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1 Forord
Helsetjenesten og samfunnet står overfor store utfordringer i årene som kommer. Utfordringene vi
ser kommer vil kreve en betydelig omstilling i og rundt sykehusene for å sikre pasientene riktig og
nødvendig helsehjelp når de trenger det.
Vi ønsker å skape fremtidens lokalsykehus bygd på kvalitet og trygghet for pasientene, og hvor våre
ansatte gis mulighet til å videreutvikle nødvendig kompetanse. For å sikre rett behandling til rett
tid og sted, må Helse Nord-Trøndelag (HNT) tilby en bærekraftig helsetjeneste og være i stand til å
investere i nytt og tidsriktig medisinsk utstyr og behandlingsarealer bygd for fremtiden.
For å få til en slik utvikling må vi ta grep nå. Utviklingsplanen 2023-2026 beskriver utfordringsbildet
og tiltakene vi mener er nødvendig. Utviklingsplanen er en revidering av Strategisk utviklingsplan
2018-2021 1, nå kun kalt Utviklingsplan.
Behovene for helse- og omsorgstjenester vil øke som konsekvens av en betydelig større andel eldre
i befolkningen. Det er forventet en økning i forekomst av kroniske sykdommer som hjerte- og
karsykdommer, diabetes, kols, kreft, muskel- og skjelettlidelser, psykiske lidelser og blant annet
rusrelaterte helseplager. Dette er sykdommer som fører til store helsetap for befolkningen om vi
ikke kan sikre gode tjenester på rett sted til rett tid.
Det vil komme nye teknologiske og medisinske muligheter som mest sannsynlig vil gi økt press på
helsetjenesten. Samtidig vil ny teknologi og nye utrednings- og behandlingsmetoder forhåpentligvis
også gjøre oss i stand til å yte helsetjenester på nye og mer effektive måter. Innføring av
Helseplattformen2 i 2021-2022 er i så måte et svært viktig tiltak. Avstandsoppfølging,
velferdsteknologi, nanoteknologi, bioteknologi, kunstig intelligens og robotisering er andre
muligheter de nærmeste årene.
Det er all grunn til å tro at publikums forventninger til våre helse- og omsorgstjenester vil øke på
grunn av krav om nærhet til tjenester, kort ventetid og kvalitet. Pasientene vil i større grad søke dit
det ytes kvalitetsbehandling uten opplevd lang og unødvendig ventetid.
Andelen yrkesaktive i befolkningen reduseres i takt med en økende andel eldre. Dette betyr at
tilgangen på personell blir betydelig mer utfordrende enn i dag. Ikke bare innen helsetjenesten,
men i arbeidslivet generelt og i sykehusene spesielt innenfor mange spesialiteter.
Mål om bærekraft og kvalitet i våre helsetjenester vil med kommende utfordringer kreve en
betydelig omstilling. Helsetjenesten må endres i takt med forandringer i bosettingsmønster,
sykdomsutvikling i befolkningen og nye utrednings- og behandlingsmetoder som vil komme. Disse
utfordringene må HNT og våre samarbeidende kommuner og fastleger møte sammen. Sammen må
vi sikre vilje til, og gjennomføringsevne, når det gjelder omstilling. Vi må videreutvikle en kultur for
kontinuerlig omstilling og forbedring i helsetjenesten.
Alle innbyggere i vårt opptaksområde skal ha likeverdig tilgang til behandling av samme kvalitet.
HNT skal utvikle og ivareta gode og helhetlige pasientforløp som er individuelt tilpasset og som
bygger på pasientenes behov og medvirkning. Vi skal ha god samhandling i alle ledd, der
helsetjenesten sammen med pasienten, må ta ansvar for helhet, sammenheng og gjennomføring
av behandlingen.
I møte med pasienter og pårørende skal HNT ha en kultur som preges av likeverd, gjensidig respekt
og målrettet jobbing på tvers av tjenesten til beste for pasienten. «Ingen beslutning om meg – uten
meg» skal være førende i behandlingen. Pasienten gis reell opplevelse av å bli tatt på alvor i alle
ledd.
Omstillingene vi står foran i HNT krever at vi bygger på objektive, kvalitetssikrede data og at
beslutninger fattes etter gode, åpne diskusjoner der pasienter, brukere og ansatte involveres.
Rapporten «Ressursfordeling mellom sykehusene i Namsos og Levanger» som professor Jon
Magnussen (NTNU) har utarbeidet for HNT, er et eksempel på hvordan vi vil jobbe i helseforetaket

1
2

Strategisk utviklingsplan 2035 pr 080218.pdf (hnt.no)
Informasjon om Helseplattformen
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for å skaffe oss kunnskap for nødvendig omstilling. På bakgrunn av denne rapporten er det
organisert fire tunge omstillingsprosjekt:





Styrke Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
Fremragende øyeblikkelig hjelp
Fremragende elektive pasientforløp
Gjestepasientstrømmer i helseregionen/HNT

Omstillingsprosjektene skal lede fram til styrevedtak som er med på å sikre bærekraft og kvalitet i
våre tjenester i årene som kommer. Med bakgrunn i forventet rekrutteringsutfordringer knyttet til
kompetanse og kravet til kvalitet i pasientbehandlingen, må vi i HNT avklare hvilke
spesialisthelsetjenester vi kan yte hvor og hvordan i årene som kommer. Dette er tiltak vi må
gjennomføre sammen med kommunene og fastlegene, for å sikre best mulig pasientbehandling på
tvers av helsetjenesten og til beste for innbyggerne.
Sammen med oversikten fra vår eiendomsavdeling og rapporten om «Funksjonell egnethet» som
Sykehusbygg HF er i ferd med å utarbeide, vil vi høsten 2022 kunne si mer om hva vi trenger å
bygge om/renovere - og hva vi trenger å bygge nytt både ved Sykehuset Levanger og Sykehuset
Namsos for å sikre gode, funksjonelle sykehusbygg for framtida.
For å sikre bærekraft og kvalitet i våre tjenester vil satsingsområder for HNT 2023 – 2026 (2035)
være:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pasientenes helsetjeneste: Pasienter og pårørende deltar aktivt i egen behandling og
utvikling av tjenestene.
Teknologi og innovasjon: Ta i bruk ny teknologi i møte med fremtidige utfordringer.
Rekruttering og kompetanse: Bygge og opprettholde robuste fagmiljø. Rett person på rett
plass. Tilstrekkelig med ressurser og kompetanse.
Gode lagspillere: Skape gode og sammenhengende helsetjenester. Sikre godt samarbeid i
den akuttmedisinske kjeden, og fremragende akuttmottak i sykehusene våre.
Hensiktsmessige bygg: Gjennom nybygg, sanering av gamle bygg, ombygging og
renovering, aktivt planlegge og følge opp bygningsmassen i samsvar med økonomiske
muligheter.
Økonomisk bærekraft: Sikre en sunn økonomi som gir handlingsrom for investering og
utvikling.

Håndtering av koronapandemien har utfordret oss til omstilling og samhandling internt og
eksternt. Engasjementet og omstillingsevnen som ansatte og ledere har vist under pandemien, blir
viktig å videreføre for å møte de utfordringene vi står overfor den nærmeste årene. Måten vi har
håndtert 2020 og 2021 på i en langvarig presset situasjon, gir håp om at HNT er i stand til å omstille
helsetjenesten til beste for pasientene og de utfordringene vi ser kommer.

Annmaria Forsmark
Konstituert sykehusdirektør
Helse Nord-Trøndelag HF
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2 Innledning
2.1

Om foretaket

Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) med drøyt 3000 ansatte har ansvaret for at 140 000 innbyggere i
nordre del av Trøndelag tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. Vi har virksomhet i
Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid. I tillegg drifter Helse NordTrøndelag AMK-sentralen og ambulansetjenesten med sine ambulansestasjoner.
Helseforetaket samarbeider med kommunene i Inn-Trøndelag og Værnesregionen om drift av
lokalmedisinske senter (DMS). Det er også etablert samarbeid om drift av dialyseenheter i Grong
og Nærøysund i tillegg til DMSene.
HNT eies av Helse Midt-Norge RHF, og ligger i samme helseregion som Helse Møre og Romsdal HF
og St. Olavs hospital HF – som er regionens universitetssykehus. Sykehusapotekene Midt-Norge og
Hemit er også en del av virksomheten i Helse Midt-Norge.
Helseforetakenes hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og
opplæring av pasienter og pårørende.
HNT har et godt etablert samarbeid med 22 kommuner gjennom Helsefellesskapet i NordTrøndelag. I Helsefellesskapet 3 er det etablert samarbeidsstrukturer på ulike nivå gjennom politisk
samarbeidsutvalg (PSU), administrativt samarbeidsutvalg (ASU), fagråd og fagnettverk.
Kommunene er organisert i seks kommuneregioner, som er representert inn i Helsefellesskapet på
de ulike nivåene.
 Ytre Namdal: Bindal, Leka og Nærøysund
 Midtre Namdal: Overhalla, Namsos, Flatanger og Osen
 Indre Namdal: Grong, Høylandet, Lierne, Namsskogan og Røyrvik,
 Inn-Trøndelag: Inderøy, Snåsa og Steinkjer
 Innherred: Levanger og Verdal
 Værnesregionen: Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal
Samarbeidet i Helsefellesskapet blir viktig for å møte mange av de utfordringene vi står overfor i
helsetjenesten.

2.2

Formål med planen

Utviklingsplanen utarbeides hvert fjerde år med bakgrunn i retningslinjer fra nasjonal helse- og
sykehusplan som vedtas av Stortinget. Planen skal være et grunnlag for å styre og samordne
utviklingen av virksomheten og bygningsmassen og ajourføres i takt med endringer i forutsetninger
og overordnede planer og strategier. Administrerende direktør i det
enkelte foretak, etter retningslinjer fra styret, er ansvarlig for utarbeidelse av planen, som
godkjennes av foretaksmøtet.
Planen er en retningsgivende plan som skal ligge til grunn for virksomheten de kommende fire år,
som uttrykk for styrets og foretaksmøtets intensjoner for utvikling av foretaket innen en
planleggingshorisont på 15 år. Planen er ikke et rettslig bindende dokument, og setter ikke til side
tidligere styrevedtak, strategier og styringsdokumenter, men er et grunnlag for revidering av disse.
Gjennomføring av planen vil være avhengig av egne styrevedtak og/eller vedtak i foretaksmøte der
dette er relevant. For eksempel må tiltak i planen som har økonomiske konsekvenser innarbeides i
økonomisk langtidsplan og helseforetakets budsjetter før tilstrekkelig økonomisk fullmakt til
gjennomføring foreligger.

3

Samhandling - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)
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2.3

Magnussen-rapporten 2020
om fordeling av ressurser i HNT

I 2020 ble det gjennomført et arbeid for å vurdere forhold av betydning for fordeling av ressurser
mellom sykehusene i HNT ledet av Jon Magnussen. Resultatene beskrives i
Magnussen-rapporten 2020 4.
For å følge opp noen av utfordringene det pekes på i Magnussen-rapporten, er det satt i gang fire
utviklingsprosjekter i 2021 som blir viktige satsningsområder i kommende planperiode.





Styrke Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
Fremragende øyeblikkelig hjelp
Fremragende elektive pasientforløp
Gjestepasientstrømmer i helseregionen/HNT

Den overordnede målsettingen med arbeidet er å tilby gode spesialisthelsetjenester og tilpasse
driften slik at HNT får en bærekraftig økonomi.

2.4
2.4.1

Aktivitet og framskrivning
Aktivitet

Magnussen-rapport beskriver forbruk av spesialisthelsetjenester i HNT i forhold til forventet behov.
Datagrunnlag fra N0U 2019:24 for årene 2016 og 2017. Data har ikke endret seg vesentlig de siste
årene.
Somatikk
Forventet behov for somatiske tjenester i HNT ligger 8,5 % over landsgjennomsnittet, mens
forbruket ligger 16,6 % høyere. Behovsjustert forbruk er dermed 7,5 % høyere enn hva det
forventede behovet skulle tilsi.
Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Forventet behov for psykisk helsevern for voksne og TSB i HNT ligger 2,2 % over
landsgjennomsnittet, mens forbruket ligger 22,6 % lavere. Det samlede forbruket er dermed
betydelig lavere enn hva det forventede behovet skulle tilsi.
Psykisk helsevern for barn og unge
Forventet behov for psykisk helsevern for barn og unge i HNT ligger 6,0 % over
landsgjennomsnittet, mens forbruket ligger 16,1 % lavere. Det samlede forbruket er dermed
betydelig lavere enn hva det forventede behovet skulle tilsi.

2.4.2

Framskrivinger

I tråd med nasjonale føringer for utviklingsplaner, benyttes nasjonale framskrivingsmodeller 5 i
utviklings-planarbeidet. I tillegg er det utarbeidet en rapport om Framskriving av aktivitet og
bemanning Helse Midt-Norge 6 og 7.
Utfordringsbildene peker på at det aktivitets- og bemanningsmessig ikke vil være bærekraftig å
fortsette som før. Framskrivningene må ikke tolkes som beskrivelser av uunngåelige fremtidsbilder,
men heller som et utfordringsbilde som gir en pekepinn på behovet for omstilling og tiltak for å
oppnå bærekraft også i årene som kommer. Framskrivingsrapporten gir en oversikt over
utfordringsbilde innen somatikk og psykisk helsevern og rus for HNT.

