
Halden kommunes høringsuttalelse til Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 

Høringsuttalelsen ble behandlet i Eldrerådet 31.1.22, i Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 31.1.22 og i Hovedutvalg for helse, omsorg, sosiale tjenester og likestilling 
9.2.22, med følgende vedtak;  

Halden kommunes høringsuttalelse til Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 
oversendes sykehuset med de innspill og anbefalinger som fremkommer i saken. 

Det sendes kopi av høringsuttalelsen til stortingsrepresentantene fra Østfold, "Østfoldbenken"  

Halden kommune er en del av samarbeidsorganet Helsefelleskapet Østfold, der Sykehuset 
Østfold og kommunene i Østfold gjennom lovpålagte samarbeidsavtaler skal sørge for gode 
helsetjenester til befolkningen. Når Sykehuset Østfold HF nå har utarbeidet Utviklingsplan for 
Sykehuset Østfold, vil det ha stor betydning for samarbeidende kommuner. Halden kommune 
ønsker derfor å gi innspill til Høringsutkastet 

Utviklingsplanen som gjelder for perioden 2022-2037, er et konkret og oversiktlig dokument 
der høringsinstansene får oversikt over strategier og tiltak. 

Planen er tydelig på hvilke innsatsområder og mål sykehuset har i perioden, - og hvilke tiltak 
som må gjennomføres for å oppnå ønsket utvikling.  

Planen viser til Helseforetakets egne mål for utvikling av sykehuset, jamfør blant annet 
kapasitets- og arealplanlegging. Planen legger også konkrete føringer på samarbeidet med 
kommunene som skal bidra til denne utviklingen, og hvilke tiltak som er nødvendige. 

Det vil i det følgende gis en uttalelse på et overordnet og generelt grunnlag om hvordan 
planen vil kunne påvirke kommunens drift og våre innbyggere. Deretter vil en ta for seg noen 
spesifikke fagområder som krever samarbeid om felles pasienter.  

Halden kommunes enhet for rus- og psykisk helse har flere innspill til planens strategier for 
denne pasientgruppen. Det gis også innspill til hvordan prehospitale akuttmedisinske tjenester 
og palliativ/lindrende behandling i kommunen vil måtte utvikles i fremtiden. Det er foreslått 
samarbeid og tiltak på folkehelseområdet.  

Halden kommune ser hovedsakelig 5 satsninger i planen som vil påvirke kommunenes drift; 

 Organisering av aktiviteten i SØ  
 Tiltak for pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale 

helsetjenester  
 Prehospitale akuttmedisinske tjenester og palliativ/lindrende behandling i kommunen 
 Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling  
 Spesialisthelsetjenester i pasientens hjem ved hjelp av teknologi 

 
 
 
 



Organisering av aktiviteten i SØ  
I planen refereres det til at SØ helt siden innflytting på Kalnes har hatt kapasitetsutfordringer både i 
akuttmottaket og ved døgnområdene. På bakgrunn av en betydelig aktivitetsvekst i akuttmottak, er det 
besluttet en utvidelse av arealet, som er planlagt ferdigstilt i 2023. Det er planlagt kapasitetsutvidelse 
av døgnområder på kort sikt. 

Halden kommune ser positivt på kommende prosjekt for kapasitets- og arealplanlegging. De foreslåtte 
tiltakene vil styrke den samlede kapasiteten i Helsefellesskapet, og sikre befolkningen økt kvalitet og 
forutsigbarhet i tjenestetilbudet. 

Tiltak for pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester  

Generelt: 

Planen er tydelig på at Samhandlingsreformens prinsipper om oppgaveoverføring fra spesialist- til 
kommunehelsetjenesten videreføres med forankring i nasjonale mål. Fra et samfunnsøkonomisk 
perspektiv, vil det være hensiktsmessig å forskyve oppgaver til lavest effektive nivå. Et annet prinsipp 
bak endringene som følger reformen, er at tjenestene også skal ytes nært – eller i pasientenes hjem.  

Det blir imidlertid viktig at spesialisthelsetjenesten ikke ensidig bygger ned og forventer tilsvarende 
oppbygning i kommunene uten god forankring og planlegging. Det gjelder samtlige tiltaksområder og 
alle pasientgrupper som omtales. 

