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Viser til invitasjon til å komme med tilbakemelding knyttet til Utviklingsplanen til 
sykehuset Østfold, som 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.». 

 
I vedleggsbrevet datert den 21.12, inviteres vi som kommune spesielt til å komme 
med tilbakemelding knyttet til samhandlingstiltakene som kommer inn under 
delprosjekt 1 (pas. som har behov for både spesialisthelsetjenesten og kommunale 
helsetjenester) og tiltak under delprosjekt 4 – spesialisthelsetjenester i pas. hjem ved 
hjelp av teknologi. 
 
Hvaler kommune vil i den sammenheng komme med følgende innspill i den hensikt å 
bidra til å gjøre planen bedre: 
 

 Hvaler kommune ser at planen baseres på framskrivning av 
opptaksbefolkningens behov for helsetjenester, altså planlegger kapasiteten i 
sykehuset, med utgangspunkt i rapporten fra HOD « Ny modell for 
framskrivninger innen psykisk helsevern og TSB” . Denne modellen bruker 
forekomstdata fra GBD – som legger til grunn av psykisk uhelse / psykisk 
lidelse er jevnt fordelt i landet med unntak av i Oslo – der det antas å være økt 
forekomst av psykiske problemer og lidelser. 
Innspill fra Hvaler kommune: Ut fra folkehelsestatistikk skårer Østfold sin 
befolkning lavere enn Oslo mht til psykisk uhelse i FHIs 
folkehelseprofilstatistikk. Man bør ta utgangspunkt i folkehelseprofilen i Østfold 
når man planlegger kapasiteten for sykehustjenester i opptaksområdet i 
Østfold. Dette vil kunne gjøre planen bedre, idet den da vil være mer realistisk 
tilpasset befolkningens i Østfold sine behov. 
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 Med utgangspunkt i Hvaler kommunes forståelse av planen kan den fremstå ulogisk i 
form av at den beskriver svært høyt belegg i psykiatrisk døgnavdelinger Kalnes med 
begrunnelse i mange akuttinnleggelser og at de innlagte ikke kan overføres til et 
lavere omsorgsnivå (Se plan s 16, underpunkt e. «Organisering av tjenestene»), 
samtidig som den legger til grunn av man kan «øke døgnkapasitet ved å forskyve 
behandling fra døgn til poliklinisk behandling». 

 
Med denne logikken «økes» antall sengeplasser, mens man ut fra oversikten ser at 
den bygges ned (se s 21, kapasitetsberegning, tabell). Nedbygging av døgnbasert 
behandling for psykisk syke voksne og barn i Norge har allerede gått svært langt. Ut 
fra planen ser man at det planlegges for ytterligere reduksjon i antall sengeplasser i 
psykiatriske avdelinger (fra 182 i 2020 til 151 i 2040 (voksne) og når det gjelder barn 
fra 13 (2020) til 11 i 2040. Planen kan vurderes gjøres bedre ved å planlegge for en 
reell kapasitetsøkning og ressursøkning innen døgnbaserte og polikliniske 
behandlingstiltak barn og voksne. 

 
 
Utover dette vil Hvaler kommune uttrykke at var det et flott dokument å lese og mye fin 
informasjon som også vil være nyttig for oss med tanke på vår planlegging for fremtiden.  
 
Lykke til med det videre arbeidet.  
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