4

Magnussen-rapporten 2020
Beskrivelse av Framskrivingsmodellen_1.0 (sykehusbygg.no)
6
Framskriving av aktivitet og bemanning Helse Midt-Norge
7
Framskriving av aktivitet og bemanning for HNT
5
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Somatikk
Poliklinisk aktivitet:
Faktorene demografisk utvikling, epidemiologisk utvikling og overgang fra døgnopphold til
poliklinisk behandling gir alle vekst i framskrevet poliklinisk aktivitet. I tillegg anslås det en årlig
generell vekst på 1% utover de ovennevnte faktorene. Samhandlingstiltak og oppfølging i eget
hjem, antas å bidra til noe reduksjon i behovet for polikliniske konsultasjoner i modellen.
Dagopphold:
Dagoppholdene innen somatikk er kun framskrevet med steg som anslår vekst i: demografisk
utvikling, epidemiologisk utvikling samt overgang fra døgnbehandling til dagbehandling. For
dagbehandlinger er det ikke beregnet en reduserende effekt av samhandlingstiltak.
Liggedøgn:
Framskrivingene for liggedøgnene inneholder to faktorer som bidrar til økning: demografisk og
epidemiologisk utvikling. De øvrige stegene i modellen har dempende effekt på liggedøgn. Disse
stegene er samhandling med kommune/hjem, overføring til dagkirurgi og polikliniske
konsultasjoner samt overføring til pasienthotell eller observasjonsenhet.
Psykisk helsevern og TSB
Forslag til ny nasjonal framskrivingsmodell er lagt til grunn, og utover det har HMN lagt til følgende
justeringer:
-

-

Fjerning av foreslått variasjonsforutsetning for liggedøgn
Nedjustering av behovskomponent alkoholrelaterte lidelser for TSB poliklinikk

Framskrivingene av polikliniske konsultasjoner innen psykisk helsevern for voksne, (PHV), psykisk
helsevern for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) inneholder i
forslag til ny nasjonal modell et anslag for antall konsultasjoner som kan håndteres digitalt, utover
telefon- og video-oppfølging, gjennom bl.a. nettbaserte og skjemabaserte tjenester m.m. der
pasienten kan utføre oppfølgingen selv hjemmefra.
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3 Målbilder
Målbildet for foretaksgruppen Helse Midt-Norge bygger på Strategi 2030 8, og ambisjonen om å
skape en fremragende helsetjeneste, med tjenester som er likeverdige, helhetlige og ansvarlige. For
å oppnå dette skal vi oppfylle vår visjon: «På lag med deg for din helse», og etterleve våre
kjerneverdier: respekt, trygghet og kvalitet.
I en fremragende helsetjeneste har befolkningen likeverdig tilgang på helsetjenester. Dette betyr
ikke like helsetjenester, men helsetjenester som møter den enkeltes forutsetninger og behov.
En fremragende helsetjeneste er en helhetlig helsetjeneste. Vi evner å se helsetjenesten som en
helhet innenfor de ressursene vi har til rådighet. Økt samhandling mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunen, er grunnleggende for å utvikle gode helhetlige helsetjenester til befolkningen.
Helsetjenesten forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Det betyr at det hviler et stort
ansvar på oss for å forvalte disse på en god måte. En fremragende helsetjeneste oppnås ikke uten
at det vises ansvarlighet i alle ledd av tjenesten. Vi tar vår del av ansvaret for å møte samfunnets
samla behov for helsetjenester, både når det gjelder utdanning og rekruttering av arbeidskraft. Vi
tar ansvar for å sikre økonomisk bærekraft. Det vil si at vi håndterer ansvar og forpliktelser
innenfor tilgjengelige økonomiske rammer.
Vi tar ansvar for å spille andre gode, både innen spesialisthelsetjenesten og i vår samhandling med
kommunene og utdanningsinstitusjonene. I dette ligger også at det tilrettelegges for at pasientene
og deres pårørende skal gis mulighet til å delta aktivt i beslutninger om egen helse og behandling.
Det handler om å skape et godt møte mellom pasient, pårørende og helsetjenesten. I en
fremragende helsetjeneste blir alle pasienter og pårørende behandlet med respekt, opplever
åpenhet, folkeskikk og god kommunikasjon i møte med vår tjeneste. Ledere tar ansvar for å skape
engasjement, forståelse og oppslutning om veivalg og nødvendige prioriteringer.
Nasjonal målsettinger
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 9 videreutvikles det nasjonale målbildet for
spesialisthelsetjenesten. Planen er en strategi for å realisere pasientenes helsetjeneste på en
bærekraftig måte. Et styrket fokus på sammenheng i tjenestene i ulike former, og «det utadvendte
sykehus» er sentrale momenter i planen.
Nasjonal e-helsestrategi 10 har som målsetting å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering og
skape en trygg og sammenhengende helse- og omsorgssektor for innbyggere og helsepersonell.
Utvikling av ny nasjonal e-helsestrategi 11 tar utgangspunkt i de interne forholdene i helse- og
omsorgssektoren og hvordan eksterne faktorer i samfunnet påvirker sektoren. Helseplattformen vil
gi pasienter, ansatte og samarbeidspartnere et verktøy som vl gjøre det mulig å følge opp denne
strategien på en god måte.
De prioriterte omstillingstiltakene i HNT:






Innføring av Helseplattformen
Styrke Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
Fremragende øyeblikkelig hjelp
Fremragende elektive pasientforløp
Gjestepasientstrømmer i helseregionen/HNT

8

Strategi 2030 HMN
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
10
Nasjonal e-helsestrategi - ehelse
11
Oppsummering og hovedfunn fra nåsituasjonsanalysen - ehelse
9
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Fire strategiske mål for Utviklingsplan
Strategi 2030 trekker opp fire strategiske mål som et valg av utviklingsretning for å oppnå dette
målbildet.





Vi skaper pasientenes helsetjeneste
Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell
Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse
Vi er gode lagspillere

3.1

Vi skaper pasientenes helsetjeneste

Befolkningens behov er styrende for hvordan vi utvikler oss. Pasienter og pårørende deltar aktivt i
beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten. (Strategi 2030)
Målbilde for HNT:







3.2

Befolkningens behov er styrende for utvikling av helsetjenesten
Befolkningen skal sikres likeverdig tilgang på helsetjenester
Informerte pasienter deltar aktivt i beslutninger om egen behandling
Pasienten er mer aktiv i forebygging og oppfølging av egen helse
Pasientforløpene og tjenestene skal være forutsigbare og koordinerte, slik at de henger
sammen som “en helhetlig helsetjeneste”
Spesialisthelsetjenesten skal være mer utadvendt og komme nærmere pasienten og bistå
pasienten hjemme ved hjelp av digitale løsninger

Vi rekrutterer, utvikler og beholder kompetent personell

Ansattes kompetanse er pasientenes trygghet for god kvalitet. Rett kompetanse møter pasientene i
hele forløpet. Vi tar vår del av ansvaret for utdanning. (Strategi 2030)
Målbilde for HNT







3.3

Ansattes kompetanse er pasientens trygghet for god kvalitet
Rett kompetanse møter pasientene i hele forløpet
HNT tar sin del av ansvaret for utdanning
HNT skal ha en kultur basert på transparente prosesser som skaper åpenhet og tillit
HNT skal legge tilrette for et godt arbeidsmiljø
HNT skal være en attraktiv arbeidsplass

Vi tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse

Ansatte og organisasjon utvikler og tar i bruk ny kunnskap og teknologi. Kort vei fra kunnskap til
forbedret praksis. (Strategi 2030)
Målbilde for HNT






3.4

Tar i bruk kunnskap og teknologi for en bedre helse
Styrker spesialisert pasientbehandling
Kort vei fra kunnskap til forbedret praksis
Forbedret praksis gjennom forskning og innovasjon
Utnytter potensialet i Helseplattformen

Vi er gode lagspillere

Vi tenker helhet og samhandling. Laget består av alle aktører som bidrar i helsetjenesten. Vi spiller
hverandre gode og utnytter hverandres fortrinn. (Strategi 2030)
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Målbilde for HNT





Samhandling med andre deler av helsetjenesten skal videreutvikles, slik at pasientene
opplever at tilbudene fra de forskjellige behandlingsnivåene er koordinerte.
Sikre godt samarbeid i den akuttmedisinske kjeden, og fremragende akuttmottak i
sykehusene.
Vi spiller hverandre gode og utnytter hverandres fortrinn
Vi skal vise ansvarlighet i alle ledd av tjenesten i møte med samfunnets samla behov for
helsetjenester. (Kunnskapsdeling, forskning, utdanning og rekruttering)
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4 Veivalg
Omstillingene i HNT krever at vi bygger på objektive, kvalitetssikrede data og at beslutninger fattes
etter gode, åpne diskusjoner der pasienter, brukere og ansatte involveres. Rapporten
«Ressursfordeling mellom sykehusene i Namsos og Levanger» som professor Jon Magnussen
(NTNU) har utarbeidet for HNT, er et eksempel på hvordan vi vil jobbe i helseforetaket for å skaffe
oss kunnskap for nødvendig omstilling. På bakgrunn av denne rapporten er det organisert fire
tunge omstillingsprosjekt:





Styrke Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
Fremragende øyeblikkelig hjelp
Fremragende elektive pasientforløp
Gjestepasientstrømmer i helseregionen/HNT

Omstillingsprosjektene skal peke på tiltak som er med på å sikre bærekraft og kvalitet i våre
tjenester, og bidra til at HNT dekker estimert behov for spesialisthelsetjenester og sikrer uønsket
variasjon.
Med bakgrunn i forventet rekrutteringsutfordringer knyttet til kompetanse og kravet til kvalitet i
pasientbehandlingen, må HNT avklare hvilke spesialisthelsetjenester vi kan yte hvor og hvordan i
årene som kommer. St. Olavs Hospital som regionssykehus, må involveres i dette arbeidet, da de
har en sentral rolle i mange pasientforløp og bidrar med viktig kompetanse på mange fagområder.
Omstillingsarbeidet må også involvere kommunene og fastlegene, for å sikre best mulig
pasientbehandling på tvers av helsetjenesten og til beste for innbyggerne. HNT må desentralisere
behandlingstilbudene der vi kan, og sentralisere der vi må. Dette vil være en kontinuerlig prosess
ut fra tilgang på spesialister, nye behandlingsformer og nasjonale retningslinjer for behandling.
Omstillingsprosjektene vil kunne peke på hvordan vi skal løse oppgavene bedre i forhold til de
prioriterte pasientgruppene, muligheter for digitalisering av tjenester og ta i bruk innovative
løsninger i måten vi arbeider på. Helseplattformen vil ha betydning for flere av
omstillingsprosjektene, og hvordan vi klarer å utnyttet en ny journalløsning.
Viktige avklaringer i arbeidet med omstillingsprosjektene:





4.1

Hva skal vi gi av tjenester - og hva skal vi ikke gi av tjenester?
Hvor skal vi ha tilbudene?
Hvordan skal tjenestene ytes?
Konsekvenser for budsjettfordeling i forhold til kompetansebehov,
kompetansesammensetning og investeringsprogram

Pasientenes helsetjeneste

I møte med pasienter og pårørende skal HNT ha en kultur som preges av likeverd, gjensidig respekt
og målrettet jobbing på tvers av tjenesten til beste for pasienten. «Ingen beslutning om meg – uten
meg» skal være førende i behandlingen. Pasienten gis reell opplevelse av å bli tatt på alvor i alle
ledd.
Det blir en større andel eldre, økning i kroniske sykdommer, teknologiske og medisinske fremskritt
og en informasjonsrevolusjon som utfordrer oss på hvordan vi utfører helsetjenestene.
Det er viktig at befolkningen har realistiske forventninger til helsetjenestene. Et tett samarbeid
mellom kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten blir viktig for å informere
om hva en kan forvente av helsetjenestene og hva de selv har ansvar for selv.
HNT skal bidra til god og likeverdig pasientbehandling der kvaliteten på helsetjenesten og
kompetansen hos ansatte er høy. Alle innbyggere i vårt opptaksområde skal ha likeverdig tilgang til
behandling med samme kvalitet der uønsket variasjon unngås.
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De demografiske framskrivningene for kommunene i Nord-Trøndelag viser samlet sett små
endringer, den største endringen på ca. 10% er i aldersgruppen over 67 år. Det vil være store
forskjeller mellom kommunene.

Figur 1 Demografisk utvikling i Nord-Trøndelag 2022 - 2037

4.1.1

Folkehelse og forebygging

I et samfunnsperspektiv er det viktig at vi alle bidrar til å dempe veksten i behovet for
helsetjenester. Mange fra spesialisthelsetjenesten har bidratt gjennom organisert forebyggende
arbeid for risikogrupper, f.eks. diabetes. Spesialisthelsetjenesten kan også bidra i folkehelsearbeid
ved å gi «faglig autoritet» til arbeid som tilrettelegges av både kommuner og fylkeskommuner.
Folkehelsemeldingen 2018/2019 12 peker på tre sentrale satsningsområder hvor også
spesialisthelsetjenesten kan bidra inn i arbeidet med kommunene:
-

Livssituasjonen, oppveksten og utviklingen til barn og unge
Forebygging av ensomhet
Mindre ulikhet i helse. I Norge er det dessverre fortsatt store sosiale og helsemessige
forskjeller i alle aldersgrupper.