Planen har et langt tidsperspektiv frem mot 2037, men har ikke konkrete milepæler for når en ser for 
seg å overføre ansvar og oppgaver til kommunene. Samarbeidsformen i Helsefellesskapet skal fortsatt 
være basert på konsensus. Dette vil kreve tett og løpende samarbeid for at pasientene ikke skal få 
forringet kvalitet eller miste tilbudene når ansvar og oppgaver skal overføres, tjenestene skal 
organiseres på ny - og eventuelt endres i innhold.  

Kommunene vil ha behov av økning i statlige overføringer dersom de skal ivareta nye krevende 
oppgaver. Utviklingsplan for SØF må derfor sees i sammenheng med det årlige statsbudsjettet og kan 
ikke ensidig fastsettes fra sykehuset. Det foreligger pr. nå ingen signaler fra statlige myndigheter om å 
overføre midler fra sykehus til kommunen eller styrke overføringen til kommunale helsetjenester for å 
håndtere nye og krevende oppgaver. Dette vil medføre at kommunene ikke er i stand til å ta imot de 
oppgavene som sykehusets strategi legger opp til at skal overføres til kommunen. En slik konflikt om 
tilgjengelige ressurser vil kunne påvirke samarbeidet negativt, noe som er svært uheldig for 
pasientene. I tillegg er det viktig at det sørges for lokalpolitisk forankring for de ulike tiltakene, da 
kommunene er avhengig av lokale prioriteringer og rammevilkår.  

En vel så stor utfordring som økonomien, er at nye oppgaver i kommunene krever økt personellressurs 
og kompetanse. Vi har en nasjonal utfordring med mangel på helsepersonell, og dette preger også 
kommunene i vår region. Samordning av sykehusets og kommunenes planer, og bevissthet rundt hva 
som kreves er nødvendig. Det vil ta tid å heve kompetansen i kommunene. Kommunens kompetanse 
er i utgangspunktet breddekompetanse, mens sykehusets er spesialisert. Kommunen vil måtte ivareta 
begge aspekter når mer spesialiserte oppgaver overføres. Gjennom gode hospiteringsordninger må det 
sikres bistand, opplæring/hospitering for kommunene og fastlegene når behovet er der. Det blir også 
viktig å dele kompetanse gjennom felles digitale verktøy og plattformer. Det må samtidigs stilles 
spørsmål ved om dette er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig at kommuner og sykehus skal 
konkurrere om den samme spisskompetansen, som det allerede er utfordrende å skaffe.  

I arbeidet med Halden kommunes høringsuttalelse, er det innhentet konkrete innspill fra driften. Disse 
skisserer noen viktige tiltak som skal til for at kommunen skal mestre oppgaveforskyvningen.  

 



Aktuelle tiltak for å kunne gi forsvarlig tilbud til skrøpelige eldre i hjemmet 

 Etablere ambulante team fra spesialisthelsetjenesten som kan bistå kommunehelsetjenesten 
ved behov 

 Sørge for tilstrekkelig sykepleiedekning, flere med tilleggsutdannelse 
 Øke kompetansen for både helsefagarbeidere og sykepleiere, og rekruttere inn andre 

faggrupper som også kan bidra til helsefremmende og forebyggende tiltak- ergoterapeuter, 
fysioterapeuter mv. 

 Sørge for tettere samarbeid med andre yrkesgrupper som kan ivareta funksjoner helsefag 
utfører i dag. Eksempler er vaktselskaper som kan følge opp alarmer, farmasøyter som kan 
ivareta legemiddelhåndtering, vaktmestertjenester til å ivareta og følge opp digitale 
verktøy/hjelpemidler i hjemmene og andre serviceinstanser 

 

Fremtidige tilbud til skrøpelige eldre i sykehjem 

I dag er det kun ved akutte situasjoner langtidspasienter flyttes fra sykehjemmene til sykehuset. De 
fleste får den behandlingen de behøver i institusjonene, da Halden kommune har god dekning av 
sykehjemsleger. De som blir sendt til sykehuset er i behov av røntgen, har akutt hjertesykdom eller er i 
tilsvarende akutte situasjoner.   

Utfordringene som oppleves i dag er knyttet til spesialisert helsehjelp innen alderspsykiatri. Her har 
kommunen ved flere anledninger hatt behov for bistand.  

Halden kommune er ellers godt forberedt på å ivareta somatisk syke på sykehjem også i fremtiden. 

