 – 24 prosent
18 – 20 prosent
15 – 17 prosent

8 – 14 prosent



2030: 
Mer enn 25 prosent over 67 år

21 – 24 prosent
18 – 20 prosent
15 – 17 prosent

8 – 14 prosent



Viktige erkjennelser

• Utfordringsbildet er felles. Dette kan ikke 

spesialisthelsetjenesten løse alene. Helhetstenkning og 
samarbeid må til. 

• Strategi 2030 viser retningen spesialisthelsetjenesten i Midt-
Norge må ta for å møte samfunnets samla behov for 
helsetjenester. 

• Å unngå sykdom hos de som er friske, og bidra til å bevare 
livskvalitet hos de som har en sykdom, er bra både for den 
enkelte og for samfunnet. Vi må i felleskap med kommunene 
dempe befolkningens behov for helsetjenester.



Strategien krever evne til å

• Endre

• Prioritere

• Engasjere 



Hva legges fram på styremøte



Vår ambisjon:

Fremragende helsetjeneste

Vår ambisjon om å skape fremragende 
helsetjeneste innebærer at våre 
helsetjenester er:

• Likeverdige
• Helhetlige
• Ansvarlige 



Strategiske mål

• Vi skaper pasientenes helsetjeneste

• Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell

• Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse

• Vi er være gode lagspillere



Vi skaper pasientenes 
helsetjeneste

Handler om;

Befolkningens behov er styrende for hvordan vi 
utvikler oss. Pasienter og pårørende deltar aktivt i 
beslutninger om egen behandling og utvikling av 
helsetjenesten. 



Vi rekrutterer, utvikler og 
beholder kompetent personell

Handler om;

• Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for 
kvalitet

• Rett kompetanse skal møte pasientene i hele 
forløpet. Vi tar vår del av ansvaret for utdanning. 



Vi tar i bruk kunnskap og 
teknologi for en bedre helse

Handler om;

• Kort vei fra kunnskap til forbedret praksis

• Ansatte og organisasjon utvikler og tar i bruk ny 
kunnskap og teknologi



Vi er gode lagspillere

Handler om;

Vi tenker helhet og samhandling. Laget består av alle 
aktører som bidrar i helsetjenesten. Vi spiller 
hverandre gode og utnytter hverandres fortrinn. 



Hvordan bruke strategien i vårt 
daglige arbeid?

Strategiske mål + 0 -

Vi skaper pasientenes helsetjeneste

Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse

Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetente personell

Vi er gode lagspillere

Bidra til økonomisk bærekraft

Eksempelvis vurdere alle nye tiltak og prioriteringer i forhold til de 
overordnede målene i Strategi 2030



Ribera Salud, Spania

- Hvilke grep har de tatt?

• Helsetjenesten er organisert på ett nivå

• Gjennomgående, felles IKT-system

• De har «snudd pyramiden»

• Primærhelsetjenesten i «front»

• Ny insitament struktur 

– det skal lønne seg (også økonomisk) å holde befolkningen 
frisk og redusere forverring hos de som har en kronisk 
sykdom



Hva er det spesielt viktig å 
samhandle om

• Akuttberedskapen , fordi det handler om 
trygghet

• De som bruker mest, fordi det treffer begge nivå

• De som har krevende «overganger»

• De som må «reinnlegges»

• Kompetanseutvikling

• Ta i bruk felles IKT-plattform!!



Den viktigste strategiske 
satsingen i HMN er uten tvil:

Takk for meg!