Det er særlig innenfor sekundær- og tertiærforbyggende arbeid HNT kan bidra i et samarbeid med
kommunehelsetjenesten.
HNT deltar i Folkehelsealliansen i Trøndelag 13 sammen med en rekke offentlige institusjoner og
ideelle organisasjoner. Folkehelsearbeid handler om å påvirke utviklingen i samfunnet slik at
levekårene i økende grad skaper god helse for alle, og å påvirke helseatferd i befolkningsmassene.
Dette krever et bredt engasjement og et samarbeid mellom mange samfunnsaktører.
Helsefellesskapet vil være en viktig samarbeidsarena for å sikre god samhandling innen
helsefremming og forebygging, hvor både kommunen og helseforetaket har et ansvar for tiltak.
Samarbeidet skal også sikre kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling innen helsefremmende og
forebyggende helsearbeid. Forebygging vil være et viktig perspektiv å beskrive i de helhetlige
pasientforløp.

12
13

Meld. St. 19 (2018–2019) - regjeringen.no
Folkehelsealliansen i Trøndelag - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
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Helse Nord-Trøndelag vil:





4.1.2

Følge opp samarbeidsavtalen om helsefremming og forebygging med kommunene /
Helsefellesskapet
Samarbeid om lærings- og mestringstilbud på individ- og gruppenivå som en
del av helhetlige pasientforløp
Samarbeid om kompetansedeling og utvikling innen helsepedagogikk
Bidra til å utvikle helsekompetanse i befolkning
Bidra med informasjon og statistikk i kommunenes arbeid med
helseovervåking
Gi råd og bistand når det oppstår behov for miljø- og grupperettede tiltak som
har helsemessige konsekvenser
Samarbeide om informasjon og data for å kunne dimensjonere, utvikle og
tilpasse tjenestene til befolkningens behov
Delta aktivt i Folkehelsealliansen i Trøndelag
Delta aktivt i Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg 14

Prioriterte pasientgrupper

I Nasjonal helse- og sykehusplan er følgende grupper prioritert:
-

Skrøpelige eldre
Barn og unge
Psykisk helse
Pasienter med kroniske lidelser

Dette er pasientgrupper som ofte trenger helsetjenester både fra spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten, og hvor god samhandling er et viktig virkemiddel. Her vil det være store
gevinster å hente for pasientene og helsetjenesten på et bedre samarbeid mellom kommunene,
fastlegene og helseforetaket. Det utarbeides nå tilgjengelig statistikk 15 for helsefellesskapene som
skal understøtte dette arbeidet, og bidra til felles tiltak. Skal vi utvikle gode tjenester for disse
pasientgruppene forutsetter det at en har fokus på hele pasientforløpet fra hjem til hjem. Her vil
mye av strukturene for samarbeid kunne være likt for de fire pasientgruppene, men forskjellen vil
være den fagspesifikke tilnærmingen og ulik bruk av tilgjengelig metodikk for samhandling.
Magnussen-rapporten peker på betydelig lavere forbruk av spesialisthelsetjenester innen psykisk
helse og rus både for barn, unge og voksne, som tilsier en økt satsning på disse pasientgruppene
(kap. 2.4.1).
Omstillingsprosjektet Styrke Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) har som målsetting
at HNT i samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere skal vi sikre at rett
pasient får rett tilbud til rett tid på rett sted. BUP skal sikre at aktiviteten er godt tilpasset vårt
samfunnsoppdrag og oppdrag fra vår eier, kravet til faglig forsvarlige tilbud, og bærekraftig
økonomisk utvikling. Prosjektet skal synliggjøre hvordan BUP konkret kan nå disse overordnede
målene.
Klinikk for psykisk helsevern og rus har konkrete planer for styrking av tilbudet for
alderspsykiatriske pasienter. Her vil et samarbeidet med avdelingene for geriatri og nevrologi være
sentralt.

14
15

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg | kulturoghelse.no
Styringsinformasjon - Helsedirektoratet
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Helse Nord-Trøndelag vil:






4.1.3

Styrke tilbudet i psykisk helsevern for barn og unge
Styrke tilbudet i psykisk helsevern for voksne og TBS
Beskrive helhetlige pasientforløp for de fire prioriterte pasientgruppene
Samarbeide i tverrfaglige team på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten
Øke muligheten for behandling i hjemmet med oppfølging fra spesialisthelsetjenesten

Det utadvendte sykehus

En betydelig økende eldre befolkning kombinert med færre helsepersonell medfører at HNT i
større grad må benytte mulighetene som ligger i digitale hjelpemidler, slik at pasientene følges
opp, observeres og behandles i eget hjem. Her er samarbeid med kommunehelsetjenesten viktig.
En strategi for å videreutvikle utadvendt sykehus er å bidra til øke pasientens helsekompetanse
fordi en stadig større andel av befolkningen vil leve med kronisk sykdom. Noen eksempler på dette
i HNT er: desentralisert dialysebehandling, hjemmedialyse, sårbehandling i hjemmet,
hjemmesykehus for barn og mobilt røntgen.
HelsaMi 16 vil bli et viktig verktøy for å få tilgang på opplysninger i Helseplattformen er
innbyggernes digitale inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge, når den blir tilgjengelig i
løpet av 2022. Her får pasientene tilgang på egne helseopplysninger samlet på ett sted. Pasienter
med stort behov for hjelp fra helsevesenet, for eksempel kronisk syke, får i tillegg en skreddersydd
løsning for sine behov.
Brukerstyrt poliklinikk vil kunne gjøre det enklere for en del pasienter å få tilgang til behandlingsoppfølging i hjemmet.

Figur 2 Eksempel på brukerstyrt poliklinisk tilbud

Helse Nord-Trøndelag vil:







4.1.4

At 30% av poliklinisk virksomhet skjer digitalt
Tilby behandling og følge opp pasientene der de bor, i samarbeide med kommunenes
helsepersonell
Følge opp tiltak fra prosjektet Fremragende elektive pasientforløp
Følge opp tiltak fra prosjektet Fremragende akuttmottak
Videreutvikle strukturert samarbeid med spesialister ved andre sykehus
Legge til rette for at pasienter kan ta aktivt bruk HelsaMi i Helseplattformen

Pasientmedvirkning

Pasientmedvirkning betyr at tjenestetilbudet, så langt det er mulig, skal utformes i samarbeid med
pasienter/ brukere og det skal legges stor vekt på deres synspunkter. Dette gir rom for at pasienter
16

HelsaMi - Helseplattformen
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engasjerer seg og deltar aktivt i bestemmelsene om egen behandling. Medvirkning forutsetter at
helsepersonell anerkjenner pasientens kunnskap om egen situasjon. Det er likevel viktig å være
oppmerksom på at det er store variasjoner i befolkningens helsekompetanse. En viktig forutsetning
for medvirkning er at informasjon og opplæring er basert på individuelle behov og kommuniseres
på en forståelig måte. Samvalg 17 er en prosess der pasient og helsepersonell sammen kommer
frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder. Ulike samvalgsverktøy kan
være til stor hjelp i denne valgprosessen, hvor et sentralt spørsmål til pasienten er «Hva er viktig
for deg». Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse har pasientens nærmeste rett til å
medvirke sammen med pasienten.
I tillegg til brukerundersøkelser som gjennomføres lokalt på en del avdelinger, deltar HNT i
nasjonale pasienterfaringsundersøkelser i regi av Folkehelseinstituttet18. Disse gir viktig
informasjon på hva vi bør forbedre.
Helse Nord-Trøndelag vil:







4.1.5

At pasienten skal være en aktiv deltaker i egen behandling
Styrke pasientens helsekompetanse og legge til rette for egenmestring gjennom
informasjon og opplæring om egen sykdom
Ha et klart språk i kommunikasjon med pasientene
Sikre god informasjon og dialog med befolkningen om hva de kan forvente av
spesialisthelsetjenester
Invitere til samarbeid med brukerorganisasjonene for å skape realistiske forventninger til
helsetjenestene
Sikre at pasient- og pårørendeopplæring er en integrert del av pasientforløpa

Helsetjenester til den samiske befolkningen

I Midt-Norge har vi sørsamisk og noe lulesamisk befolkning. Den samiske befolkningen får i all
hovedsak sitt behov for spesialisthelsetjenester dekket i den ordinære spesialisthelsetjenesten.
Det er et visst underforbruk av helsetjenester i den samiske befolkningen, noe en mener kan ha sin
bakgrunn i manglende tillit til norsk «øvrighet».
I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) fikk Helse Nord RHF i oppdrag å ivareta strategisk
videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Strategidokumentet
Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning 19 ble utarbeidet og vedtatt i alle RHF-styrer i
2020.
Helseregionene skal følge opp strategien med en handlingsplan for egen region. Arbeidet
gjennomføres som et interregionalt prosjekt ledet av Helse Nord RHF. For å kunne legge en
handlingsplan for HMN trengs også en regional arbeidsgruppe. Den interregionale arbeidsgruppen
er satt ned og HMN RHF er nå i ferd med å etablere en regional arbeidsgruppe.
Handlingsplanen skal spesielt gi svar på punktet om behov for økt kompetanse og kvalitet fra
strategidokumentet. Interregionalt vil det bli lagt føringer for tiltak i alle helseforetak. Dette gjelder
særlig kompetanseheving om samisk kultur og litt språkopplæring rundt begreper som er viktig for
samiske pasienter. Den sørsamiske befolkningen er stort sett godt norsktalende.
Det er allerede satt i gang et tolkeprosjekt. Dette styres fra Helse Nord RHF. Målet er et nasjonalt
tilbud om tolking 24/7 på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Finnmarksykehuset leder
prosjektet.

17

Samvalg – du kan være med og bestemme - helsenorge.no
Rapporter, brosjyrer og andre publikasjoner - FHI
19
Strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen
18
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Helse Nord-Trøndelag vil:






4.2

Utarbeide handlingsplan for å sikre gode spesialisthelsetjenester til samisk befolkning
Sikre god rådgivning til samiske pasienter
Sikre tilgang på tolketjeneste
Samarbeide i fagnettverk i Trøndelag om lærings- og mestringstilbud
Sikre kompetansebygging for ledere og helsepersonell

Ta i bruk kunnskap og ny teknologi

HNT ønsker å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre kliniske praksis. Det handler hele
tiden om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. HNT vil vi i
årene fremover være helt avhengig av å lykkes med å utnytte gjeldende teknologier og ta i bruk ny
teknologi i mye større grad i behandling av pasientene.
Pasientforløp utvikles gjennom kunnskap og erfaring, hvor kunnskapsgrunnlaget er bygd på
forskning og kliniske studier. Forskning er helt essensielt for å tilby pasientene omsorg og
behandling av høy kvalitet. Det må derfor legges til rette for at forskninger er en integrert del av
pasientbehandlingen, både gjennom enkel og sikker tilgang til gode helsedata og ved å forenkle
rekruttering av pasienter og innbyggere til kliniske studier.
Omstillingsprosessene framover ved innføring av Helseplattformen, oppfølging av
omstillingsprosjektene, og det løpende utviklingsarbeidet, vil kreve at det settes av tilstrekkelig
ressurser til omstilling. Det er nødvendig for å nå de faglige og økonomiske målsettingene, og
samtidig ivareta de daglige driftsoppgavene.
Utfordringsbilde:








4.2.1

Bedre strukturer for dialog og drøfting av veivalg og strategier for forskning og
innovasjonsarbeid
Balansen mellom ressurser til løpende drift og utviklingsarbeid
Ressurser for å lede innovasjons-/omstillingsprosjekter
Samarbeid mellom felles fagområder slik at en drar nytte av hverandres utviklingsarbeid
Innføring av Helseplattformen må i tillegg til å være et godt klinisk system, også ha fokus
på organisasjonsutvikling som grunnlag for digital transformasjon
Bedre intern koordinering av innovasjonsarbeid
Bruke anerkjente metodiske verktøy i utviklingsarbeid, som er tilpasset
arbeidsoppgavene/prosjektene. (eks. Tjenestedesign 20 og )

Forskning

Målbildet i Strategi 2030, og mål innen forskning og innovasjon i Regional utviklingsplan 2019-2022
oppfattes fortsatt som relevante, og gjeldende planer gir en god beskrivelse av utfordringene. De
strategiske dokumentene er i tråd med regionale planer for forskning og innovasjon som løp ut i
2020, og som i hovedsak har blitt gjennomført. Veivalgene i gjeldende Regional utviklingsplan bør
derfor i hovedsak videreføres.
Forskning i spesialisthelsetjenesten skal komme pasientene til gode ved at den frembringer ny
kunnskap om hva som er den beste behandlingen ved ulike tilstander, og hva som kjennetegner
god pasientomsorg i spesialisthelsetjenesten. Da er det viktig at flere personellgrupper deltar aktivt
i forskning.
Helsepersonell som har valgt forskning som karrierevei, deler arbeidstiden mellom klinikk og
forskning, ofte med en bistilling ved et universitet. Denne nære koblingen mellom foretak og
universitet gir klare fordeler ved gjennomføring av pasient- og klinikknær forskning.

