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Ad. Høring – Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037

Høgskolen i Østfold takker for muligheten til å komme med innspill på sykehusets
utviklingsplan for 2022-2037 slik den foreligger i versjon 1.0, og kommer med dette med sine
kommentarer.

Høgskolen i Østfold anerk jenner sykehusets komplekse samfunnsoppdrag og er opptatt av
et godt samarbeid for å løse fremtidens utfordringer, både når det gjelder utdanning,
forskning og kompetanseleveranse. Vi ser frem til å samhandle med sykehuset for å styrke
regionens folkehelseprofil og bærekraft.

Plandokumentet er i hovedsak deskriptivt med beskrivelser av sykehusets historikk,
geografiske profil og utfordringsbilde. Samtidig som en slik beskrivelse er helt nødvendig for
å kunne etablere klare målsetninger/visjoner for ønsket utvikling, oppleves dokumentet tidvis
mangelfullt når det kommer til analyse, mål og tiltaksformuleringer.

På side 6 i det utsendte høringsutkastet gjennomgås ambisjoner i utviklingsplan for SØ i
2018, samt det som oppfattes som en løypemelding om hvor SØ er nå. Det er tidvis uklart
hvordan løypemeldingen understøtter ambisjonene. Hvordan har eksempelvis pasientens
mestringsevne blitt styrket? I første setning i løypemeldingen fremheves det at pasientens
medvirkning er styrket gjennom samvalg. Dette høres isolert sett positivt ut, men hva konkret
innebærer dette? På hvilken måte er samvalg i henhold til definisjonen som er vedheftet
styrket? Videre hadde man i ambisjonene mål om å utvikle en fremtidsrettet og god struktur
for bedre pasient og brukeropplæring, mens det i løypemeldingen er henvist til «godt arbeid i
rådet for pasient og brukeropplæring», samt «tilrettelagt for godt samarbeid». Dermed blir
igjen løypemeldingen uklar i forhold til de ambisjoner som er lagt til grunn. Videre på side 7,
nest siste boks om ambisjoner, beskrives SØ’s tre strategiske fokusområder. Igjen fremstår
løypemeldingen som tynt beskrevet i forhold til de punkter og elementer som inngår i
ambisjonene.

På side 9 er avsnitt 2.3 omtalt som virksomhetsprofil, men teksten i all hovedsak ikke dreier
seg om virksomhetens profil, snarere opptaksområdets folkehelseprofil. Høgskolen
anbefaler å rydde i begrepsbruk i dette punktet.

På side 11 under punkt 2.4 beskrives samarbeid. Høgskolen finner det overraskende at
sykehuset ikke omtaler utdanningsinstitusjonene i denne sammenheng. Dersom sykehuset i
dette punktet definerer samarbeid til ikke å omhandle samarbeid om utdanning så bør dette
fremkomme eksplisitt.
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Videre finner Høgskolen i Østfold det generelt oppsiktsvekkende at sykehusets rolle som 
utdanningsaktør er fullstendig fraværende i dokumentet. Til sammenligning er 
utdanningsplanen til sykehuset Innlandet langt klarere på disse punkt, der sykehusets rolle 
som utdanningsaktør og sykehusets samarbeid med utdanningsinstitusjonene er eksplisitt 
omtalt. 
 
Høgskolen bemerker videre at kvalitetsbegrepet, slik det fremkommer under punkt 2.7, er 
begrenset til kvalitetsindikatorer og helseatlas. Dette er selvfølgelig på sett og vis forståelig, 
men man ønsker samtidig påpeke at pasientrapporterte erfaringer også kan gi verdifulle 
kvantitative og kvalitative data som kan benyttes i kvalitets- og kulturforbedring. 
 
Avsnittet merket 2.7 b er fremhever et svært sentralt utfordringsområde, men avsnittet er 
meget tynt beskrevet og svarene på enkelte av disse problemstillingene er enten svake eller 
mangler kunnskapsgrunnlag og analyse. Man får blant annet inntrykk av at mangel på 
sykepleiere må løses med oppgavedeling og nye arbeidsmåter. Men hva med andre tiltak? 
Hva med innhenting av kunnskapsgrunnlag for å forstå frafallet? Hva med vektlegging av 
kompetanseutvikling og dedikerte ansvarsområder for å øke attraktivitet? Hva med 
konsekvensene av oppgaveglidning for grunnleggende pasientnær pleie?  
 
Høringsutkastet er opplagt sterkere beskrevet i enkelte deler enn andre, men benytter tidvis 
også svært generelle ord og vendinger som gjør det vanskelig å få fullt ut forståelse for 
ambisjoner så vel som tiltak for å møte dagens og fremtidens potensielle utfordringsbilde. 
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