
 
  
 

Org.nr. 983 974 791 

 
 

1 
 

 
 
 
HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET 
MØTEPROTOKOLL 
 
Møtetid:   20.9.2021 kl. 1200 - 1740 
Møtested:   Scandic Stiklestad 
Saksnr.:   47/2021 – 57/2021 
Arkivsaksnr.:  2021/4250 
   
Møteleder: 
Ingrid Finboe Svendsen 
 

Deltagere i møtet: 
Ingrid Finboe Svendsen 
Hilde Grimstad 
Gerd Janne Kristoffersen 
Gunnar Lien 
Nils Kvernmo 
Annbjørg Støa 
Bernt Melby  
Hege Trana 
 

Forfall: Ingen. 
 
Fra Brukerutvalget: Unni Kristiansen og Mona B. Lersveen 
Fra Administrativt samarbeidsutvalg: Ingen  
 
Fra administrasjonen deltok: 
Tor Åm   Administrerende direktør 
Kari Hynne Skjærpe  HR- og organisasjonssjef 
Svenn Morten Iversen Fung. fagsjef 
Kathinka Meirik   Utviklingssjef 
Rolf Tørring   Økonomisjef 
Hilde Fossland   Kvalitetssjef 
Svein H. Karlsen   Kommunikasjonssjef, styrets referent 
 
Merknader til innkalling: 
Innkalling og saksdokumenter utsendt pr. e-post 13.9.2021 og publisert på 
internettløsningen for styresaker samme dag.  
Sak 48/2021,  protokoll fra Brukerutvalgets møte 13.9.21 og drøftingsprokoller i sakene 
49/2021, 50/2021 og 51/2021 ble ettersendt 15.9.2021 og publisert på nett samme dag. 
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Merknader til sakliste: 
Ingen. 
 
Øvrige merknader: 
Møtet ble gjennomført som fysisk møte med tilviste plasser til styret, direktøren og hans 
stab, samt media. Møtet ble streamet for tilhørere.  
 

 
 

Sak 47/2021 Adm. direktørs orienteringer 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar informasjonen til orientering. 
 
Protokoll 

 

 Sommerferieavvikling 
Adm. direktør ved HR- og organisasjonssjef Kari Hynne Skjærpe orienterte om at det 
er gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ledere i forhold til 
sommerferieaviklingen i 2021. Materialet og erfaringene vil bli benyttet som 
grunnlag for evaluering og utarbeidelse av aktivitetsplaner for 2022. Noe over 
halvparten av de spurte signaliserte at aktiviteten i sommer ble høyere enn 
forventet, noe som igjen skapte utfordringer knyttet til bemanning og bruk av overtid 
og ekstrahjelp. 
 

 Koronastatus - vaksinering 
Adm. direktør ved fungerende fagsjef Svenn Morten Iversen orienterte om at HNT 
har satt et antall vaksinedoser som tilsvarer 2.900 fullvaksinerte ansatte. I tillegg har 
et betydelig antall fått sine vaksiner i hjemkommunen før de fikk tilbud i 
helseforetaket. Vaksinasjonsprogrammet blir nå avsluttet, og det legges til grunn at 
så si alle ansatte er fullvaksinerte. 
 

 Endring av beredskapsnivå 
Adm. direktør ved fungerende fagsjef Svenn Morten Iversen orienterte om at 
sykehusene gikk fra grønn beredskap (pandemisk årvåkenhet) til hvit nomal 
beredskap fredag 17. september. Endringen er gjennomført med begrunnelse i at 
sykehusenes kapasitet ikke lenger utfordres av pandemien. Helseforetaket 
opprettholder en rekke smitteverntiltak og viderefører inntil videre adgangkontroll. 
Besøk til inneliggende må fortsatt avtales på forhånd og besøksprotokoll føres. Det 
viktigste tiltaket fortsatt er å holde avstand, utføre hyppig håndhygiene og holde seg 
hjemme og ta test ved symptomer. 
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 Fremtidens lokalsykehus - bygningsmessige behov 
Adm. direktør orienterte om at Helse Nord-Trøndelag ved styreleder og adm. direktør 
er invitert til å redegjøre for sykehusenes investeringsbehov i Helse Midt-Norge sitt 
styremøte 30. september. Med bakgrunn i dette har adm. direktør sammen med 
Eiendomsavdelingen utarbeidet et estimat for behovene ved sykehusene i Levanger 
og Namsos. Anslaget bygger på tidligere kartlegginger, avlagte rapporter og 
forprosjekter. Direktøren orienterte kort om de fire pågående store prosjektene og 
den kommende Sykehusbyggrapporten som i løpet av våren 2022 vil bidra til et 
samlet grunnlag for å avklare hvilke framtidige behov helseforetaket har. 