Oppsummering: 

Primærhelsetjenestens mål - etter nasjonale retningslinjer, er at alle skal kunne bo hjemme lengst 
mulig med nødvendig bistand og trygghetsskapende tiltak. Forebyggende innsats skal sikre best mulig 
opprettholdelse av helse for den enkelte.  Men med en økende eldre befolkning - samt i lys av 
folkehelseprofilen for egen region, er det vanskelig å spå hvor bærekraftig denne satsningen blir. 
Antallet skrøpelige eldre og pasienter med flere kroniske sykdommer vil øke som følge av lengre 
levetid, og en vil i planperioden måtte hensynta et usikkert scenario. Dette stiller store krav til at 
samfunnet organiserer ressursene på mest mulig hensiktsmessig måte, ikke bare i forhold til kvalitet 
og ideelt ønske for pasientene, men hva som er mulig for å sikre forsvarlige helsetjenester.  

Prehospitale akuttmedisinske tjenester (KAD og legevakt) og palliativ/lindrende behandling i 
kommunen 

KAD (kommunale akutte døgnplasser) 

Siden Samhandlingsreformen ble iverksatt i 2012, har tjenestene i økende grad behandlet og ivaretatt 
pasientene i kommunehelsetjenesten. Utfordringer fremover er at omfanget vil øke i takt med 
oppgaveforskyving og økende antall eldre. Skal kommunene klare å ivareta flere pasienter med mer 
komplekse utrednings- og behandlingsbehov, krever det anskaffelse av utstyr og kompetanse for å 
kunne utrede, diagnostisere og behandle/monitorere pasienter. Når det gjelder utredning inkluderer 
dette både bilde- og laboratoriediagnostisk utstyr og kompetanse. Dette kreves i tillegg til en 
kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten som nevnt i planen.  

Situasjonen- slik den er i dag -er at alle uavklarte pasienter må til sykehuset for utredning og 
diagnostisering (KAD sløyfe) og behandlingsplan/igangsetting av behandling. Mer avansert 
behandling i kommunene vil også kreve økt bemanning, økt fagkompetanse og andre vaktordninger i 
kommunen. Dette gjelder særlig legetjenestene. Per i dag er legetjenesten til stede på dagtid på 
hverdagene med en bakvaktsordning på KAD på kvelder og helger. Spriket mellom fastlegenes 
kompetanse og fremtidige oppgaver vil også øke. Dette oppleves allerede nå, - det blir stadig 



vanskeligere for legevaktslege (fastlege) å behandle pasienter på KAD og korttidsplassene ved akutt 
forverring.  

Legevakt 

Utrykningsplikt til legevakt: Legevakten har utrykningsplikt ved sammenfallende hendelser og/eller 
det er behov for lege tilstede (Akuttmedisin forskriften). Utrykning på rødt oppdrag ivaretas av 
beredskapslege med avtale om transport fra brannvesen. Det er en sterk anbefaling om at legevakt skal 
kunne rykke ut på gule oppdrag for å ha tilsyn med pasienter med forverring hjemme eller på 
institusjonene. Dette for å redusere belastningen av unødvendig transport for pasientene, redusere 
transportoppdrag i ambulansetjenesten og redusere sykehusinnleggelser.  

Dette er en stor utfordring for legevakten. Det er kun en lege tilstede og totalt få leger i vaktsystemet 
(13 av 28 fastleger tar legevakt, resten har fritak iht til avtale). Det er høy vaktbelastning på legene i 
vaktordningen, og manglende tilgang/store utfordringer med å rekruttere flere leger. Det arbeides med 
å få på plass en bakvaktsordning for tilstedeværende legevaktslege som aktiviseres ved behov for 
utrykning, uforutsett fravær eller kapasitetsutfordringer på legevakten.  

Det er også et ønske om at legevaktene skal ha legevaktsbil med hjelpepersonell. Et utvalg har utredet 
behovet og mulighetene for dette i legevaktsdistriktene i sykehusregionen. Halden og Aremark 
legevakt har store utfordringer med å imøtekomme dette kravet på grunn av manglende ressurstilgang 
av leger og hjelpepersonell. Det har ikke åpnet seg en mulighet for samarbeid med nærliggende 
legevakt. Halden er en av få legevakter i distriktet som ikke har, eller har umiddelbare planer om, å 
anskaffe legevaktsbil. 

Palliasjon/lindrende behandling  

Halden kommune har høy kompetanse og gode palliative/lindrende tjenester, og har gjennom de siste 
årene ivaretatt palliative pasienter hjemme, på lindrende avdeling eller på institusjonene i kommunen. 
Det er sjelden og unntaksvis at disse pasientene innlegges på sykehus. 