20

Tjenestedesign - KS
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Det er et ledelsesansvar å legge til rette for at forskning inngår som en integrert del av
pasientbehandlingen, og at tid til klinikk balanseres mot tid til klinisk forskning. I HNT skal
forskningsavdelingen sammen med klinikklederen sørge for at det skapes en kultur og et
handlingsrom for klinisk forskning og annet utviklingsarbeid.
Helse Midt Norge sin Strategi 2030 påpeker at samfunnet står foran store endringer i årene
fremover når det gjelder utvikling i folketall, alderssammensetning og bosettingsmønster. Samtidig
foregår det en rivende faglig og teknologisk utvikling. Utfordringene vil hver for seg, og samlet,
frembringe endringsbehov i helseregionen. Dette krever forskningsbasert kunnskap om hva som
virker og ikke, og vil også kreve en målrettethet for å få til de riktige endringene. Det er derfor
viktig at forskning brukes som redskap for å utvikle kunnskap om hvordan møte disse
utfordringene.
Til tross for at HNT bruker relativt små ressurser på forskning, har foretaket god
forskningsproduksjon ut fra størrelse. Høsten 2020 har HNT 3 forskere med professorkompetanse,
cirka 50 medarbeidere har doktorgrad, og til enhver tid cirka 10-15 stipendiater. I tillegg drives det
mye god forskning av mastergradsstudenter og andre som ikke er i utdanningsløp eller som har
forskerutdanning. HNT har et nært og godt samarbeid med HUNT forskningssenter/NTNU. En god
del av forskningen som foregår i HNT er basert på analyser av data som er samlet inn i HUNT,
og/eller i helseforetaket (pasientdata og registerdata).
Aktiv brukermedvirkning innebærer at brukerne inviteres til å identifisere kunnskapsbehovene, og
at brukerens perspektiv, behov og erfaringer reflekteres i hele forskningsprosessen. Resultater fra
forskning tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for brukeren.

Figur 3 Doktorgrader i Helse Nord-Trøndelag 2006-2020

Infrastruktur og forvaltning
For å nå forskningsmålene i HNT må eksisterende forskningsinfrastruktur og ressurser styrkes ved
Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, samtidig som eksisterende forskningsinfrastruktur kan
utvikles og benyttes mer effektivt.
Det blir viktig å videreføre ordningen med midlertidige stillinger uten vederlag ved NTNU for
forskere i HNT (dvs. bistillinger ved NTNU eller andre universiteter/høyskoler). Denne ordningen
bidrar til at forskere i helseforetaket får tilgang til samme forskningsinfrastruktur som forskere ved
St. Olavs hospital og NTNU. I tillegg vil slike stillinger bidra til et tettere samarbeid med aktive
forskere i NTNU, og forskere fra HNT kan bli en del av aktive forskningsgrupper, og nasjonale og
internasjonale forskningsnettverk. For å stimulere til økt forskningsproduksjon gis det økonomiske
bidrag til forfattere av publikasjoner, dette insentivet må også videreføres.
HNT må avsette nødvendige ressurser til å etablere en klinisk forskningspost og bygge kompetanse
på Good clinical practice (GCP). God infrastruktur og faste ansatte med GCP- kompetanse er
nødvendig for å gjennomføre kliniske studier ihht. de nasjonale styringskrav. Ved å etablere en
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klinisk forskningspost vil HNT kunne øke mulighetene til å gjennomføre kliniske studier, og samtidig
ivareta pasienters rett til å bli inkludert i kliniske studier. En klinisk forskningspost vil både styrke
klinisk forskning, og annet innovasjon- og utviklingsarbeid.
Forskningsformidling
Formidling av forskning kan tjene flere formål avhengig av målgruppe og form. Formidling av
forskningsresultater er nødvendig for å sikre at pasienter og pårørende får tilgang til oppdatert
kunnskap som grunnlag for dialog og beslutning, at ny kunnskap implementeres i klinisk praksis, og
at den individuelle pasientomsorgen og behandlingen er kunnskapsbasert. Forskningsformidling
skal også profilere virksomheten og bygge bro mellom helseforetakets institusjoner,
brukere/brukergrupper og allmennheten. Dette kan bidra til økt rekruttering av ansatte, økt tillit til
helseforetaket hos pasientene og stimulere tilgangen til forskningsmidler.
Overordna mål for forskning i HNT:



et foretak med kultur for forskning og kunnskapsbasert praksis
et «forskende foretak», med stor forskningsproduksjon og forskningsprosjekter av høy
kvalitet
et foretak med en portefølje av forsknings og utviklingsprosjekter som forbedrer det
eksisterende tjenestetilbudet, og som tar i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer
et foretak hvor forskning er en integrert del av den omsorgen og behandlingen som
pasientene mottar
et foretak som tilrettelegger for, og motiverer de ansatte til å drive forskning og
kontinuerlig forbedringsarbeid





Helse Nord-Trøndelag vil:










4.2.2

Følge opp innsatsområdene i nasjonal handlingsplan for kliniske studier
Vektlegge persontilpasset medisin og presisjonsdiagnostikk
Ha kunnskap om bruk av teknologi i helsetjenesten
Aktivt bidra inn i utviklingsarbeidet med å etablere et helsedatasenter for infrastruktur
for forskning og innovasjon
Sikre forskningskompetanse og forskerstillinger innen alle helseprofesjoner på
universitetsnivå
Delta i helsetjenesteforskning
Forske på effekt av samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten (Pasientforløp fra hjem til hjem)
Etablere en klinisk forskningspost
Videreutvikle samarbeidet med HUNT, tilrettelegge for at kliniske data og registerdata
fra HNT kan kobles

Innovasjon

Formålet med innovasjon er å skape nye og forbedre helsetjenester. Skape smartere planlegging
og effektiv drift av helsetjenestene
Innovasjonsarbeid i perioden vil være rettet mot å ta i bruk og hente gevinst fra innføringen av
Helseplattformen. Spesielt fokus vil være rettet mot endrede helhetlige pasientforløp, endret
pasientrolle og mer utadvendte sykehus.
Innføring av Helseplattformen innebærer en digital transformasjon. Nye arbeidsformer og ny
teknologi vil kreve endring og redesign av virksomheten på alle nivå. Det vil utfordre etablerte
måter å løse oppgaver på, hvordan vi jobber og hvordan organisasjonen ledes. Transformasjon
forutsetter endrede prosesser, men vil også utfordre verdier og tankesett og synet på
medarbeiderne og omgivelsene rundt oss.
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En forutsetning for dette er økt kultur for innovasjon og økt digital modenhet i organisasjonen.
Digital modenhet = evne og vilje til å ta i bruk digitale teknologier for en bedre helsetjeneste.

Helse Nord-Trøndelag vil:





4.2.3

Ha sterk pasientinvolvering i innovasjonsaktiviteten
Bidra til å sikre god sammenheng mellom organisasjon, prosess og teknologi for å
oppnå en bærekraftig helsetjeneste
Utnytte ny og muliggjørende teknologi i endring av helsetjenestene
Utnytte innovasjonspotensialet i forskningsprosjekter

Teknologi i pasientenes helsetjeneste

I HNT vil vi i årene fremover være helt avhengig av å lykkes med å utnytte gjeldende teknologier og
ta i bruk ny teknologi i mye større grad i behandling av pasientene. Ved å ta utgangspunkt i
pasienten og pårørendes behov, samt deres kompetanse, kan teknologi fremme mer tid til
pasientene og vi kan avhjelpe en framtidig mangel på helsearbeidere. Ved å kombinere teknologi
med fag- og pasientbehov kan vi få et mer utadvendt sykehus, som møter pasientene der de er.
Utnyttelse av teknologien i pasientenes helsetjeneste bidrar til at flere pasienter vil få
spesialisthelsetjenester der de bor. Vi vet allerede i dag at tilgangen på helsepersonell blir mindre.
Med dette når vi målet om at pasienter, pårørende og helsepersonell opplever helse- og
omsorgstjenesten ved hjelp av teknologien understøtter og legge til rette for at pasienten får
helsetjenester der pasienten bor. Digitale innbyggertjenester skal gjøre det enklere for innbyggere
å finne relevant informasjon, samt kommunisere med helse- og omsorgstjenesten digitalt.
I HNT vil vi prioritere velferdsteknologi og innføring av flere tjenester knyttet til pasientenes
helsetjeneste. Videreutvikling og utvidet bruk av telefon- og videokonsultasjoner i årene fremover.
Sammen med Helsenorge.no vil HelsaMi, innbyggerportalen i Helseplattformen, gi tilgang til
funksjoner for deling av journal, pasientdialog, egenregistrering, tilgang til behandlingsopplegg og
andre løsninger som pasienten selv benytter i samhandling med helsetjenesten.
En annen prioritert oppgave er en helsedataplattform for hele Helse Midt-Norge som gjør det
mulig å drive med avansert bruk av både helsedata og andre data (Data fra Helseplattformen,
andre IKT-løsninger, medisinteknisk utstyr, sensorer og eksterne datakilder). Dette vil være en
plattform med muligheter for avansert analyse, kunstig intelligens, persontilpasset medisin,
virksomhetsrapportering, folkehelse etc. Denne helsedataplattformen vil henge sammen med
felles nasjonal Helseanlyse-plattform som gir felles tilgang til data fra kvalitetsregister og
helseregister til forskning og kvalitetsforbedring.
Kunstig intelligens er en teknologi som modnes og begynner å bli tilgjengelig på flere områder.
God tilgang på kvalitetssikret data, samt kompetanse på kunstig intelligens er vesentlig. Det
gjennomføres nå en konseptutredning knyttet til persontilpasset medisin og det skal etableres
regionale løsninger for dette. Helseplattformen, sammen med andre løsninger vil kunne samle data
som gjør det mulig å utarbeide prediktive modeller knyttet til bl.a. sykdoms- og
befolkningsutvikling. Slike modeller kan benyttes til både å forutsi pasientstrømmer og drive
forebyggende virksomhet.
Kunstig Intelligens (KI) har stort potensiale også innenfor Bildediagnostikk, men det er neppe
realistisk med store innsparinger eller arbeidsbesparende KI-verktøy innenfor planperioden.
Informasjonssikkerhet og personvern er viktig ved innføring av ny teknologi. Det kommer stadig
flere sensorer og muligheter for å fange data i alle mulige sammenhenger. Det forventes at det
etableres plattformer både innenfor IKT og medisinteknisk utstyr (MTU) som er i stand til å samle
disse dataene og utnytte dem videre både i klinisk og administrativt bruk. Data vil da kunne
benyttes i Helseplattformen, Helsedataplattformen og andre løsninger. Det er et stort potensial i å
gjøre data fra medisinsk teknisk utstyr tilgjengelig for spesialisthelsetjenesten via skyløsninger.
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Høreapparater, hjemme-dialyse, insulinpumper og ulike målinger er eksempler på utstyr hvor det
allerede er brukt skyløsninger for å kommunisere mellom MTU og helsetjenesten. Vi ser at
sensorer som pasientene selv erverver, også vil kunne gi helsetjenesten nyttig informasjon når
nødvendig og når teknologien nå legger til rette for det. Teams er innført i HMN og er den nye
digitale samhandlingsplattformen som gjør det langt enklere å utføre oppgaver uavhengig av tid og
sted. Dette kan anvendes både innenfor klinisk og administrativt område, på tvers i HMN og med
eksterne aktører.
I forbindelse med innføringen av Helseplattformen vil det også gjennomføres nødvendig
infrastrukturtiltak som gjør at en har en mobilplattform i form av smarttelefoner og nettbrett
innenfor sykehusområdene, men også etter hvert på utsiden slik at det er mulig å ta med seg IKTløsninger og MTU nærmest ubegrenset utenfor sykehuset og i samhandling med kommunale
helsetjenester. I HNT jobber vi allerede med å utnytte mulighetene innen robotisert
prosessautomasjon (RPA) som automatisere arbeidsprosesser som utføres med dagens IKTsystemer.
Helse Nord-Trøndelag vil:




4.2.4

Videreutvikle og utvide bruk av telefon- og videokonsultasjoner
Utnytte mulighetene i å automatisere arbeidsprosesser
Prioritere velferdsteknologi og innføre flere tjenester knyttet til pasientenes
helsetjeneste.