 
Adm. direktør orenterte om at det er grunn til å tro at nybygg vil være mest lønnsomt 
og framtidsrettet i stedet for å prioritere ombygging av nedslitte sykehusbygg. I 
estimatet anslås det samlet et finansieringsbehov på 1,5 milliarder kroner i perioden 
2026-2029. I sin orientering pekte direktøren på at det ved Sykehuset Levanger 
anslagsvis vil være et utbyggingsbehov på 5.300 kvadratmeter nybygg og ombygging 
av cirka 3.000 kvadratmeter. Ut fra estimerte kvadratmeterpriser pr. 2021 anslås 
behovet å være cirka 725 MNOK eksklusiv kontorbehov. For Sykehuset Namsos ble 
det anslått et behov for 4.700 kvadratmeter nybygg og ombygging, samt riving av en 
bygningsmasse på til sammen 7.100 kvadratmeter. Behovet anslås til 660 MNOK 
inklusiv kontorbehov. 

 
  
Styreleder la fram et tilleggsforslag til vedtak i fire punkter (pkt. 2, 3, 4 og 5). 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
Vedtak 

1. Styret tar orienteringen fra administrerende direktør til informasjon. 

2. Styret tar administrerende direktørs orientering om anslåtte behov for nybygg, 

utbedringer, ombygginger og vedlikehold ved sykehusene til informasjon.  

3. Styret er kjent med at Helse Midt-Norge for tiden kartlegger foretakenes ønsker og 

behov for bygginvesteringer. Styret understreker at det presenterte anslaget på 1,5 

milliarder kroner kan bli endret fram mot realisering i perioden 2026-2029. 

4. Styret understreker at Helse Nord-Trøndelag må lykkes med sine omstillingstiltak for å 

kunne håndtere skisserte framtidige bygginvesteringer. Styret legger til grunn at det er 

nødvendig å realisere omstillingseffekter tilsvarende 200-225 MNOK fram mot 2026, 

hvorav 115 MNOK allerede i 2022. 

5. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å konkretisere behov og mulige 

løsninger for framtidige bygginvesteringer i Levanger og Namsos. 
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Sak 48/2021 Driftsrapport pr. august 2021 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar driftsrapport for august 2021 til orientering. 
 

Protokoll 
Økonomisjef Rolf Tørring, fung. fagsjef Svenn Morten Iversen og HR- og organisasjonssjef 
Kari Hynne Skjærpe gikk gjennom resultater for sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer pr. 
august 2021.  
 
Resultatet for august endte på 21,4 MNOK i pluss, drøyt 10,5 MNOK bedre enn budsjett. 
Årsaken til dette resultatet er i hovedsak inntektsføring av økt kompensasjon for covid-19 og 
oppløsning av avsetninger. Aktivitetsbaserte inntekter er høyere enn budsjett for august 
måned. Akkumulert er resultatet pluss 72,8 MNOK. Dette er 29,2 MNOK bedre enn revidert 
resultatkrav per 31. august. Prognose for 2021 opprettholdes fra 31. juli og det forventes et 
årsresultatet på 77 MNOK. 
 
Foretaket har fortsatt utfordringer med ventetiden for somatikk og BUP. I august endte 
ventetiden på 73 dager innenfor BUP (mål 35 dager), VOP 41 (mål 40), somatikk 61 (51) og 
TSB 24 (30). Netto sykefraværsprosent i august er 7,6 prosent, og hittil i år er sykefraværet 
7,8 prosent.  
 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
Vedtak 
Styret tar driftsrapport for august 2021 til orientering. 
 
 

 
 
Sak 49/2021 Status omstilling i HNT  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret er tilfreds med at Helse Nord-Trøndelag pr. september 2021 rapporterer om en 

antatt måloppnåelse på 84 MNOK i omstillingseffekt for perioden 2020/2021. 
2. Styret konkluderer med at det tross oppnådde effekter er nødvendig å utforme og 

iverksette konkrete krav til bemanningsreduksjoner for å realisere gjenværende behov 
for omstillingstiltak fra 2020/2021, og for å møte nye kostnader som ikke kan unngås. 
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3. Styret anser at dette i tillegg er nødvendig for å sikre realiseringen av tiltakene som er 
identifisert i Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger. 