Rus- og psykiske helse 

Barn og unge i psykisk helsevern 

Halden kommune ser positivt på styrkninger av tjenester til de mest behandlingstrengende og sårbare 
barn og unge.  

Et underutvalg Helsefelleskap Østfold med representanter fra kommuner, sykehus (BUP/HABU), 
brukerutvalg, ungdomsråd og fastlegene er nedsatt og skal levere sin rapport 01.2.22. De skal utrede 
og foreslå tjenestebehov, tilbud, ansvar og rollefordeling mellom sykehus og kommuner og internt i de 
samme virksomhetene. I tillegg skal samhandlingsflater, manglende tilbud og ønsket pasientforløp 
beskrives. Dette arbeidet følges videre i Helsefellesskap Østfold. 

Halden kommune vil følge og bidra til dette arbeidet gjennom deltakelse i Helsefellesskapet Østfold. 

 Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling- voksne 

Det har de siste årene vært stor oppmerksomhet om det som kan karakteriseres som svært begrenset 
kapasitet på døgnplasser i psykisk helsevern. Planen konkluderer med at det «er ikke behov for en 
økning av antall døgnplasser for voksne».  En slik konklusjon er Halden kommune sterkt uenig i.  

Taperne slik det er i dag, er uten tvil de alvorligst psykisk syke. Det gis gode tilbud til de med milde til 
moderate utfordringer, mens kommunene i stor grad blir sittende med ansvaret for de med rus-, 
psykose- og utageringsproblematikk. Man kan stille spørsmål ved om det er kommunene som skal ha 
ansvar for denne brukergruppa alene. Erfaringen er at svært syke pasienter blir skrevet ut med de 
samme utfordringene og symptomene som de hadde da de ble lagt inn.  



Det er vår vurdering at spesialisthelsetjenesten har en altfor dårlig kapasitet til å behandle alvorlig 
psykisk syke pasienter.  Vi opplever at de definerer seg for raskt ut av saker uten at det er gjort en 
bærekraftig vurdering. Den muntlige tilbakemeldingen fra sykehuset er at det blant annet handler om 
kapasitet.  

I epikriser ser vi at pasientene blir erklært utskrivningsklare med følgende begrunnelser. 

 Ferdigbehandlet i betydningen - sykehuset har ikke mer å tilby 
 Profiterer ikke på behandling – nyttiggjør seg ikke behandlingen 
 Er for dårlig til å kunne utredes – kommer ikke i posisjon 

Kommunen blir overlatt ansvaret for svært syke og tidvis farlige pasienter som på ingen måte er 
ferdigbehandlet, flere mangler også utredning. Sykehuset forutsetter at kommunen har et døgntilbud 
med ledige plasser og med tilstrekkelig bemanning og kompetanse. Et slikt tilbud kan imidlertid ikke 
erstatte et behandlings-/døgntilbud over lang tid i spesialisthelsetjenesten. Rollene er ulike. I 
kommunene får pasientene tilbud om boliger. Kommunen gir frivillige tjenester, kan ikke benytte 
tvang og har andre rammer enn spesialisthelsetjenesten. Kommunene er også underlagt annet lovverk 
som medfører at kommunen ikke kommer i posisjon til de alvorlig syke pasientene. 
Psykiaterkompetanse er svært uvanlig i kommunal helsetjeneste, og det er få psykologer. 
Nedbyggingen av spesialisthelsetjenesten har gått mye raskere enn kommunene har kunnet bygge opp 
tjenester, både når det gjelder kompetanse, personell og boliger. Bolig er heller ikke godt egnet for 
alvorlig psyke pasienter som er i behov av institusjonsopphold. Det følger ikke av 
samhandlingsreformen at kommunene skal opprette institusjoner eller kjøpe institusjonsplasser for 
denne brukergruppen som følge av nedjustering av kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. Det ville i så 
fall medføre uheldig ressursutnyttelse sett i et samfunnsperspektiv.    

Utskrivningshastigheten innen psykisk helse og rus generelt har økt betydelig de siste årene, noe som 
resulterer i svingdørspasienter. Dette vil i verste fall føre til økt sykelighet og lengre sykdomsforløp.  

DPS døgnavdelingene bidrar i liten grad overfor de alvorligst syke med sine kriterier for hvilke 
pasienter de kan ta imot. Pasienter med utfordrende adferd kommer derfor rett fra Kalnes til 
kommunen. Det hadde vært hensiktsmessig med DPS som en mellomstasjon også overfor denne 
pasientgruppen.    