Helseplattformen

I november 2022 tar HNT i bruk HP som nytt felles journalsystem. Innføring
av Helseplattformen (HP) skal bidra til et løft for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten i
Midt-Norge gjennom bedre styringsinformasjon og styrket pasient- og brukermedvirkning. HP og
nødvendige endrede arbeidsprosesser skal bidra til å redusert variasjon og bedre samhandling i
overganger mellom omsorgsnivå og gir store muligheter til videre teknologisk utvikling i HNT.
Samtidig gir HP bedre muligheter til bruk av helsedata til utvikling og forbedring av tjenestene.
Med HP vil vi få mer strukturerte data som legger til rette for økt innovasjon og kunnskapsdeling.
Med HP vil vi få nye måter å jobbe på, og vi vil kunne frigjøre ressurser i klinikkene til å skape en
enda bedre helsetjeneste.
HP innføres med en lang rekke funksjonaliteter for både primær- og spesialisthelsetjeneste og vil
ha et stort potensial for videreutvikling av helsetjenestene. Nye arbeidsformer må utnyttes med
tanke på at HNT skal møte fremtidige behov og samarbeide med pasienter, andre helseforetak,
kommuner, fastleger, pasientorganisasjoner, frivillige m.f. HelsaMi 21 er innbyggerportalen i HP og
vil gi tilgang til funksjoner for deling av journal, pasientdialog, egenregistrering, tilgang til
behandlingsopplegg og andre løsninger som pasienten selv benytte i samhandling med
helsetjenesten. Sammen med Helsenorge.no vil det gi muligheter for å digitalisere mye av dialog og
samhandling med pasienter. Vi ser at HNT vil være i front med å tilby mer effektive tjenester til
pasienter i årene som kommer.
Gevinstene vi ser fra starten av:







21

En felles journal for de kommunene og fastlegene som innfører Helseplattformen
Pasientene opplever lettere tilgang til egne helseopplysninger
Standardisering av skjema og dokumenter reduserer uønsket variasjon i prioriteringer og
redusere antall avvik
Bedre pasientsikkerhet, kvalitet og enklere tilgang på helseinformasjon
Ett system for pasientene hvor informasjon er samlet
Bedre muligheter for digital hjemmeoppfølging.

Hva er HelsaMi? - Helseplattformen
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Identifisere og rekruttere pasienter til kliniske studier
Sikrere, bedre og mer tidseffektiv registrering av data til nasjonale kvalitetsregistre.
Økt informasjonssikkerhet
Forenkling av IKT-program/systemer
Forenkle og redusere den elektroniske meldingsflyten
Redusere kompleksiteten (sett opp mot antallet systemer i dag)
Redusere feil ved å unngå dobbeltregistreringer

HP skal bidra til standardisering innen flere felt som det å ivareta gode og standardiserte
pasientforløp, arbeidsprosesser som imøtegår endringene etter innføringen av HP, sikrer at HP,
IKT-systemer og MTU kommuniserer med hverandre, samt metoder, prosedyrer, kunnskap og
opplæring.
Helse Nord-Trøndelag vil:






4.2.5

Følge opp planen for gevinstrealisering22
Samarbeide med kommunehelsetjenesten om innføring, videreutvikle og utnyttelse av
Helseplattformen.
Knytte målene for digitalisering tydeligere til målene for pasientbehandling
At innbyggerne skal få tilgang til flere digitale innbyggertjenester og bruk av HelsaMi
Styrke pasientsikkerheten og øke digital hjemmeoppfølging

Kunnskapsbasert utvikling av tjenestene

Det er en forventet trend med økt bruk av persontilpasset medisin og teknologi som i større grad
muliggjør desentralisert behandling, samt bedre utnyttelse av helsedata (Big Data) fra ulike kilder.
Det er viktig å erkjenne at utvikling skjer raskt. Dette innebærer økt behandling i hjemmet med
bistand fra ansatte, økt egenbehandling og optimalisere pasienters/brukeres helsekompetanse.
Lettere tilgjengelige data fører til at tiden mellom forskning/forbedring til resultat kortes ned, og
klinisk praksis må være mer omstillingsdyktig.
Samtidig ser vi at den enkelte pasient/bruker i større grad er oppdatert på medisinsk kunnskap
og er tydelig på ønsker og behov i egen pasientbehandling. Dette er faktorer som vi antar kan føre
til økt bruk at fritt sykehusvalg.
Det satses på velferdsteknologi i mange av Nord-Trøndelags kommuner. HNT bør vurdere
mulighetene for å nyttiggjøre oss denne teknologien i samarbeid med kommunene.
For å optimalisere pasientbehandlingen bør HNT bør vurdere å etablere tverrfaglig teamarbeid i
samarbeid med primærhelsetjenesten.
HNT skal yte tjenester mer effektivt og med høy kvalitet. Velferdsteknologi skal tas i bruk i større
grad. HNT må i større grad benytte mulighetene som ligger i digitale hjelpemidler, slik at
pasientene følges opp, observeres og behandles i eget hjem. Her er samarbeid
med kommunehelsetjenesten viktig. Dette vil føre til nye og endrede tjenester som følge av
digitalisering og nytt medisinsk teknisk utstyr og vi kan utnytte effekten av nye
behandlingsmetoder, nye legemidler, screeningsprogram med mer.
For å sikre optimalisering av digitaliseringen er det viktig å bidra til økt modenhet i organisasjonen
innen teknologi, pasientsikkerhet og endringer. Det skal gjennomføres opplæring for å øke
teknologisk modenhet både hos ledere, ansatte og pasienter.


22

Etablere og styrke arenaer for læring og erfaringsdeling.
Kunnskapsbaserte tjeneste krever at ansatte har kompetanse innen fagområder som
understøtter ønsket utvikling. Tydelig lederforankret retningsangivelse og etterspørsel

Regionale plan for gevinstmål - Helseplattformen
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etter resultater er en forutsetning for å lykkes med dette. Ansattes kompetanse for
kvalitetsforbedring og kontinuerlig forbedringsarbeid må styrkes.


HNT har en nullvisjon på påførte pasientskader.
Bruke relevante data til kontinuerlig forbedring og læring av uønskede hendelser, og
erfaringsdeling på tvers i organisasjonen.

Helse Nord-Trøndelag vil:








4.2.6

Følge opp resultater fra brukerundersøkelsene (PasOpp23) i forbedringsarbeid
Ha en nullvisjon på påførte pasientskader.
Tilpasses pasientopplæring til sykdomspanorama i befolkningen
Styrke modenheten i organisasjonen for å ta i bruk i bruk ny teknologi
Benytte tilgjengelig data til kontinuerlig forbedring av helsetjenesten og aktivt bidra til
erfaringsdeling
Implementere Regional handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet
Følge opp resultater fra omstillingsprosjektene til forbedring av tjenestetilbudet i
foretaket og samarbeid med kommunene.

Standardisering

Norge er i verdenstoppen når det gjelder helsetjenester, samtidig avdekkes det store variasjoner i
alt fra ventetid, utredning, behandling, forbruksmønster med mer. Standardiserte persontilpassa
pasientforløp, felles standardiserte fagprosedyrer og tilbud om pasient- og pårørendeopplæring i
regionen er med på å sikre effektive kunnskapsbaserte tjenester. For å redusere
uønsket variasjon vil blant annet standardisering og innføring av Helseplattformen bidra
til regionalt samarbeid med fokus på dette.
Kvalitet og pasientsikkerhet
Møte med helsevesenet skal gi en merverdi for pasientene og ansatte arbeider systematisk med
kontinuerlig forbedring for å sikre optimal pasientbehandling. HNT arbeider mot en nullvisjon for
pasientskader, ved at ingen pasienter dør eller blir alvorlig skadet som følge av behandling
eller manglende behandling i helsetjenesten. Dette gjøres ved å systematisk lære av feil og i
økende grad være proaktiv ved å ha fokus på system for forbedringer av praksis.
En god pasientsikkerhetskultur baseres på åpenhet og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper.
Det gjelder både internt i den enkelte avdeling og på tvers av avdelinger og klinikker, men også i
samarbeid med kommunehelsetjenesten. Dette forutsetter en åpen og ærlig kommunikasjon med
pasienter og pårørende.
Viktige arbeidsområder i HNT og regionalt i HMN er:








23

Samordning av regionalt forbedringsutdanning
Kontinuerlig omstilling og endring på alle nivå i tråd med forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring.
Optimal utnyttelse av tilgjengelige styrings- og kvalitetsdata fra ulike kilder, som
utgangspunkt for forbedring og læring
Systematisk og koordinert innsats for deling av erfaringer og læring på tvers
Videreutvikling og tilrettelegging for involvering og medvirkning av brukere, pasienter og
pårørende både i behandlingssammenheng og i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid på
systemnivå
Tilgjengeliggjøring og aktivt bruk av “Bigdata”

Nytt på fhi.no - FHI
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Kontinuerlig forbedring: God kvalitet og likeverdige helsetjenester oppnås gjennom
systematisk forbedringsarbeid. Avvikssystemer, klagesaker, kvalitetsregister er eksempler
på datakilder som brukes aktivt til forbedring.

Helse Nord-Trøndelag vil:








4.2.7

Bruke Helseplattformens muligheter for standardisering av helhetlige pasientforløp
Følge opp regional handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet (2023-2026)
Etablere et regionalt opplæringsprogram for kompetanse i kvalitetsforbedring
Etablere arenaer for erfaringsdeling og læring for systematisk forbedringsarbeid etter
uønskede hendelser og
Videreføre arbeidet med standardisering av behandlingsprosedyrer og
arbeidsprosesser
Videreføre og utvikle lokale og regionale fag nettverk som et virkemiddel for å oppnå
standardisering
Innkjøpsprosesser innen medisinsk-teknisk utstyr og velferdsteknologi.

Medisinteknisk utstyr (MTU)

Medisinsk teknisk utstyr i HNT består av over 6400 enheter med en verdi på nærmere 500 mill.
(basert på anskaffelsespris). Gjennomsnittlig alder er ca. 8 år. Det økonomisk etterslepet i
investering av MTU er ca. 40 mill.
Tidligere var medisinsk teknisk utstyr frittstående enheter evt. med skjerm eller registrering på
papir. En stor andel av MTU er nå koblet til fagsystemer i nettverk for lagring av data på server, en
utvikling som vil fortsette.
Behov for nytt medisinsk teknisk utstyr drives både av den medisinske og den teknologiske
utviklingen, og samtidig er det behov for fornying av eksisterende utstyr. Endring i teknologi vil
kunne medføre behov for økt kompetanse og bygningsmessige endringer.
De siste årene er MTU standardisert ved de to sykehusene i HNT, mens det er lite standardisering
regionalt. Felles regionale innkjøp vil kunne gi bedre priser både ved anskaffelse og for eventuelle
serviceavtaler. Standardisering er også framholdt som positivt ved for eksempel bistand fra andre
foretak til diagnostisering.
Hjemmeovervåkning og -behandling vil bedre tilbudet til pasientene og redusere behovet for fysisk
oppmøte ved sykehusene. Innføring, drift og vedlikehold av medisinsk utstyr ute hos pasientene vil
medføre nye oppgaver for Medisinsk teknisk avdeling. Det samme gjelder innføring av kunstig
intelligens i diagnostisering.
Det er behov for relativt store reinvesteringer på billeddiagnostikk innenfor planperioden (CT
Namsos + CT Levanger, i tillegg MR Levanger). I tillegg ser en økende bruk av bildediagnostikk, slik
at en innenfor planperioden ser behov for å øke kapasiteten i HNT, særlig innenfor MR. Dersom en
ikke skal få et økende etterslep på MTU så bør MTU-budsjettet styrkes. Dette må også sees i
sammenheng med bygningsmessige tilpasninger.
Helse Nord-Trøndelag vil:




Fornye gammel maskinparken.
Investere i nytt MTU, slik at vi er i stand til å tilfredsstille det kliniske behovet
Ha system for å evaluere behovet for fremtidige investeringer, basert på klinisk behov,
bruk, alder osv.
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4.3

Rekruttere, utvikle og beholde personell

I Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) vises det til at det er et stort og udekket behov for
helsepersonell, og at dette behovet vil øke i årene som kommer. Dette gjelder særlig for
sykepleiere og helsefagarbeidere.
Strategi 2030 og regionale utviklingsplaner gir hovedretning for utdanning og kompetanse i
foretaksgruppen. Regional strategiplan for utdanning og kompetanseutvikling 2015-2020 viser at
det jevnt over gjenstår mye før målene er nådd.
Den regionale arbeidsgruppen for utdanning og kompetanse trekker fram uløste utfordringer på
disse områdene:










Kompetanseplanlegging
Ressursbruk
Veilederkapasitet
Oppgavedeling
Nye læringsmetoder
Kompetanseplanlegging og samarbeid med kommunene
Kritisk kompetanse
Utdanning av spesialsykepleiere
Flere læreplasser

Det er ikke mulig eller ønskelig å møte denne utfordringen bare ved å rekruttere flere, det blir også
stadig viktigere å utvikle og beholde ansatte i helsetjenesten. Innsatsen på livslang læring må
forsterkes, andelen helsepersonell som jobber heltid økes, og det må jobbes mer i tverrfaglige
team. Deling av kompetanse, jobbglidning, ny kunnskap som tas raskere i bruk, innovative
tjenestemodeller som utvikles og tas i bruk, og utnyttelse av teknologi for å frigjøre tid er blant
områdene hvor det må fokuseres for å frigjøre tid og jobbe smartere, uten at det skal eller kan
tilsettes mer helsepersonell.