4. Styret ønsker å få fremlagt status i de foretaksovergripende prosjektene i løpet av høsten 
2021, og tar til orientering at prosjektene skal lede fram til et samlet framlegg for styret 
og styrebeslutning når det gjelder endringer og tiltak i løpet av våren 2022.  

 
Protokoll 
Økonomisjef Rolf Tørring orienterte om status for det pågående omstillingsarbeidet pr. 
september 2021.  Det arbeides målrettet og flere klinikker har gode resultater fra 
omstillingsarbeidet. Anslått er effektene samlet på 84 MNOK. Beregninger viser likevel at det 
ikke er funnet tilstrekkelige kostnadsreduksjoner for å nå målet om tiltak tilsvarende 110 
MNOK for perioden 2020/2021. Parallelt viser beregninger at kostnadsnivået pr. DRG har økt 
i HNT, også sammenlignet med andre helseforetak. Det er derfor behov for å gjennomføre 
mer kraftfulle prosesser og tiltak som gir reduserte kostnader. Klinikkenes underskudd i 2021 
utliknes ved bruk av buffer og avsatte midler knyttet til Helseplattformen, og gjør det mulig å 
oppnå vedtatt resultatmål i helseforetaket inneværende år. 
 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
Vedtak 
1. Styret er tilfreds med at Helse Nord-Trøndelag pr. september 2021 rapporterer om en 

antatt måloppnåelse på 84 MNOK i omstillingseffekt for perioden 2020/2021. 
2. Styret konkluderer med at det tross oppnådde effekter er nødvendig å utforme og 

iverksette konkrete krav til bemanningsreduksjoner for å realisere gjenværende behov 
for omstillingstiltak fra 2020/2021, og for å møte nye kostnader som ikke kan unngås. 

3. Styret anser at dette også er nødvendig for å sikre realiseringen av tiltakene som er 
identifisert i Klinikk for medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger. 

4. Styret ønsker å få fremlagt status i de foretaksovergripende prosjektene i løpet av høsten 
2021, og tar til orientering at prosjektene skal lede fram til et samlet framlegg for styret 
og styrebeslutning når det gjelder endringer og tiltak i løpet av våren 2022.  

 
 
 

 
 
Sak 50/2021 Budsjett 2022 - forutsetninger, rammer og prioriteringer 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret vedtar å legge de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av saken til grunn 

for budsjettrammer og budsjettfordeling for 2022. Styret holdes orientert om 
budsjettarbeidet frem mot endelig vedtak. 
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2. Til tross for at 84 MNOK av det økonomiske målet på opprinnelig 110 MNOK for 
omstillingsarbeidet er nådd, ser styret at en betydelig rest må løses i 2022. Som en følge 
av nye kostnadselementer som neppe kan unngås, er det behov for reduksjon i andre 
kostnader, estimert til 115 MNOK i 2022.  

3. Helse Nord-Trøndelag har en negativ kostnadsutvikling, både målt mot utvikling i egne 
inntekter og mot andre foretak. En kontinuerlig økning i bemanningen og 
bemanningskostnader er en viktig årsak til dette. Administrerende direktør får i oppdrag 
å definere nullpunkt, konkretisere innhold og prosess for å oppnå en 
bemanningsreduksjon på 90-100 årsverk, med tilhørende økonomisk effekt, med 
virkning for 2022. Planer for dette legges fram for styret i møte 01.11.2021. Det skal 
holdes nær og løpende kontakt med tillitsvalgte i arbeidet.  

 
 
Protokoll 
Økonomisjef Rolf Tørring presenterte forutsetninger, rammer og prioriteringer for Budsjett 
2022. Prognosen for 2021 viser at HNT ikke kommer i mål med omstilling 2020/2021. Dette 
gir et etterslep på cirka 60 MNOK som det må tas høyde for i kostnadsreduksjonene for 
2022. Signalene om nye utfordringer og kostnader i 2022 er beregnet til 55 MNOK. Dette 
innebærer at helseforetaket må finne kostnadsreduserende tiltak tilsvarende 115 MNOK i 
2022. 
 
Ut fra dette er det lite som tyder på at utfordringen kan løses uten bemanningsreduksjoner, 
anslått tilsvarende 90-100 årsverk. Tørring viste i sin orientering til at HNT har økt brutto 
årsverk med 280 (11 prosent) fra 2017 til og med 2020. Parallelt har helseforetaket en 
turnover (de som slutter, går av pensjon) på mer enn tre prosent årlig (nærmere 100 
årsverk), og vikarbruk tilsvarende mer enn 200 årsverk.  
 
