
Sak 51/2020 Adm. direktørs orienteringer

Styremøte HNT, 14. september 2020



Tema:

• Status Covid-19

• Status tidligere saker fra HR

• Informasjonssikkerhet

• Status i arbeidet med Helseplattformen

• Utredning om foretaksstruktur i Trøndelag

• Status Magnussen-rapporten

• Bygningsmessig tilstand og egnethet Levanger og Namsos

• Revidering av inntektsmodell i HMN

• Langtidsbudsjett HNT

• Nye redningshelikoptre, plattform Namsos



Status Covid-19
• Tre pasienter innlagt de to siste to 

månedene, ingen på intensiv.
• Likevel betydelig merarbeid i hele 

behandlingskjeden for å avklare 
risiko for smitte tidlig, og unngå 
smitte i sykehusene.

• Isolat og hurtigtest ved påvist risiko 
krever enerom og bemanning.

• Lokaler og infrastruktur er i rute for 
å møte R=1,3. Resterende MTU 
ankommer i september. 



Oversikt testing i nordre Trøndelag

Summer av Prøver Kolonneetiketter

Radetiketter Negativ Positiv Totalsum

10 15 1 16

11 437 22 459

12 962 13 975

13 473 27 500

14 397 21 418

15 252 5 257

16 283 9 292

17 326 1 327

18 439 439

19 448 448

20 422 1 423

21 370 370

22 321 321

23 254 254

24 455 455

25 437 1 438

26 515 3 518

27 388 388

28 604 604

29 449 1 450

30 547 547

31 652 652

32 895 6 901

33 1927 1 1928

34 2787 4 2791

35 2870 6 2876

Totalsum 17925 122 18047
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• Sommerferieavvikling 2020
• stort sett gått greit, ressurskrevende med smitteavklaring ved flere seksjoner

• questback som systematisk evaluering av sommerferieavviklingen som 
tidligere år

• Dialog med fagforeningene omkring tilnærming til:
• livsfasepolitikk

• bruk av ekstra midler knyttet til flere praksisplasser 

• oppfølging av riksrevisjonens undersøkelse om bemanningsutfordringer i 
helseforetakene 

Status tidligere saker fra HR



Informasjonssikkerhet

• Riksrevisjonen: Sårbarhet for IKT-angrep
• Riksrevisjonen gjennomført høsten 2019 en omfattende sikkerhetstest på felles IKT miljø i HMN.  Sluttrapport 

ble levert til Hemit i desember 2019. 
• Funn i rapporten ble lagt til grunn for en tiltaksplan med over 100 konkrete aksjoner. Tiltakene er en blanding 

av tiltak som gjennomføres i teknisk miljø og tiltak som krever involvering av HNT. Gjennomføring av tiltak 
startet februar 2020  og vil fortsette ut året.

• Rapporten vil bli fremlagt for Stortinget i løpet av høsten 2020.

• Helsetilsynet: Kartlegging av IKT-beredskap i Helseforetak
• Helsetilsynet gjennomførte i jan/feb 2020 en undersøkelse av utvalgte HF (4 stk).  Tema for kartlegging var 

hvordan virksomheter sikrer forsvarlig helsehjelp når ett eller flere kritiske IKT-systemer er utilgjengelig.
• Undersøkelsen ble gjennomført ved at HNT rapporterte status på driftsavtaler og nødrutiner, for et utvalg av 

systemer, spesifisert av Helsetilsynet
• Undersøkelsen viser at HNT har nødvendig dokumentasjon men at det er mangelfull dokumentasjon på 

testing/verifisering av rutiner på enkelte av systemene.
• Tiltak på identifiserte forbedringsområder er under iverksetting 
• Helsetilsynet vil publisere rapport på bakgrunn av undersøkelsen i form av en generell vurdering (enkelt HF er 

ikke indentifisert) av tilstanden på dette området.      

• Styret vil bli holdt løpende oppdatert 



Status i arbeidet med Helseplattformen

• Styret i Helseplattformen AS anbefalte 24/8 en utsettelse av oppstart
• Løsning for å skrive e-resepter vil ikke være ferdig til opprinnelig planlagt oppstart
• Forsinkelse i prosjektgjennomføringen på grunn av koronapandemien

• Helseplattformen forhandler nå med Epic med tanke på å bli enige om en 
revidert plan for oppstart

• Fram til nytt styremøte 28/10 utredes konsekvenser av eventuell 
utsettelse for alle involverte
• Merkostnader
• Risiko for ny utsettelse
• Kvalitet i løsningen



Status i utredning om foretaksstruktur i Trøndelag

• Mandatet for utredningen 
styrebehandlet i HMN 12. mars 2020 
etter gjennomført høringsrunde.

• Utsatt oppstart på grunn av pandemien.
• Første samling gjennomført 2. og 3. 

september. Ytterligere tre samlinger i 
prosjektgruppen før jul.

