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Mandat tildelt fra Helse Midt- Norge (ved Fagdirektørmøtet 1.02.19) til
RSHU for perioden 2019-2021
Følgende mandat gis i oppdrag fra HMN til RSHU å følge opp i perioden 2019-2021:
1. RSHU skal lede og gjennomføre sitt arbeid i tråd med de målsettinger som er gitt i Strategi
2030, regional utviklingsplan HMN, regional plan for forskning og innovasjon HMN, og det
gjeldende Forbedringsprogrammet for de 3 HF.
2. RSHU skal bidra til helsetjenesteutvikling og tjenesteinnovasjon for å skape god kvalitet,
gode pasienterfaringer, god pasientflyt, gode arbeidsforhold og optimal ressursutnyttelse i
den regionale helsetjenesten i HMN.
3. RSHU skal følge opp punktene i gjeldende handlingsplan:
-

INNOVASJON
Etablere og drive innovasjonsklynger i helseregion Midt-Norge med fokus på
erfaringsutveksling, metodeutvikling og initiering av nye prosjekter
- HELSELOGISTIKK
Bygge et kompetansemiljø i helselogistikk i samarbeid med universitet/høyskolesektor
- PASIENTFORLØP
Bidra til utvikling, implementering og evaluering av standardiserte pasientforløp i
helseregion Midt-Norge, inklusive primærhelsetjenesten
- RESSURSUTNYTTELSE
Bistå ledelsen i helseforetak med beslutningsstøtte for å sikre hensiktsmessig organisering
og effektiv ressursutnyttelse
- HELSEØKONOMI
Være en ressurs i helseøkonomiske vurderinger slik at man oppnår en bevissthet om
kostnader og nytteverdi
- HELSEPLATTFORMEN
Ha en understøttende rolle i standardiseringsarbeidet
- KVALITETSREGISTRE
Samarbeide med kvalitetsregistre for å vurdere kvalitet, pasientsikkerhet, variasjon i bruk av
helsetjenester og pasientforløp
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4. RSHU skal ta imot nye bestillinger på oppdrag fra HF i HMN og andre eksterne aktører. De
prioriteres i forhold til hastegrad og viktighet.
5. RSHU sin rolle er å bidra til å initiere, fasilitere og understøtte arbeidet i ulike prosjekter i
samarbeid med lokal kompetanse i det enkelte HF. I utgangspunktet ligger implementeringsansvaret i linjen i det enkelte HF.
6. RSHU skal bidra til lokale og regionale oppdragsrapporter, og forskningspublikasjoner (herunder
veiledning av masterkandidater, PhD kandidater og postdoc kandidater) i anerkjente nasjonale og
internasjonale tidsskift
7. RSHU skal rapportere tertialvis i linjen om aktivitet inkludert årlig melding. Saker som har behov
for å bli belyst i Fagdirektørmøtet behandles i det månedlig styringsgruppemøtet
8. RSHU skal arbeide for et langsiktig og forutsigbart finansieringsgrunnlag
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