Til alle kommuner på Helgeland

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler/dir.tlf.:
Knut Roar Johnsen, 91662226

Dato: 10.4.19

Foreløpig informasjon i forbindelse med utlysning av prosjektmidler -Helse Nord
Regional utviklingsplan.
Viser til vedlagte brev fra Helse Nord datert den 25.3.19 og Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord.
Søknadsfristen er satt til 15. mai 2019.
Overordnet samhandlingsorgan (OSO) skal ha møte den 7. og 8. mai -19, og denne saken er satt på agendaen i dette
møtet. Som vedtaksforslag / innstilling i denne saken er at det søkes om utsettelse på søknadsfristen til minimum den
15.6.19.
Søknad om prosjektmidler stiller krav om følgende:
1. Søknaden skal gjelde tiltak knyttet til stormottakere av helsetjenester
2. Søknaden skal gjelde medisinsk avstandsoppfølging
Og videre:
A. Søknaden skal inneholde informasjon om organisering
B. Avgrensning av pasientgrupper
C. Intern forankring hos ledere og ansatte
D. Tentativ tidsplan for gjennomføring
E. Budsjett
F. Forpliktende avtale med kommunene
For inneværende år kan det søkes inntil 400 000.- kr. pr helseforetak. Søknaden til Helse Nord skal sendes fra
Helgelandssykehuset.
Denne henvendelsen til kommunene på Helgeland er ment som et «forvarsel», og for å motivere til kreativ tenkning rundt
mulige prosjekt.
De aktuelle prosjektmidlene som det her vises til skal ikke finansiere allerede iverksatte prosjekt.
Uavhengig om det blir gitt utsettelse på søknadsfristen er tiden knapp. Det er derfor viktig at kommunene, dersom det er
interesse for deltakelse, tar tak i dette og gir tilbakemelding til samhandlingsavdelingen ved Helgelandssykehuset.
Om noe er uklart, eller det er behov for nærmere drøfting bes underegnede kontaktes.

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601
8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 51 00

E-post postmottak@helgelandssykehuset.no
Internett https://helgelandssykehuset.no/
Organisasjonsnummer 983974929
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Dersom det kommer mange innspill, vil en måtte foreta prioritering i forhold til endelig søknad til Helse Nord. OSO
Helgeland vil i så tilfelle bli koplet inn i arbeidet med å foreta en slik prioritering.

Vennlig hilsen
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