• Rapport skal leveres i januar.
• Høringsrunde fra mars til juni.
• Styrebehandles i juni.
• Det er Helsedepartementet v/ statsråden 

som har vedtaksmyndighet til å endre 
foretaksstruktur

HNT er representert slik i prosjektgruppen; Randi Brenne Dreier (klinikkleder Kvinne, barn og familie), Øystein Sende (klinikkleder prehospitale 

tjenester), Hallvard Græslie (klinikkleder kirurgi Namsos), Arnt H. Moe (klinikkleder psykiske helsevern og rus), Svein H. Karlsen (kommunikasjonssjef),     
Olav Kleinau (DNLF), Lars Petter Skaanes (NSF), Tone Wanderås (hovedverneombud) og Olav Malmo (Brukerutvalget).



Magnussen-rapporten: status i arbeidet

• Professor Jon Magnussen er bedt om å utarbeide en rapport som ser på 
ressursfordeling mellom sykehusene Levanger og Namsos

• Fokus i rapporten vil være på områder der vi har parallelle tjenester ved begge 
sykehus

• Det er nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra ansattes organisasjoner 
og klinikere fra begge sykehus som gir innspill til Magnussen i arbeidet

• Magnussen vil redegjøre for status i arbeidet på styreseminaret i morgen der styret 
får mulighet til å komme med ønsker for den endelige rapporten

• Medlemmer fra prosjektgruppa vil også delta i styreseminaret når Magnussen 
redegjør for arbeidet så langt

• Når rapporten er ferdigstilt fra Magnussen vil den bli sendt på høring før den legges 
fram til styrebehandling



Bygningsmessig tilstand og egnethet

• HNTs utviklingsplan er omfattende i beskrivelsen av framtidige behov. 
Men planen mangler oppdaterte fakta mht klinikkenes behov, 
arealenes egnethet og oppdatert beskrivelse av bygningsmessig 
tilstand.

• Det er uenighet mellom sykehusmiljøene om prioritering av 
framtidige investeringsprosjekt

• Sykehusbygg HF skal bistå oss gjennom en ekstern vurdering av behov. 
Prosjektet ble startet nå i månedsskiftet august/september. 

• Fagpersonell fra begge sykehus deltar i en «befaringsgruppe» som 
skal se på forholdene både ved Namsos og Levanger sykehus for å 
skape gjensidig forståelse og respekt for hverandres situasjon.



Revidering av inntektsmodell i HMN

• Styret i HMN har igangsatt et arbeid for å vurdere ny modell for 
inntektsfordeling mellom foretakene i HMN. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe med representanter fra foretakene og HMN

• Det er lagt opp til vedtak i styret i HMN i desember 2020 med virkning fra 
2022

• Når det foreligger en anbefaling fra arbeidsgruppa vil denne bli sendt på 
høring

• Høringen vil bli lagt fram for styret i HNT før styret i HMN behandler saken



Langtidsbudsjett HNT

• Styrets vedtak i juni 2020:  Flere forhold både utenfor og i HNT skaper betydelig usikkerhet om langtidsbudsjettet for HNT. Dersom 
det fremkommer ny informasjon som bør medføre endringer i langtidsbudsjettet ber styret om at det fremmes ny sak i møte 
15.09.2020. I fall disse endringene vurderes som vesentlige innkalles styret til ekstraordinært møte i siste uke av august for ny 
behandling av langtidsbudsjettet.  

• To forhold som styret informeres om  

• Kostnadsestimatene for innføringen av HP er i løpet av sommeren utvidet med 31 MNOK for HNT knyttet til leverandørs beregninger av økt 
behov for forberedelser hos den enkelte medarbeider. Det er stor usikkerhet omkring omfanget, og i hvilken grad det vil medføre redusert 
aktivitet og/eller innleie. Vårt HP-prosjekt oppfatter dette som et «verstefalls» scenario pt. Kostnad antas å påløpe i 2022.

• Etablering av nytt felles lager i HMN skal være i drift fra 2022. Etableringen av det regionale lageret skjer i regi av prosjektet Fremtidig forsyning 
der alle HFene deltar i prosjekt- og styringsgruppe. Ut fra de anslag som ble presentert i styringsgruppemøte i prosjektet i juni vil årlig kostnad 
for HNT være om lag 10 MNOK før transportkostnader.

• Usikkerheten om langtidsbudsjettet er betydelig. Administrerende direktør ser ikke behov for å oppdatere LTB nå, men disse 
forholdene indikerer nye økte kostnader fremover – og derved betydningen av at vi lykkes med omstillingsarbeidet. Nevnte forhold
tas hensyn til i LTB som oppdateres våren 2021.



Helikopterplattform nye AW101, Sykehuset Namsos

 Den nasjonale styringsgruppen i NAWSAHR har utsatt vedtak om oppstart av forprosjekt 

helikopterplattform i Namsos.

 Justisdepartementet har bedt om statistikk og redegjørelse for alternative landingsplasser

 Helse Midt-Norge har svart på henvendelsen og understreket behovet for en plattform for de nye 

redningshelikoptrene ved Sykehuset Namsos

 Det er dialog mellom HMN, Helsedpt og Justisdpt

 Styringsgruppen for prosjektet skal ha nytt møte denne måned…….