Det planlegges med å legge fram forslag til fordeling av rammen i kommende styremøte. 
Samlet budsjett for 2022 legges fram for beslutning i desembermøtet. 
 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
Vedtak 
1. Styret vedtar å legge de forutsetninger og prioriteringer som fremgår av saken til grunn 

for budsjettrammer og budsjettfordeling. Styret holdes orientert om budsjettarbeidet 
frem mot endelig vedtak. 

2. Til tross for at 84 MNOK av det økonomiske målet på opprinnelig 110 MNOK for 
omstillingsarbeidet er nådd, ser styret at en betydelig rest må løses i 2022. Som en følge 
av nye kostnadselementer som neppe kan unngås, er det behov for reduksjon i andre 
kostnader, estimert til 115 MNOK i 2022. 
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3. Helse Nord-Trøndelag har en negativ kostnadsutvikling, både målt mot utvikling i egne 
inntekter og mot andre foretak. En kontinuerlig økning i bemanningen og 
bemanningskostnader er en viktig årsak til dette. Administrerende direktør får i oppdrag 
å definere nullpunkt, konkretisere innhold og prosess for å oppnå en 
bemanningsreduksjon på 90-100 årsverk, med tilhørende økonomisk effekt, med 
virkning for 2022. Planer for dette legges fram for styret i møte 01.11.2021. 

4. Bemanningsreduksjoner skal fortrinnsvis gjøres ved redusert innleie og naturlig avgang. 
Som grunnlag for reduksjoner må det gjennomføres en grundig risikovurdering. 
Oppsigelser bør så langt som mulig unngås. Det skal holdes nær og løpende dialog med 
tillitsvalgte og ansatte i arbeidet. 

 

 
 
Sak 51/2021 Helseplattformen - gevinstrealisering 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Styret gir sin tilslutning til ambisjonene og tidsplan for Helse Nord-Trøndelag når det 

gjelder realisering av indikatorene knyttet til implementeringen av Helseplattformen. 
2. Styret ber om at gevinstmålene tas inn i som del av styringskrav og rammer for Helse 

Nord-Trøndelag, og ber om årlig rapportering når det gjelder oppnåelse av 
gevinstmålene og oppfølging av gevinstrealisering.  

 
 

Protokoll 
Faglig leder for Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag, Kathinka Meirik, orienterte om det 
pågående arbeidet med å etablere indikatorer og ambisjoner i forbindelse med 
implementeringen av Helseplattformen. 
 
Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag fikk tilsvarende orientering i sitt utvalgsmøte 13. 
september. Utvalget pekte i sitt møtevedtak på at pasientenes rettigheter knyttet til egen 
journal er lovhjemlet, og at pasientene i tillegg til journalen har innsynsrett i 
journalnotatene. Brukerutvalget fremmet med utgangpunkt i dette egen protokolltilførsel. 
 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
Vedtak 
1. Styret gir sin tilslutning til ambisjonene og tidsplan for Helse Nord-Trøndelag når det 

gjelder realisering av indikatorene knyttet til implementeringen av Helseplattformen. 
2. Styret ber om at gevinstmålene tas inn i som del av styringskrav og rammer for Helse 

Nord-Trøndelag, og ber om årlig rapportering når det gjelder oppnåelse av 
gevinstmålene og oppfølging av gevinstrealisering. 
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Protokolltilførsel fra Brukeruvalget 
1. Når det gjelder tilgang til egen journal og innsynsrett legger Brukerutvalget til grunn §5-1 

i Pasient- og brukerrettighetsloven, §11 i Forskrift om pasientjournal (rett til innsyn) jf. 
§41 i Lov om helsepersonell (plikt til å gi pasienter innsyn i journal) - inkludert 
journalnotatene, også er førende for sykehusene i Helse Nord-Trøndelag. Brukerutvalget 
kan med bakgrunn i dette ikke akseptere at det i fagmiljøer drøftes om pasientene skal 
gis denne tilgangen eller ikke. 

2. Med bakgrunn i dette forventer Brukerutvalget at Helse Nord-Trøndelag beslutter 
gevinstmål som ivaretar pasientenes rettigheter. 

 
Et enstemmig styre ga sin tilslutning til protokolltilførselen 
 
 

 
 
 
Sak 52/2021 Virksomhetstyring i Helse Nord-Trøndelag HF 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
1) Styret tar saken om virksomhetsstyring i Helse Nord-Trøndelag HF til orientering, og ber 

administrerende direktør om at nødvendige tiltak gjennomføres for å gjøre dokumentet 
gjeldende i foretaket.  