I utviklingsplanen kommer det fram at skillet mellom rus og psykiatri skal opprettholdes. Dette er i 
motsetning til den retningen som mange kommuner nå tar ved å se denne pasientgruppa over ett og 
oppretter sammenslåtte team.  

På bakgrunn i overstående erfaringer, er vår mening at det bør opprettes flere langtids 
behandlingsplasser for de alvorligst syke.  

Samarbeid om folkehelse 

Planen fokuserer også på primærforebyggende tiltak i tråd med Helsefellesskapets Folkehelseprofil. 
Halden kommune mener det er positivt at sykehuset deler ansvaret for helsefremmende og 
forebyggende tiltak med kommunene. Det ses en dreining fra en tidligere tankegang om ansvar for 
behandling og «reparasjon» til å proaktivt forebygge sykdom, behandlingsbehov og forhindre 
innleggelse i sykehus. 

I innspill til høringsuttalelsen, skisseres noen tiltak som kan bidra til å bedre folkehelseprofilen. 

Fokus på pasient- og pårørendeopplæring 

For lite satsing på forebygging, tidlig intervensjon og tilbud til risikogrupper, vil sannsynligvis 
medføre økende forbruk av og utgifter til andre helsetjenester, og mer ressurskrevende behandling. 
Sykehuset Østfold kan i større grad ta i bruk pasient- og pårørendeopplæring tidlig i 



sykdomsutviklingen slik at pasient og pårørende tilegner seg nødvendig kunnskap og ferdigheter for å 
kunne håndtere sykdom.  

Samarbeid om overvektsbehandling 

Et samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Østfold om overvektsbehandling kan bidra til å bedre 
tilbudet for hjelp til vektreduksjon, kosthold og fysisk aktivitet i kommunene. Frisklivssentraler i 
kommunene bør ha spesifikke tilbud til personer med overvekt. Kommunene har behov for nødvendig 
tilgang på kliniske ernæringsfysiologer å rådføre seg, samarbeide med og henvise pasienter videre til. 
Denne kompetansen finnes i sykehuset og bør kunne benyttes av kommunene.  

Mobilisere menn til helsesykepleie 

Forekomsten av psykiske plager og lidelser er høyere blant unge menn og gutter i Østfold. De fleste 
helsesykepleiere er kvinner og erfaringsvis kommer ikke guttene til helsesykepleier for å prate. Flere 
menn som helsesykepleiere kan bidra med å nå ut til guttene.  

Frivillighet gir bedre folkehelse 

Gjennom frivilligheten får folk kunnskap og kan bidra, og mange opplever fellesskap og mestring. 
Både kommunene og Sykehuset Østfold bør fokusere mer på frivillighet og legge til rette for at 
mennesker som ønsker å bidra kan jobbe frivillig. Frivilligheten er en utrolig ressurs og kan skape 
mange synergieffekter.  

Persontilpasset forebygging gjennom digitale verktøy 

Det kan for mange mennesker med livsstilssykdommer være krevende å endre livsstil. Det er 
dokumentert at digitale selvhjelpsverktøy på levevaneområder kan bidra til at langt flere lykkes enn i 
dag. En tettere og mer brukerorientert kobling mellom kommunikasjonstiltak og tilbud om hjelp, vil 
også kunne legge til rette for et bedre samspill med helsetjenesten. 
 

Spesialisthelsetjenester i pasientens hjem ved hjelp av teknologi  

Generelt vil kapasiteten og utviklingen i helsetjenestene være avhengig av å ta i bruk stadig ny 
teknologi, - og gode løsninger er allerede i bruk. 

I tråd med sykehusets plan, skal det tilrettelegges for at så mange som mulig bor i eget hjem, - selv 
om de har helseutfordringer og er behandlingstrengende. De skal få tilbud om digital oppfølging 
av spesialisthelsetjenesten i hjemmet, for eksempel i stedet for poliklinisk avtale på sykehus. 
Målet er også å unngå innleggelser. 

Halden kommune mener denne satsningen vil komme mange pasientgrupper til gode. Digitale 
konsultasjoner vil kunne redusere belastningen som fysisk oppmøte, transport og eventuelle 
følgetjenester kan påføre den enkelte pasient.  

Arbeidsgruppen som har levert rapport til planarbeidet, ser størst potensial for pasientgruppene 
skrøpelige eldre, kreftpasienter og pasienter med psykiske sykdommer og rusmisbruk. 