4.3.1

Utdanning

HNTs oppdrag på utdanningsområdet må prioriteres slik at tiltak og aktiviteter kommer til nytte for
alle helsefaglige utdanninger på alle læringsarenaer. HNT skal være en profesjonell strategisk
partner for universitets- og høyskolesektoren, fylkeskommunen og andre relevante aktører innen
utdanning av helsepersonell. Dette gjelder særlig for dimensjonering, innhold og nytenkning rundt
fremtidig utdanning og behov i helsetjenesten.
Helse Nord-Trøndelag vil:








Øke antall kombinerte stillinger mellom universitet og helseforetak, øke
veiledningskapasitet og utdanningsrelevans
Forsterke arbeid med simulering og ferdighetstrening i samarbeide med universitetene
Bidra i regionalt og interregionalt samarbeid knyttet til simulering
Profesjonalisere veiledningsfunksjonen ved at helsepersonell som veileder helsefaglige
studenter og lærlinger får utvidet veiledningskompetanse.
Utvide samarbeidet med utdanningsinstitusjonene om utdanningstilbud,
utdanningsrelevans, innovasjon og forskning på nye læringsmetoder
Legge til rette for at ansatte kan påta seg akademiske oppgaver
Videreutvikle samarbeidet med fylkeskommuner, kommuner, videregående skoler og
opplæringskontor for å legge til rette for flere lærlingeplasser
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4.3.2

Bemanning og kompetanse

For å dekke kompetansebehovet fram i tid, er det nødvendig å ta i bruk metodikk og verktøy for å
muliggjøre gode bemanningsframskrivinger, og regionalt samarbeid på dette området er en fordel.
Slike framskrivinger danner utgangspunkt for god og riktig kompetanseplanlegging ut fra planlagt
aktivitet.

Helse Nord-Trøndelag vil:













4.3.3

Styrke virksomhetens omdømme som et sentralt rekrutteringstiltak
Utarbeide gode planer for å mobilisere, beholde, utvikle og rekruttere personell
Forsterke arbeidet med å utvikle en heltidskultur
Ivareta medarbeidere og arbeidsmiljø i foretaket som et sentralt rekrutteringstiltak
Legge til rette for god ansvars- og oppgavefordeling mellom yrkesgrupper
Vektlegge god kompetanseplanlegging på alle nivå
Øke rekruttering og utdanning av helsefagarbeidere og lærlinger i relevante fag
Etablere superbrukere med kompetanse på framskriving og metodiske verktøy
Legge til rette for god utdanningskapasitet, god kvalitet i
videreutdanning/spesialiseringsløp og desentralisert medisinutdanning
Prioritere utdanningsløp for LIS-utdanning ut fra lokal kapasitet og lokale behov
Identifisere fagområder som er særlig sårbare på grunn av utdanningskapasitet,
rekrutteringsproblematikk, turnover og høy alder blant ansatte
Identifisere stillinger i foretaket som krever mastergradskompetanse

Ledelse

Å være leder i spesialisthelsetjenesten kan være krevende. Forventningene og kravene er mange,
og kompleksiteten i arbeidet som skal ledes er stor. Dette kan oppleves spesielt krevende for nye
ledere, og det kan ta tid før man opplever mestring og blir trygg i jobben. Opplæring og god
lederstøtte må vies stor oppmerksomhet, herunder hvordan lederen sikres tilstrekkelig støtte og
ressurs for å ivareta de administrative oppgavene på en god måte. Spesialisthelsetjenesten vil være
i stadig endring som følge av nye behandlingsmetoder og arbeidsformer. Den digitale
transformasjonen vi står i, og som for alvor kommer med Helseplattformen, vil utfordre
helsetjenesten og måten vi arbeider og samarbeider på. Dette framtvinger nødvendig endring i
organisering av arbeidet og ressurser knyttet til arbeidsprosessene. Ledelsesutvikling er et
prioritert område i HNT.
Koronapandemien har framskyndet utviklingen av digitale tilbud og bruk av kompetanseplaner i
Kompetanseportalen for ledere. Erfaringene og kunnskapen vil ta denne utviklingen videre også
når pandemien har brent ut.
Helse Nord-Trøndelag vil:







At innføring av Helseplattformen har fokus på ledelsesutvikling og
organisasjonsutvikling
Arbeide for at alle ledere i HNT skal ha formell lederutdanning fra høyskole/universitet
Tilby programmer innen ledelsesutvikling til både ledere og andre ansatte. Tilbudene
HNT gir innen ledelsesutvikling må stadig fornyes og tilpasses klinikkenes behov og de
utfordringene HNT møter.
Styrke sitt korps av veiledere til bruk i gjennomføring av ledelsesutviklingsprogram og
til individuell veiledning av ledere ved behov.
Delta aktivt i nettverket for ledelsesutvikling i Helse Midt-Norge, der det utvikles felles
modeller, konsepter og utviklingsarenaer for ledere og veiledere
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4.4

Øke ledere i HNT sin kunnskap i ledelse under endring og evne til å omsette
endringsbehov i nødvendig organisasjonsutvikling for å ta ut gevinstene
Utvikle rutiner og systemer som gjør at omstillingsprosesser oppleves smidige og
effektfremmende
Sikre at ledere har et kontrollspenn som gjør dem i stand til å lede utvikling i egen
enhet
Sikre at ledere har nødvendig administrativ støtte

Gode lagspillere

Pasientene forventer og har krav på en sammenhengende helsetjeneste. For å lykkes må
helsepersonell spille hverandre gode, vite hva neste ledd i pasientforløpet trenger og hva hver
enkelt kan bidra med for å gjøre oppgaven for nestemann enklere. Digitale løsninger skal bidra til å
gjøre samhandlingen bedre, det forutsetter at alle aktørene spiller på lag for å finne de gode
løsningene. Kommuner, fastleger og sykehus planlegger å utvikle helhetlige tjenester sammen med
brukere i Helsefelleskap.
Området er sentralt i Strategi 2030, og det er et stort antall ulike ambisjoner i regionale og lokale
utviklingsplaner. Mange av målene som er satt både i regionale og lokale planer er i prosess, og
representerer derfor utfordringer vi har løsninger på, men som fortsatt er under arbeid.
HNT har etablert samarbeid med kommunene som er forankret i vedtatte samarbeidsavtaler og de
formelle strukturene er i tråd med nasjonale ambisjoner om helsefellesskap. Det gir et godt
grunnlag for videre samhandling i vårt Helsefellesskap.

4.4.1

Samhandling og helsefelleskap

Et godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er en forutsetning
for å gi helhetlig pasientbehandling og nå målsettingen om en bærekraftig utvikling av
helsetjenestene.
I arbeidet med gjeldende Utviklingsplan ble det utarbeidet en «Handlingsplan for samhandling
2018-2021»24 mellom kommunene og HNT som har vært styrende for samarbeidet. Denne
handlingsplanen vil nå blir revidert, og være et viktig verktøy for samhandlingen i
helsefellesskapene, for å styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Den innarbeides som et vedlegg til HNT sin Utviklingsplan.
Forventningene til helsefellesskapene er beskrevet i Nasjonal helse og sykehusplan og gir tydelig
retning for at helsefellesskapene skal ta mer felles ansvar for utvikling av helsetjenestene.







De fire prioriterte pasientgruppene representerer pasienter som trenger godt koordinerte
tjenester både innad i HNT og sammen med kommunene.
Samarbeid om forskning og innovasjon blir helt avgjørende at vi kan finne nye måter å tilby
helsetjenester på.
Samarbeid om folkehelse, helsefremming og forebygging.
Tiltak som rettes mot pasientene som aktive deltakere
Samarbeid om innføring/utvikling av Helseplattformen
Samarbeid rekruttering og utdanning av helsepersonell
For helsetjenesten vil særlig tilgangen på sykepleiere og helsefagarbeidere bli krevende både
for spesialisthelsetjenesten og kommunene. Skal vi lykkes, må vi alle bidra til at begge nivå har
tilstrekkelig kompetanse. Det er derfor nødvendig å ha et samfunnsperspektiv både mht
utdanningskapasitet, tilgang på praksisplasser og trygge arbeidsforhold.

Tiltak som helsefellesskapene vil prioritere, framgår av en felles handlingsplan for samhandling
(2022 – 2026) som er revidert parallelt med arbeidet med HNT sin Utviklingsplan. Denne er vedlegg

24

Handlingsplan 24.04.2018.pdf (hnt.no)
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til Utviklingsplanen, og blir styrende for samarbeidet med kommunene.
Helse Nord-Trøndelag vil i et 4 års-perspektiv:
Følge opp Helsefellesskapets Handlingsplan for samhandling 2022-2026
 Samarbeide for å redusere unødvendig belastning på helsetjenestene
 Samarbeide om tiltak som rettes mot pasientene som aktive deltakere
 Samarbeide om at befolkningen har realistiske forventninger til helsetjenestene
 Samarbeide om tiltak for de fire prioriterte pasientgruppene
 Samarbeide om forskning og innovasjon
 Samarbeide om rekruttering og utdanning av helsepersonell
 Samarbeide om innføring, utvikling av Helseplattformen
 Samarbeide om tiltak for å gi behandlingstilbud der pasienten bor

4.4.2

Funksjons- og oppgavefordeling

Det er i gang et større arbeid med å utarbeide felles pasientforløp for akutt syke mellom
kommunene og helseforetaket gjennom Fremragende øyeblikkelig hjelp. I dette arbeidet ser en på
oppgavefordeling mellom kommunene og helseforetaket, og tydeliggjør oppgaver og ansvar.
Omstillingsprosjektet Gjestepasientstrømmer i helseregionen/HNT skal vurdere tiltak for å sikre
unødvendig bruk av gjestepasienter og begrense bruk av gjestepasientutgifter. Dette er et viktig
omstillingsprosjekt for å sikre en riktig oppgavefordeling mellom HNT, andre helseforetak og bruk
av private aktører.
Utfordringer:












Høyt forbruk av spesialisthelsetjenester i befolkningen i opptaksområdet må adresseres. Det
er summen av behandling i helseforetaket og private som utgjør det høye forbruket.
Videreutvikle HNT sine regionale funksjoner i HMN, vurdere å utvikle andre behandlingstilbud.
Avklare hvilke tjenester skal ytes hvor i HNT
Tydeligere fordeling av oppgaver mellom HNT og St. Olavs hospital, og avklare hvilke deler av
pasientforløp de ulike helseforetak har ansvar for.
Økt bruk av video- og telefonkonsultasjoner med både pasient alene og deltakere fra
kommunehelsetjeneste/fastlege.
Intern fordeling av oppgaver og arbeidsflyt innen og mellom klinikker ved samme sykehus, og
mellom sykehusene i HNT kan forbedres.
En kan se for seg at mer optimalisert fordeling av arbeidsflyt mellom stab og klinikker kan gi
positive effekter på arbeid innen kvalitetsforbedring og samhandling.
Videreutvikling av oppgaveglidning mellom profesjoner, avdelinger, sykehus og helseforetak.
Utarbeide flere regionale behandlingsforløp
Styrke samarbeidet mellom helseforetakene om utdanning og videreutdanning av
helsepersonell
Samarbeid om innføring og utnyttelse av Helseplattformen
Helse Nord-Trøndelag vil:



Avklare oppgavefordeling og samarbeid mellom sykehusene i eget helseforetak og mot
andre helseforetak
Følge opp tiltak i omstillingsprosjektet Gjestepasientstrømmer i helseregionen/HNT om
å redusere unødvendig bruk eksterne tjenester ved andre sykehus og private aktører.
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4.4.3

Bruk av private aktører

Det er en rekke spesialisthelsetjenester som tilbys av private aktører. Det er tjenester som tilbys
ved private sykehus, tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud av ruslidelser (TSB), privat
bildediagnostikk, privat tverrfaglig spesialisert rehabilitering og avtalespesialister. For mange
fagområder utgjør disse tjenestene et viktig supplement i tilbudet til befolkningen, og selv om det
er det regionale helseforetaket som er ansvarlig for etablering av avtalehjemler, er det viktig at
dette skjer i tett dialog med lokalt helseforetak.
Innen spesialisert rehabilitering og TSB har HNT store utgifter. Det bør knyttes et tettere samarbeid
opp disse for å sikre felles forståelse av pasientforløpene, og avklare forventinger til aktører både i
HNT, kommune og de private.
Det er viktig at avtalespesialistene følger de samme prinsipper for rettighetsvurdering som
spesialisthelsetjenesten for øvrig, og har en tett dialog med fagmiljøene i helseforetakene om
faglig oppgavedeling. Det bør etableres felles henvisningsmottak i somatikken for å sikre
pasientene like rettigheter, slik det er etablert for psykiatrien. Avtalespesialistene må gis mulighet
til å delta i fagutvikling og forskning sammen med resten av fagmiljøet.
Et slikt tett samarbeid bør formaliseres i lokale samarbeidsavtaler mellom HF og avtalespesialister
som har praksis i opptaksområdet.
Helse Nord-Trøndelag vil:



4.4.4

Videreføre og utvikle samarbeidsavtalene mellom HF og avtalespesialister som har
praksis i opptaksområdet
Etablere felles henvisningsmottak for somatikk

Beredskap

Beredskap er i liten grad fremhevet som tema i gjeldende strategiske dokumenter i
foretaksgruppen. Verken strategi 2030 eller gjeldende regional utviklingsplan peker derfor ut noen
retning for beredskapsarbeidet, men omhandler ulike tema i grenseflaten til beredskap. Av mer
operativ karakter eksisterer en regional helseberedskapsplan og lokale beredskapsplaner. Den
regionale planen rulleres årlig, og det utarbeides i tillegg til regionale fagplaner under denne.
I det regionale samarbeidet har en identifisert uløste utfordringer på følgende fire området:





Krav og forventninger til beredskap
Tydeliggjøring av roller og ansvar
Kompetent og robust beredskapsledelse
Dimensjonering av beredskap

Beredskapsarbeidet bygger på fire prinsipper:
Ansvarsprinsippet: Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har
også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære
hendelser på området. Ansvarlig instans må ta stilling til hva som er akseptabel risiko.
Likhetsprinsippet: Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være
mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.
Nærhetsprinsippet: Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.
Samvirkeprinsippet: Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et
best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap
og krisehåndtering.
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Helse Nord-Trøndelag vil:





4.4.5

Tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet i beredskapsarbeidet mellom
enheter/fagområder internt i foretaket.
Tydeliggjøre ansvar og forventninger mellom HNT og eksterne aktører, både på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå.
Sikre at foretaket har tilgang til et krisestøtteverktøy med tilfredsstillende
funksjonalitet
Sikre et oppdatert og omforent risikobilde internt i HNT og i helsefellesskapet.

