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Høring - Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 

 
Sykehuset Østfold HF vil med dette invitere brukerne, kommunene og andre samarbeidspartnere 
til å komme med innspill til hvordan sykehuset kan utvikles for fremtiden. 
 
Utviklingsplanen for Sykehuset Østfold skal være et redskap for å møte befolkningens framtidige 
behov for helsetjenester. Planen skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehuset i et 15-
årsperspektiv, hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer og understøtte 
realisering av pasientens helsetjeneste. 
 
Sykehuset Østfold har fulgt veileder fra Helse Sør-Øst RHF med konkrete føringer for arbeidet. 
Brukere, kommuner og tillitsvalgte har vært representert i delprosjekter, prosjekt- og 
styringsgruppe.  
 
Styret i Sykehuset Østfold behandlet utkast til utviklingsplan i sitt møte 20. desember 2021, hvor 
det ble fattet følgende vedtak: 

1. Styret tar forslag til utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2022-2037, med de innspill som 
fremkom i møtet, til orientering. 

2. Styret ber om at planen sendes på høring til kommuner, brukere, tillitsvalgte og andre 
interessenter med høringsfrist 15. mars 2022 og endelig styrebehandling 25. april 2022. 

 
Planen er fortsatt under arbeid, og vil ferdigstilles med utgangspunkt i høringsuttalelsene og 
interne prosesser i Sykehuset Østfold. 
 
Kommunene og helsefellesskapet er viktige høringsinstanser, og vi ber spesielt om tilbakemelding 
på de områdene som omhandler samhandlingstiltak, blant annet 

 tiltak under delprosjekt 1 – pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og 
kommunale helsetjenester (kap. 5.2) 
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 tiltak under delprosjekt 4 – spesialisthelsetjenester i pasientens hjem ved hjelp av 

teknologi (kap. 5.2)  

 utvidet tilbud innen laboratoriemedisin på utestasjonene/helsehusene 
 
Pasienter og pårørende er eksperter på egen tilstand og livssituasjon og har kompetanse som kan 
brukes bedre. Deres kunnskap og bidrag er viktig i arbeidet for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. 
Brukerne er derfor en viktig høringsinstans, både gjennom brukerutvalget, ungdomsrådet, andre 
brukerorganisasjoner og den enkelte bruker.  
 
Sykehuset Østfold ønsker også innspill til arbeidet fra utdanningsinstitusjoner og andre eksterne 
samarbeidspartnere og interessenter.  
 
For å sikre innspill fra interne fagmiljøer og klinikker vil ledergrupper, ansattes organisasjoner og 
vernetjenesten utgjøre viktige fora for innspill. 
 
Alle er velkomne til å gi innspill til høringen, også de som ikke står på adresselisten. 
 
Høringsuttalelser sendes til postmottak@so-hf.no innen 15. mars 2022. 
 
Videre prosess  
Alle høringsinnspillene vil bli publisert på Sykehuset Østfolds hjemmesider. I tillegg til høringen og 
oppdatering av utviklingsplanen er det planlagt folkemøter hvor det vil gis mulighet for diskusjon 
og innspill til planen. Resultater av dette arbeidet vil bli innarbeidet i utviklingsplanen.  
 
Oppdatert utviklingsplan godkjennes i styret for Sykehuset Østfold 25. april 2022. Deretter sendes 
utviklingsplanen til Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hege Gjessing/s  
administrerende direktør  
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