En kan anta at pasientene i løpet av planperioden vil få økt digital kompetanse gjennom et 
generasjonsskifte. Det vil likevel være pasientgrupper som alene ikke er i stand til å nyttiggjøre 
seg de foreslåtte tiltakene på bakgrunn av funksjonsnedsettelse, kognitiv svikt eller andre 
utfordringer. I gruppen pasienter med rus og psykisk helseutfordringer, er til eksempel tilgang på 
PC og mobiltelefon allerede en kjent utfordring. 

Brukerstøtte for pasientene og teknologistøtte er  avgjørende for et vellykket resultat. Når 
spesialisthelsetjenester skal tilbys i pasientenes hjem, ser en at ansvaret for teknologisk 



tilrettelegging og støtte overføres til kommunehelsetjenesten. Det vil også være pasienter som i 
utgangspunktet kun har oppfølging i spesialisthelsetjenesten, som nå kan komme til å trenge 
bistand fra hjemmetjeneste eller øvrige deler av kommunehelsetjenesten.  

Hjemmebaserte tjenester blir en viktig aktør, men er også den instansen som fremtidig vil få størst 
ansvar for befolkningens helsetjenester i sin kommune. Kravet til økte ressurser og kompetanse- 
også innenfor teknologiområdet- foreligger allerede, og vil forsterkes ytterligere med nye 
oppgaver. 

Økonomi 

Halden kommune ser en generell risiko for at driftskostnader knyttet til teknologi overføres til 
kommunehelsetjenesten uten at det tilføres midler til dette i statlige overføringer. Det kan bli vanskelig 
å synliggjøre samfunnsøkonomisk     nytte når besparelsene kommer i etterkant. 

Elektronisk samhandling  

Det bør legges press på sentrale myndigheter om innføring av felles elektroniske pasientjournal. Et 
slik felles system kan løse samhandlingsbehovet mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, 
fastlegene og mellom virksomhetene.  

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En må forvente at overføring av oppgaver fra sykehus til kommunene vil påvirke kommunenes 
økonomi i betydelig grad. Det vil ikke følge midler fra spesialisthelsetjenesten med tiltakene som 
foreslås, og det vil foreligge usikkerhet om det statlige rammetilskuddet øker i tråd med kommunenes 
nye oppgaver. Det blir avgjørende at overføringen skjer planmessig og på avtalte premisser i 
planperioden, og er forankret i statsbudsjettet og lokalpolitiske rammevilkår og prioriteringer. 

Kommunene er i kontinuerlig omstilling for å kunne tilpasse seg endringer i demografi, sykdomsbilder 
og utfordringer knyttet til folkehelse. I tillegg har rettighetslovgivningen økt oppgavemengden 
betydelig. En må forvente at oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene vil legge 
ytterligere press på de kommunale helsetjenestene når det gjelder ressurser til planlegging, 
organisering og administrering. Mangelen på kvalifisert helsepersonell er allerede et faktum, og kravet 
til spesialisert kompetanse vil bli utfordrende. Kommunene vil trenge tid til å bygge kompetanse og 
sikre nødvendig personellmessig kapasitet, samtidig må det vurderes hva som er samfunnsøkonomisk 
mest hensiktsmessig.  

Forankring i bærekraftsmålene 

Gjennom forpliktende samarbeid og felles planer i Helsefellesskapet Østfold, forankres 
Utviklingsplanen for sykehuset i bærekraftsmålene som omhandler god helse, teknologi, innovasjon 
og infrastruktur. 

Forankring i kommunens kunnskapsgrunnlag 

Mål for Utviklingsplanen for sykehuset samsvarer med målene i kommunens kunnskapsgrunnlag som 
omhandler god helse ,god utdanning, samt økonomisk bærekraft , innovasjon og infrastruktur. 

Forankring i samfunnsplanen og andre kommunale planer 

Målet om gode helsetjenester til Haldens befolkning er forankret i helse- og mestringsplanens 
strategier og kommuneplanens samfunnsdel, men er også avhengig av felles løsninger og planer i 
Helsefellesskapet Østfold.  

Det er viktig at sykehusets strategier og planer ses opp mot kommunenes, og at de løsninger som 
fremkommer gjennom samarbeidet i Helsefellesskapet Østfold bidrar til at befolkningen opplever god 
kvalitet og forutsigbarhet i helsetjenesten. 
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