
Samhandlingsreformen i

Orkdalsregionen 

10. desember 2010

Ove Jørgen Snuruås



Agenda

• Orkdalsregionen

• Organisering

• Planprosess

• Status

• Målbilde



Orkdalsregionen:
Deltakende kommuner:

Rennebu

Meldal

Rindal

Surnadal

Halsa

Hemne

Orkdal

Agdenes

Snillfjord

Hitra

Frøya

Skaun

Oppdal



Regional styringsgruppe

13 ordførere og

13 rådmenn

Regional arbeidsgruppe

(Styre)

•Repr. regionen

•Repr. St.Olav

•Repr. Fylkesmannen

Kommunale

prosjektledere (13)

•Lokale arbeidsgrupper (13x6)

Sekretariat

2 ansatte – leder Svein Jarle Midtøy

3 delprosjektledere:

Forebyggende-

med Senter for helsefremmende forskning

IKT-

med bl.a. Norsk helsenett

der vi kan bli en pilotregion

Pasientforløp-

Stort prosjekt med støtte fra helsedirektoratet

Tilknyttet oss Anders Grimsmo



Organisasjonen SiO
• Lokale arbeidsgrupper (100 personer)

• Lokale prosjektledere (13)

• Arbeidsutvalg for lokale prosjektledere (4)

• Delprosjektledere (3)

• Delprosjektmedlemmer (13 + 4)

• Referansegruppedeltakere pt (4)

• Brukerrepresentanter i delprosjekter (2)

• SiO prosjektleder/sekretariat (2)

• Operative betalte samarbeidspartnere pt (2)

• Operative samarbeidspartnere (7)

• Regional arbeidsgruppe (7)

• Styringsgruppe (26)

• Prosjektbevilgninger pt (1)

• Forskningsrådsøknader innsendt (5)

• Budsjett 2010/2011 (1,5 år) 3,9 mill pluss prosjektmidler (1,5 mill p.t)
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Status prosjekt Samhandlingsreform

• Vi fokuserer på faglige robuste nettverk og ikke lokalisering

• Fase 1 - ståstedsanalyse sluttført, oppkjøring fase 2 - scenario 2030

• Regionale arenaer operativ 

• Samarbeidspartnere er med i prosess

• Støtteapparat på plass 

• Prosjektweb operativ

• Løpende politisk forankringsprosess 

• Delprosjekt praksiskonsulent, forebyggende og IKT-gruppe iverksatt

• Forskningspartnere SINTEF, NTNU og HiST koblet på

• Forskningssøknader innsendt



Våre operative lokale prosjektledere



Ståstedsanalyse for regionen viser

• Det er 56 188 innbyggere i regionen i dag. I 2030 er tallet 63 261

• Det er 20 000 fritidsboliger i vår region med over 40 000 beboere

• En stor andel av ressursene går til institusjonsdrift

• Dekningen når det gjelder heldøgnsplasser er høy i regionen

• Lite av heldøgnsplasser som brukes til korttidsopphold/behandling

• Mye kurativ virksomhet og lite på forebyggende/samfunnsmedisin

• God dekning når det gjelder leger og andre fagkategorier 

• Utdanningsnivået på helsearbeiderne er god

• 1000 helsearbeidere vil bli pensjonert i årene frem mot 2025

• Store stillingsandeler med lite antall brukere 



Kan framtiden være ?

• en tydelig samkjørt helseregion - Orkdalsregionen?

• felles helse- og omsorgsplan?

• felles IKT plattform?

• robuste fagmiljøer som arbeider i nettverk?

• robuste fellestilbud for alle kommuner?

• klynger av 2-3 kommuner som har robuste tilbud?

• regionale ambulerende team innenfor flere felt? 

• tydelige spesialiserte robuste fagmiljøer i regionen?

?



Time will show