Utvikling av akuttmottak og den akuttmedisinske kjeden

Ved akutt skade eller sykdom er en velfungerende akuttmedisinsk kjede viktig for trygghet i
befolkningen. Det er et delt ansvar for den akuttmedisinske kjeden mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. For å kunne gi befolkningen god og forsvarlig
helsehjelp, må samhandlingen mellom enhetene fungere godt. Derfor er det viktig at en i
helsefelleskapene kartlegger og beskriver hele den akuttmedisinske fra hjem til hjem.
Helsefellesskapet har etablert et fagråd for helseberedskap og den akuttmedisinske kjeden, for å
sikre et godt og forutsigbart samarbeid på disse fagområdene. Fagråd har i fått oppdraget og
utarbeide forslag til helhetlige pasientforløp for akutt syke fra hjem til hjem. Dette arbeidet er nært
knyttet til omstillingsprosjektet Fremragende øyeblikkelig hjelp som gjennomføres i regi av HNT.
Her er det en bred involvering av kommunen.
Omstillingsprosjektet Fremragende øyeblikkelig hjelp har som målsetting:


Beskrive ulike løsninger som vil sørge for «riktig pasient på riktig sted til riktig tid» ved å
identifisere hvordan akuttmottakene kan utvikles for fremtidens behov på en måte som
gir god pasienttilfredshet, god faglig kvalitet og god ressursutnyttelse.
Kartlegge og beskrive tiltak i ø-hjelpsforløpet fra bosted til bosted og sammen med
primærhelsetjenesten
Tiltak i grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
Tiltak internt i akuttmottakene og i grensesnittet mellom akuttmottak og andre
innhospitale tjenester





Helse Nord-Trøndelag vil:



4.5
4.5.1

Følge opp og implementere tiltak fra prosjekt “Fremragende akuttmottak” og
“Helhetlige pasientforløp for akutt syke” i samarbeid med kommunehelsetjenesten
Samarbeide om øvelser med de involverte parter i det akuttmedisinske forløpet

Eiendom og bygningsmasse
Vurdering av dagens bygningsmasse

HNT har aktivitet i eide arealer ved Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger og DPS Stjørdal. HNT
leier et betydelig areal for 12 ambulansestasjoner, DPS Kolvereid, DMS Inn-Trøndelag og DMS
Værnesregionen.
Tilstandsvurdering:
Alle eide bygninger tilstandsvurderes hvert fjerde år, sist i 2021, rapport fra Multiconsult datert 05.
mars 2021. Multiconsult har i sin rapport kartlagt tre hovedelementer: tekniske tilstand,
funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet.
Teknisk tilstand med kalkulert oppgraderingsbehov:
Ved kartlegging av bygningenes tekniske tilstand er prinsippene nedfelt i Norsk Standard 3424
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«Tilstandsanalyse av byggverk» lagt til grunn. Det opereres med 4 tilstandsgrader (TG) fra 0 til 3,
hvor 0 er best, tilsvarende nybygg og 3 er dårligst med alvorlige symptomer på svikt.

Figur 4 Tilstandsgrader for eide bygg

Det er totalt 35 eide bygninger ved Sykehuset Levanger. Av større bygg (>500m2) er det bygg F
(teknisk sentral), bygg G (1916-bygget) og Statsgården som har dårligst tilstandsgrad, henholdsvis
1,85 - 1,66 og 1,88.
Sykehuset Levanger har et beregnet samlet oppgraderingsbehov på kr. 329 mill. over en 10 års
periode. Dette tilsvarer kostnaden med å heve tilstandsgraden til TG1 for bygningsmassen.
Oppgraderingsbehovet er spesielt knyttet til tekniske installasjoner.
Det er totalt 15 eide bygninger ved Sykehuset Namsos. Av større bygg (>500m2) har bygg F dårligst
tilstandsgrad med 1,70. Namsos har et beregnet samlet oppgraderingsbehov på kr. 226 mill. over
en 10 års periode. Dette tilsvarer kostnaden med å heve tilstandsgraden til TG1 for
bygningsmassen. Oppgraderingsbehovet er spesielt knyttet til tekniske installasjoner.
DPS Stjørdal er omtrent 4000 m2 fordelt på en bygning. Tilstandsgrad er 0,74, og det er ikke
beregnet oppgraderingsbehov for bygningen.

4.5.2

Vurdering av framtidige behov

Tidligere utredninger og rapporter legges til grunn for beskrivelse av utvikling i planperioden. I
tillegg er riksrevisjonen kommet med en relevant rapport 25 i desember 2021 som er relevant i
denne sammenheng.
Sykehusbygg sin rapport om funksjonell egnethet vurderer funksjonell egnet i Sykehusene
Levanger og Namsos, somatiske areal. Rapporten sammenligner de ulike arealtypene, for eks.
poliklinikk, operasjonsstuer, sengeområder etc og vil ut fra en slik sammenligning komme opp med
anbefalinger. Rapporten vil gi et grunnlag for hva helseforetaket bør prioritere de nærmeste årene.








Arealmessig utviklingsplan HNT, Sintef, 2011
Strategisk utviklingsplan 2035, versjon 2017 (denne bygger igjen på andre rapporter og
framskrivninger).
Ompakking Sykehuset Namsos v/ Sykehusbygg 11. feb. 2019.
Multiconsult-rapporterer fra 2008 som revideres hvert 4. år. Siste versjon er fra 2021.
Innspill fra prosjekt framragende akuttmottak.
Utkast til rapport funksjonell egnethet 2021
Sykehusbygg sin rapport om funksjonell egnethet (ferdigstilles våren 2022)

Generelt
Ved begge sykehus er det i dag arealmessige utfordringer. Mangel på egnet areal både i omfang og
i funksjonalitet medfører utfordringer for klinisk virksomhet.
Hovedutfordringer i dagens areal:
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Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr
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Uhensiktsmessige poliklinikkareal. For å tilrettelegge for et økt og økende behov for
poliklinisk areal er det gjennomført ad hoc løsninger som ikke gir gode logistikkløsninger
eller god utnyttelse av arealet.
Spredte sengeområder, mangel på ensengsrom. Mange flersengsrom gir utfordringer der
ivaretagelse av smittevern og taushetsplikt er utfordrende.
Uhensiktsmessige operasjonsstuer samt spredt lokalisering av operasjonsvirksomheten
som ikke er tilpasset moderne utstyr, dette gjelder spesielt ved Sykehuset Namsos der
operasjonsvirksomheten er spredt i flere bygg. Bygningskroppen er også til dels
uhensiktsmessig med lav takhøyde, og etasjeskiller som ikke har tilstrekkelige dimensjoner
for plassering og oppheng av tungt medisinteknisk utstyr.
Akuttmottak har ikke tilgang på arealer der pasientene i større grad blir ferdig utredet og
behandlet i mottaket i stedet for å bli sendt videre til sengeavdelinger. Akuttmottakene
mangler videre areal for smitteisolering.
Foretaket har i dag bare ett luftsmitteisolat, lokalisert i intensivavdelingen på Sykehuset
Levanger. Medisinrom er ikke tilpasset framtidig drift og det er behov for areal tilpasset
«endose-pakninger» og krav mht innføring av Helseplattformen.
Ved begge sykehus er det knapphet på areal for kontorfunksjoner noe som i løpet av 2021
er løst ved ombygging av tidligere bolig samt i form av midlertidig brakkerigg.

I planperioden gjennomføres et utredningsarbeid der man ser på mulighetene for å etablere flere
ensengsrom, samle sengeområder, mere fleksibel drift av sengene, sikre effektiv bruk av areal og
personale. Det må også sikres gode løsninger for de smitteutfordringene vi har og som vil komme. I
Namsos er bygg H best egnet for samling av sengeposter. På Levanger er bygg A best egnet til
samling av sengeområdet. I planprosessen bør det søkes tilrettelegging for flere en-sengsrom.
Når Sykehusbygg kommer med sin rapport våren 2022 vil denne gi et godt grunnlag for
prioriteringer av videre utbyggingsplaner for HNT når det gjelder somatikken. Det skal også
vurderes behovet for areal for den virksomheten som ikke er berørt i rapporten fra Sykehusbygg,
og gjennomgang av tilstand til et betydelig areal som HNT leier for drift av ambulansetjenesten.
Foreløpig estimert arealbehov for sykehusene er beregnet til:
Sykehuset Namsos




Utbyggingsbehov: 4 700 m²
Total areal som vil bli berørt gjennom nybygg, ombygging og rivning utgjør: 7 100 m²
Endelig arealbehov mht nybygg/ombygging må revideres i videre prosess.

Sykehuset Levanger




Utbyggingsbehov: 5 300 m²
Ombygging av eksisterende areal må utredes. Estimert behov: 3 000 m²
Endelig arealbehov mht nybygg/ombygging må revideres i videre prosess.

Parkering
Dette er et tema som ikke berøres i sykehusbygg sin rapport. Parkeringsutvalget i HNT leverte i
2016 en rapport der de konkluderte med at parkeringssituasjonen til tider er så prekær at verken
pasienters, pårørendes eller ansattes behov dekkes. Arealet som er avsatt til parkering er
begrenset og utvalget anbefalte tiltak for å forbedre situasjonen. Utvalget foreslår blant annet å
iverksette tiltak som begrenser ansattes bruk av avgiftsplasser forbeholdt pasienter og pårørende,
tilrettelegge for ansatte som sykler og går til jobb, øke parkeringskapasiteten og innføring av
parkeringsavgift for ansatte. Det er på sikt nødvendig å utvikle parkeringsarealene ved begge
sykehus, samt ved DPS Stjørdal.
Oppsummert
Utviklingsplanen viser at vi står overfor store utfordringer i årene som kommer. Med bakgrunn i
disse utfordringene og funn i Magnussen-rapporten har vi nå satt i gang 4 store omstillingsprosjekt.
Disse omstillingsprosjektene skal føre fram til endret praksis i HNT mht hva vi skal gi av tjenester og
hva vi ikke skal gi av tjenester, på hvilke områder vi trenger parallelle tjenester i Namsos og på
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Levanger og på hvilke områder det kan være hensiktsmessig å gi tjenester bare på ett av disse
stedene.
Når styret har konkludert vil vi vurdere hva vi trenger å bygge om og hva vi trenger å bygge ut både
i Namsos og på Levanger. Her vil rapporten fra Sykehusbygg sammen med kunnskap vår
eiendomsavdeling sitter på, bli viktige mht styrevedtak om et langsiktig investeringsprogram.
Styret er tydelig på at de ønsker en parallell ombygging og utbygging i Namsos og på Levanger.
Helse Nord-Trøndelag vil:








4.6

Sikre bygg og infrastruktur som støtter framtidige endringer
Sikre bygg som legger til rette for god og effektiv pasientbehandling
Sikre bygg som kan utnyttes på tvers av fagområder
Sikre bygg som ivaretar pasientsikkerhet
Sikre bygg som tilrettelegger for medisinsk og teknisk utvikling
Sikre bygg som bidrar til et godt arbeidsmiljø og rekruttering
Utrede mulighetene for å etablere flere ensengsrom, samle sengeområder, mere
fleksibel drift av sengene.