2) Styret tar saken om regionalt rammeverk i Helse Midt-Norge til etterretning, og ber 
administrerende direktør legge rammeverket til grunn for risikostyringen i Helse Nord-
Trøndelag.   

 
 
Protokoll 
Kvalitetssjef Hilde Fossland orienterte om at Helse Nord-Trøndelag definerer 
virksomhetsstyring som all ledelsemessig aktivitet som skal skape mulig kvalitet og resultater 
i helseforetaket. Dette gjøres gjennom styring og kontroll, og skal bidra til å oppnå mål, 
iverksette prioriterte oppgaver og gjennomføring av styrevedtak, samt bidra til kontinuerlig 
forbedring i driften av sykehusene. HNT legger regionalt rammeverk for risikostyring i Helse 
Midt-Norge til grunn for arbeidet. Hensikten med rammeverk og utarbeidet verktøy er å 
bidra til å sette oppgaver og prosesser i sammeneheng, gi en tydeligere kobling mellom 
overordnede mål og ansvar, samt være en god støtte for ledere i helseforetaket. 
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Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
Vedtak 
1) Styret tar saken om virksomhetsstyring i Helse Nord-Trøndelag HF til orientering, og ber 

administrerende direktør om at nødvendige tiltak gjennomføres for å gjøre dokumentet 
gjeldende i foretaket.  

2) Styret tar saken om regionalt rammeverk i Helse Midt-Norge til etterretning, og ber 
administrerende direktør legge rammeverket til grunn for risikostyringen i Helse Nord-
Trøndelag.   

 
 

 
 
Sak 53/2021 Underveisrapportering styringskrav og rammer 2021 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar orienteringen om status på arbeidet med styringskrav og rammer 2021 til 
informasjon. 
 
Protokoll 
Kvalitetssjef Hilde Fossland orienterte om hvordan oppdragsdokumentet «Styringskrav og 
rammer 2021» følges opp i HNT. Deler av styringsmålene følges opp gjennom måndelige 
tavlemøter med klinikkene. Ut fra dette legges det opp til jevnlig rapportering på 
måloppnåelse. Virksomhetsstyring skal bidra til hensiktsmessig fordeling av 
oppfølgingsansvar, samt styrke muligheten for å skape gode resultater innenfor 
målområdene. 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
Vedtak 
Styret tar orienteringen om status på arbeidet med styringskrav og rammer 2021 til 
informasjon. 
 
 
 
 

 
 
 
Sak 54/2021 Ytre miljø - målsettinger HNT 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret vedtar målsettinger for ytre miljø 2021-2022 i Helse Nord-Trøndelag. 
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Protokoll 
Kvalitetssjef Hilde Fossland presenterte HNTs målsettinger for ytre miljø 2021-2022, og 
informerte om hvordan helseforetaket organiserer miljøarbeidet i sykehusene. 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 
 
 
 
Vedtak 
Styret vedtar følgende målsettinger for ytre miljø 2021-2022 i Helse Nord-Trøndelag: 

• Bedre kildesortering: Avfallsbehandling blir bedre i klinikken 
• Økt bruk av IKT løsninger: Graden av videokonsultasjoner økes 
• Fallforebygging: Redusere antall fall i egen klinikk 
• Redusere matsvinn/matavfall: Alle klinikker har fokus på å redusere matsvinn i egen 

klinikk 
• Klinikkspesifikke delmål innen kjerneaktivitet 

 

 
 
Sak 55/2021 Andre orienteringer  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
Styret tar saken til orientering. 
 
Protokoll 
Styreleder viste til protokollene.  
 
 
Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt enstemmig 

 
Vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
             

 
 
Sak 56/2021 Eventuelt 
Administrasjonen la fram forslag om å gjennomføre det utsatte årlige seminaret, som 
egentlig skulle ha vært gjennomført i mars, til 1. og 2. november. 
 
Vedtak  
Styret vedtar å flytte det planlagte årlige styreseminaret, som skulle ha vært arrangert i mars 
2021, til 1. og 2. november 2021. 
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Sak 57/2021 Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak:  
Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 20.09.2021. 
 
     

 
 

Stiklestad 20.09.2021 
   

 
 

Ingrid Finboe Svendsen 
 
 
 
Hilde Grimstad    Gerd Janne Kristoffersen  Gunnar Lien  
 
 
 
Nils Kvernmo    Annbjørg Støa    Bernt Melby 
 
 
 
Hege Trana  


