
 

 
 

 

 

Invitasjon til dialogkonferanse Sykehuset Østfold – utviklingsplan og folkehelse  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt helseforetakene i oppdrag å utarbeide utviklingsplaner i et 
langtidsperspektiv. Utviklingsplanen skal møte fremtidige behov for helsetjenester og bidra til å skape 
pasientens helsetjeneste. Konkret betyr dette å beskrive dagens situasjon, vise utviklingsretning, prioritere 
nødvendige tiltak og ikke minst vektlegge samhandling og oppgavedeling med kommunehelsetjenesten og 
andre aktører.  
Flere detaljer om arbeidet med utviklingsplanen finner du på sykehusets hjemmesider: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss 
 
Sykehuset Østfold ønsker også å ha et større fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. 
I den forbindelse ønsker vi å hente inn mer kunnskap og grunnlagsdata for å kunne fange opp pasienter i 
risikogrupper tidligere enn vi gjør i dag. Konkret vil dette bl.a. bety gjennomføring av pasientundersøkelser 
og bruk av teknologi. Dette ønsker vi å gjøre i tett samarbeid med kommunehelsetjenesten.  
 
Inviterte: 
• Brukerutvalget SØ  
• Ungdomsrådet SØ  
• Styret i SØ 
• Praksiskonsulenter og interesserte fastleger 
• Kommunehelsetjenesten (ADMS) 
• Kommuneoverleger  
• Politisk ledelse fylkeskommunen  
• Politisk ledelse kommune  
• Helse Sør-Øst 
• Fylkesmannen  
• Foretakstillitsvalgte og vernetjenesten SØ  
• Ledelse SØ  
• NAV 
• Avtalespesialister (via Østfold Legeforening) 
• Private rehabiliteringsinstitusjoner  
• Vestby kommune 
 
Påmelding innen tirsdag 6. juni kl. 15.00 via denne linken: 
https://response.questback.com/sykehusetstfoldhf/dialogkonferanse17 
 

  

 Vår dato: 24.05.2017 
Vår ref.:  16/04046 
Vår saksbehandler: 
 

V. Velgaard 

 

Postadresse 
Sykehuset Østfold 
Administrerende direktør 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Besøksadresse Sykehuset Østfold Kalnes, Kalnesv. 300, 1714 
Grålum 
Telefon 08600  
Org.nr. NO 983 971 768 MVA 
E-postadresse  postmottak@so-hf.no 
www.sykehuset-ostfold.no 
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DIALOGKONFERANSE – UTVIKLINGSPLAN OG FOLKEHELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TID:  TORSDAG 15. JUNI 2017 kl. 12.30 – 16.00 
STED: KALNES, plenumsalen i vestibylen 
 
Kl. slett Tema Ansvarlig 
12.30 – 12.40 Velkommen – innledning og mål for 

dagen 
Just Ebbesen, adm. dir. SØ 

12.40 – 13.00 Utviklingsplan i SØ – hva, hvorfor og hva 
er nåsituasjonen? 

Helge Stene-Johansen, fag- og 
utviklingsdirektør SØ 

13.00 – 13.20 Teknologi og samhandling koblet opp 
mot regionale føringer– hva er 
framtidsmulighetene? 

Andreas Moan, prosjektdirektør Helse 
Sør-Øst 

13.20 – 13.35 Brukerperspektiv på fremtidens 
samhandling mellom helseaktørene 

Mona Larsen – representant fra Norsk 
revmatikerforbund 

13.35 – 14.00 Pause Kaffe/te, frukt og min. vann 
14.00 – 15.00 Utvikling i et folkehelseperspektiv– hva 

er status, hvordan kan vi samarbeide og 
hva virker? 

• Sykehuset Østfold 10 m. 
• Folkehelseinstituttet 20 m. 
• Indre Østfold – innovativ 

rehabilitering 10 m. 
• Halden – virtuell USK-post 10 m. 
• Psykisk helsevern 10 m. 

15.00 – 15.50 Gruppediskusjon og forslag til 
samarbeidsprosjekter/ samordning av 
planer og tiltak (konkrete spørsmåls-
stillinger) 

SØ-personell noterer ned gruppenes 
forslag – ingen fremlegg i plenum 

15.50 – 16.00 Oppsummering – veien videre Just Ebbesen 
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