Økonomisk bærekraft

HNT er inne i en periode med en svært krevende økonomi. En negativ utvikling over tid medførte
et regnskapsmessig underskudd på 30 MNOK for 2019. Det er satt i verk et omfattende arbeid for å
sikre positive resultater og oppfyllelse av økonomisk resultat og likviditet i henhold til krav fra eier.
For 2020 og 2021 ble det estimert behov for å styrke resultatet med 110 MNOK, og utfordringen
ble fordelt på alle enheter. Tiltakene som skulle utformes og realiseres var i hovedsak knyttet til
kostnadsreduksjoner. Fra 2019 til 2021 (prognose) er resultatet forbedret med 107 MNOK, om vi
ser bort fra effekter av Covid19. Arbeidet har vist gode resultater, men HNT ligger bak planen for
realisering av effekter. Dette skyldes både mangelfull realisering av tiltak, nye kostnader og fokus
på håndtering Covid19-pandemien.
Med Covid19 har det fulgt en økonomisk kompensasjon for tapte inntekter og merkostnader ut
over den reelle økonomiske belastningen. Dette har gitt gode økonomiske resultater for
helseforetakene. Når pandemien etter hvert er over, vil det være av avgjørende betydning at HNT
ikke har etablert et varig høyere kostnadsnivå som følge av tiltakene for å håndtere pandemien.
Oppdatert modell i HMN for fordeling av basisrammeinntektene, som innfases fra 2022, gir
ubetydelige endringer i inntektsgrunnlaget for HNT. Den medfører imidlertid vesentlige økte
enhetskostnader for behandling av pasienter ved St Olavs hospital. Under forutsetning av at HNT
kan frigjøre kapasitet til selv å behandle deler av denne pasientgruppen uten tilsvarende
kostnadsøkninger vil lavere andel gjestepasienter være et positivt bidrag til økonomien.
Det må legges til grunn at spesialisthelsetjenesten ikke vil få en vesentlig styrking av sine
økonomiske rammebetingelser og inntektene de kommende årene. HNT antar derfor både i 4- og
15-årsperspektiv at inntektsrammene kun økes med kompensasjon for lønns- og prisstigning. Ut
over dette kan det, spesielt i det lengre perspektivet, initieres nye nasjonale satsninger av større
omfang. HNT forutsetter i sin Utviklingsplan at slike satsninger følges av nye øremerkede midler
eller særfinansiering.
Samtidig må det forventes at nye muligheter innenfor bildediagnostikk og behandlingsmetoder,
inklusive nye og kostbare legemidler, vil bli en vesentlig kostnadsdriver. Kostnader som ikke er
lønnsrelaterte vil blant annet av den grunn øke, og HNT må derfor påregne et kontinuerlig krav til
mer effektive arbeidsmåter som skal gi færre årsverk som resultat. Det økonomiske
handlingsrommet må skapes av HNT selv, gjennom måten vi løser vårt samfunnsoppdrag på. God
samhandling med primærhelsetjenesten vil være viktig, også i et økonomisk perspektiv.
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Befolkningen i HNT sitt opptaksområde har et forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester som er
vesentlig høyere enn hva nasjonale beregninger basert på demografi og andre karakteristika ved
befolkningen skulle tilsi. Økt aktivitet er derfor ikke en løsning på de økonomiske utfordringene
ettersom denne ikke vil være fullfinansiert, og kan bidra til uønsket variasjon.
Ved inngangen til 2022 viser utviklingen behov for ytterligere tiltak på om lag 200 MNOK over de
nærmeste to til tre årene. HNT har iverksatt et omstillingsarbeid for å identifisere og realisere slike
tiltak. Krav til kostnadsreduksjoner langt ut over det negative resultatet i 2019 skyldes blant annet
behov for å møte økte fremtidige kostnader ved planlagt innføring av Helseplattformen høsten
2022, som kun i liten grad kompenseres ved høyere inntekter og kvantitative gevinster. I tillegg skal
det skapes likviditets- og regnskapsmessig rom for nødvendig økning av investeringer i
medisinskteknisk utstyr og reduksjon av etterslep i utbedring av bygningsmassen. En bærekraftig
økonomi for HNT er avhengig av at vi lykkes med å identifisere og realisere endringer i driften og
derav oppnå nødvendige kostnadseffekter. Samtidig må HNT være forberedt på at bedre og mer
effektiv drift vil være et kontinuerlig arbeid over hele planperioden.
På kort sikt må det allerede initierte omstillingsarbeidet videreføres. Det innebærer at:
 Årsakene til et statistisk sett betydelig overforbruk av spesialisthelsetjenester i
befolkningen i vårt opptaksområde må kartlegges, og tiltak for å normalisere forbruket
iverksettes innenfor rammen av pasientsikkerhet og forsvarlig tilbud om helsetjenester
 Legge til rette for, påvirke og frigjøre kapasitet til at pasienter som kan behandles ved våre
sykehus ikke opptar kapasitet ved St. Olavs hospital; redusere omfanget av
gjestepasienter og tilhørende kostnader uten tilsvarende kostnadsøkning lokalt
 Gjøre realistiske vurderinger av innenfor hvilke fagspesialiteter, hvor og hvordan vi kan
sikre robuste fagmiljø som er attraktive både for rekruttering av medarbeidere og for
pasientene. Tilpasse aktivitet og kostnader i samsvar med dette
 Forbedre helhetlige prosesser og pasientforløp både i den akuttmedisinske kjeden og i
elektiv behandling
 Styrke tilbudet hvor dette ikke er i samsvar med målene, som innenfor psykisk helsevern
for barn og unge.
Resultatet av omstillings- og endringsprosesser vil medføre flytting av budsjettrammer mellom
klinikker og fagområder, i tillegg til kravene om effektivisering på alle områder. Både på kort og
lengre sikt forventes en dreining hvor bruk av teknologi og infrastruktur generelt vil utgjøre en
større andel av kostnadene. HNT vil, i likhet med hele sektoren, måtte gjøre seg nytte av denne
utviklingen, og realisere følgeeffektene i form av relativt sett lavere personalkostnader.
HNT har i langtidsbudsjettet for 2022 – 2032 økt investeringsrammene for medisinskteknisk utstyr
og bygningsmessige forbedringer til 135 MNOK årlig. Den teknologiske utviklingen i sektoren, krav
til bygningsmessige forbedringer for å nyttiggjøre seg teknologien og et betydelig etterslep på
bygningsmessig vedlikehold, kan kreve ytterligere økning av investeringsrammen i siste halvdel av
dette tiåret. HNT har sykehusbygg med funksjonelle svakheter. Det må forventes at HNT vil måtte
investere betydelig i bygg i løpet av planperioden. Investeringskapasitet vil være avhengig av
utviklingen i likviditet, økonomisk resultat og tilgang på lånefinansiering.
Helse Nord-Trøndelag vil:





Ta utgangspunkt i at de reelle inntektsrammene forblir uendret
Gjennom omstillingsarbeid identifisere og realisere målsatte økonomiske effekter
Være forberedt på, og initiere, kontinuerlig endring i arbeidsmåter hvor kostnader
reduseres og vris fra personal til teknologi, og mellom både klinikker og fagspesialiteter
Ta høyde for et stigende behov for å prioritere investeringer i medisinskteknisk utstyr og
funksjonell bygningsmasse
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4.7

Samfunnsansvar

Myndighetene stiller stadig økte krav og forventninger til vårt arbeid som «ansvarlig virksomhet»,
og det forventes at selskaper med statlig eierandel er ledende i dette arbeidet.
Klima og miljø
Helse Nord-Trøndelags miljøsatsing legger ISO 14001 til grunn for sitt miljøstyringssystem. Det er
miljøpolicyen som er grunnlaget for vårt arbeid med miljø og bærekraft:
«Spesialisthelsetjenesten skal være ledende i sitt arbeid med miljø og bærekraft,
og fremme god helse gjennom miljøvennlig drift»
Arbeidet med bærekraft og miljø i spesialisthelsetjenesten er organisert i et interregionalt
samarbeidsutvalg og regionale miljøgrupper. I HNT er det en miljøleder som har
koordineringsansvaret for miljøsatsingen i foretaket. Det er opprettet miljøkontakter i hver enkelt
klinikk som har miljøgrupper som de leder. Der settes det fokus på å nå målene.
Det utarbeides en rapport kalt «spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar» 26 hvert år.
Denne beskriver klimaregnskap for siste år, ulike miljøaspekter, og gode tiltak opp mot miljø og
bærekraft fra de ulike helseforetakene.
Målene og miljøsatsingen har i de senere år blitt knyttet mer opp mot kjernevirksomheten, dvs
pasientbehandlingen. Pasientbehandlingen er det som gir det største miljøavtrykket i Helse NordTrøndelag. Når vi knytter fokuset på miljø og klima tettere opp mot kjernevirksomheten, ser vi at
det fører til en bedre oppfølging av målene, og at flere får et eierforhold til miljøpolitikken i Helse
Nord-Trøndelag.
Hovedmål: Innen 2030 redusere (direkte) Co2e-utslipp med 40 prosent
Målet er i tråd med Norges forpliktelser i Parisavtalen. 40 prosent utslippskutt innen 2030 har
utgangspunkt i referanseåret 2019. Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 175 000 tonn Co2ekvivalenter (Co2e) for spesialisthelsetjenesten innen 2030. 175 000 tonn Co2e tilsvarer det årlige
utslippet til 12 500 nordmenn.

Figur 5 Spesialisthelsetjenestens klimamål 2022 - 2030

Anti-Korrupsjon
HNT har fokus på at det ikke skal være korrupsjon, og at vi skal utarbeide/ha et system for å dekke
opp dette – både i liten og stor skala. (Utlysing av alle stillinger, ikke vennetjenester, god offentlig

26

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020
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forvaltning mm.) Det skal forebygges mot økonomisk kriminalitet som blant annet korrupsjon og
hvitvasking av penger.
Menneskerettigheter
HNT er bevisst sitt ansvar og legger både menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som
viktige faktorer i sitt samfunnsansvar.
Ved innkjøp av tjenester og varer er det fokus på arbeidstakeres arbeidsvilkår i
anskaffelsesprosesser.

Helse Nord-Trøndelag vil:








Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner
Redusere energiforbruk med 20 prosent innen 2030.
Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent
Matavfall reduseres med 50 prosent innen 2030
Andel produkter uten (utslipp av) helse og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent
innen 2030
Fossilfri virksomhet innen 2030, og redusert reisevirksomhet for medarbeidere
Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter
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5 Vedlegg
5.1

Gjeldende strategier og overordnede dokumenter

Følgende strategier og overordnede dokumenter gir føringer for Utviklingsplan 2023-2026.









Helse Nord-Trøndelags Strategiske utviklingsplan 2018-2021
Regional utviklingsplan 2019-2022
Strategi 2030, Helse Midt-Norge
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
Regjeringens perspektivmelding (2020-2021)
Helseplattformen – Gevinstrealiseringsstrategi for Helse Midt-Norge
Regionale strategidokumenter for ulike fagområder (Forskning, innovasjon, kvalitet m.m.)
Magnussen rapporten 2020

5.2

Premisser for Utviklingsplanen

Utviklingsplan er en videreføring og revisjon av HNT sin gjeldende plan for 2018-2021. Arbeidet
med Utviklingsplan er forankret i Nasjonal Helse- og sykehusplan og Strategi 2030 vedtatt av Helse
Midt-Norge RHF, samt føringer vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 4. februar 2021 27.
Nasjonal veileder 28 for utviklingsplanen har vært førende for arbeidet.
Følgende punkter er trukket frem som særlig viktige for å ivareta premissene over:


Utviklingsplanen skal være et styrende dokument for foretakets utvikling i et kort perspektiv
på 4 år, og et langt perspektiv på 15 år.
Struktur for akuttsykehus ligger fast - i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.
Eksisterende foretaksstruktur anbefales lagt til grunn, inntil noe annet eventuelt blir vedtatt.
Gevinstrealiseringsstrategi, gevinstmål og gevinstplaner for Helseplattformen bør legges til
grunn.
Regionens bygningsmasse bør på sikt ha en gjennomsnittlig teknisk tilstandsgrad på 1,2.
Helseforetakene må vurdere når det er realistisk å kunne oppnå en slik tilstandsgrad.
Standardisering er et prioritert virkemiddel for regionen og helseforetakene bør synliggjøre
hvordan dette skal gjennomføres.
Gjennomføring, oppfølging og koordinering av de fire store omstillingsprosjektene som er satt
i gang i 2021.








5.3

Arbeidsprosessen med Utviklingsplanen

I tråd med premissene fra Helse Midt-Norge RHF har det vært gjennomført en regional
koordineringsprosess ledet av en regional styringsgruppe med representasjon fra helseforetakene,
Regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgt og konsernverneombud. Prosjektledelse for arbeidet i
det regionale helseforetaket og hvert helseforetak har utgjort prosjektgruppen.
I koordineringsprosessen er det utarbeidet en felles mal for utviklingsplanene og et felles grunnlag
innenfor følgende tema:





27
28

Framskriving
Kvalitet og pasientsikkerhet
Samhandling og helsefellesskap
Utdanning og kompetanse
Teknologi og digitalisering

Sak 10-21 Premisser for regional utviklingsplan.pdf (helse-midt.no)
Veileder for arbeidet med utviklingsplaner
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Forskning og innovasjon
Beredskap

Styret i HNT har vært informert om arbeidsprosessen knyttet til Utviklingsplan, og hatt planen til
godkjenning før ekstern høringsrunde og til sluttbehandling.
Helsefellesskapene har vært involvert i arbeidet gjennom utarbeidelse av en felles handlingsplan
for samhandling. Handlingsplan for samhandling er en del av helseforetakets Utviklingsplan, og
justeres årlig. Planen følger Utviklingsplanen med rullering hvert 4. år.
Det er gjennomført en intern prosess.



5.4

5.5

Alle klinikker / avdelinger / tillitsvalgte er invitert til å komme med innspill til et utkast til
Utviklingsplanen
Tillitsvalgte har vært representert i arbeidet gjennom deltakelse i prosjektgruppe og
styringsgruppe

Framskriving av aktivitet og bemanning


Framskrivninger av aktivitet og bemanning for Helse Nord-Trøndelag



Regional rapport – framskrivning av aktivitet og bemanning for helseforetakene i HMN

Handlingsplan for samhandling
Kommer etter hvert, er under revidering.
Gjeldende Handlingsplan for samhandling 2018 – 21
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