
Velkommen til ditt nye sykehus
Fra 2.mai 2018 klokken 08.00 er Sykehuset Østfold nytt sykehus for alle 
innbyggerne i Vestby kommune.
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Det er ingen tvil om at dere som 
bor i Vestby er viktige for oss. 
Når Vestby blir inkludert i vårt 
opptaksområde og Sykehuset 
Østfold dermed får ansvaret 
for flere pasienter, har vi bedre 
forutsetninger for å opprettholde 
og utvikle et sterkt fagmiljø innen 
alle fagområder. Det kommer 
alle innbyggerne til gode, både i 
Vestby og Østfold.

Innbyggere i Vestby bruker  
allerede Sykehuset Østfold  
gjennom ordningen med fritt  
sykehusvalg, og vi har vært så 
heldige å få ønske mange  
Vestby-borgere velkommen til 
verden i det moderne sykehuset 
på Kalnes. 

Fysisk og psykisk helse
Det største delen av behandlin-
gen i Sykehuset Østfold foregår i 
det nybygde sykehuset på  
Kalnes. I det 85 500 kvadratmeter 
store akuttsykehuset behandles 
alle pasienter som har behov for 
øyeblikkelig hjelp, i tillegg til stor 
planlagt virksomhet. For første 
gang i Norge er psykisk helsevern 
og somatikk (fysisk helse) samlet i 
et nytt sykehus. 

Ved å ha flere spesialiteter under 
samme tak, ligger forholdene 
godt til rette for å tilby pasient- 
ene helhetlig utredning og  
behandling. I flere avdelinger 
jobber også spesialistene side om 
side. Et eksempel er barne- og 

ungdomsklinikken som tar imot 
pasienter opp til 18 år. Her jobber 
spesialister på fysisk og psykisk 
helse sammen i team. 

Stor aktivitet i Moss
I tillegg til det nye bygget på  
Kalnes, er Sykehuset Østfold 
Moss utviklet til en moderne 
enhet for utredninger, planlagt 
behandling og rehabilitering. Her 
er alt fra tilbud til pasienter som 
trenger behandling innen psykisk 
helsevern, en rekke poliklinikker 
innenfor forskjellige fagområder 
og kurstilbud til ulike pasient-
grupper, til en ny operasjons- 
avdeling. 

I totalt 11 operasjonsstuer  
gjøres det mange tusen planlagte 
inngrep i Moss i løpet av et år. 
Svært mange av de dagkirurgiske 
inngrepene pasienter får time til, 
er i sykehusbygget i Moss.

Ingen stor økning
Mediebildet den siste tiden kan 
ha skapt bekymring for om Syke-
huset Østfold har kapasitet til å 
ta imot flere pasienter enn i dag. 
Dette gjelder spesielt akuttsyke-
huset på Kalnes. Vi tar denne be-

Velkommen!
I 2012 kom en forespørsel fra Vestby kommune om å skifte  
sykehustilhørighet fra Ahus til Sykehuset Østfold. Vi er glad for 
at kommunen tok dette initiativet og om kort tid er vi i mål;  
2. mai 2018 kan vi ønske pasienter fra Vestby velkommen til 
Sykehuset Østfold. Vi vil gjøre vårt aller beste for at dere skal få 
et like godt, om ikke bedre tjenestetilbud, enn dere har i dag.
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kymringen på alvor. I dag dekker 
Sykehuset Østfold en befolkning 
på omtrent 300 000, mens inn-
byggertallet i Vestby er omtrent 
17 000. Ut fra beregninger vil det 
si en økning på 5-6 pasienter til 
akuttmottaket daglig. 

Vi prioriterer å ha erfarne leger i 
akuttmottaket som raskt kan stille 
diagnose og bestemme videre 
behandling. Omtrent 40 prosent 
av pasientene som kommer til 
akuttmottaket, får hjelpen de 
trenger der, slik at de ikke  
trenger å bli innlagt. Det vil si at 
3-4 pasienter fra Vestby vil bli 
innlagt i sykehuset daglig.  
Nøkkeltallene fra 2017 viser at 
det er 415 senger i somatikk  
(fysisk helse) på Kalnes.

Øker kapasiteten
For å forsikre oss om at vi kan gi 
et godt helsetilbud til både nå-
værende og fremtidige pasienter, 
gjør vi flere endringer på Kalnes. 
Vi øker bemanningen i akutt- 
mottak og i klinikk for medisin, og 
her er flere leger og syke- 
pleiere allerede ansatt. Vi øker 
også operasjonskapasiteten og 

vurderer på ny hvordan vi bør 
fordele antall senger mellom 
avdelingene. Vi forbereder også 
utbygging av akuttmottaket.

Tilbudet innen psykisk helsevern 
og rus er også godt rustet til å ta 
imot flere pasienter. Blant annet 
har barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUPP) i Moss ansatt 
seks nye medarbeidere. 

Samarbeid med kommunene
Sykehusets oppgave er å gi  
spesialistbehandling. Når pasi-
enten er behandlet, er det ingen 
fordel å bli liggende på sykehus. 
Selv om antall sykehusinfeksjoner 
går ned og vi øker pasientsikker-
heten blant annet ved at  
pasienter får eget rom med bad, 
er sykehuset et sted med smitte-
fare. Derfor er det en stor fordel 
for pasienten å få reise hjem eller 
til kommunehelsetjenesten etter 
at behandlingen på sykehus er 
gitt. Sykehuset Østfold har hatt 
et nært og forpliktende samar-
beid med kommunene i Østfold 
i mange år, og vi ser fram til å 
samarbeide med kommunehelse-
tjenesten og fastlegene i Vestby.

Just Ebbesen
administrerende direktør 
Sykehuset Østfold
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Akershus universitetssykehus (Ahus) og Sykehuset Østfold (SØ) har sammen planlagt  
pasientenes overgang mellom sykehusene i detalj. Vi skiller mellom pasienter som trenger 
øyeblikkelig hjelp, pasienter som allerede får behandling på Ahus og pasienter som skal 
starte en ny behandling.

Dette må du vite om overgangen til nytt sykehus

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp
Dette er pasienter med akutt behov for medisinsk 
hjelp, og som ikke kan vente på en ordinær time- 
avtale:

• Fra 2. mai 2018 kl. 08.00 skal innbyggere i Vestby 
som har behov for øyeblikkelig hjelp på sykehus, tas 
i mot i akuttmottaket i SØ, ikke i Ahus.

• Fra samme tidspunkt skal fastleger og legevakt 
henvise pasienter fra Vestby til SØ for øyeblikkelig 
hjelp.

• Pasienter som fram til dette tidspunkt er tatt i mot 
på akuttmottaket i Ahus, skal gis nødvendig hjelp 
der.

• Pasienter med behov for videre oppfølging i  
sykehus etter at de har fått øyeblikkelig hjelp, kan 
velge å bli overført til SØ.

Pasienter som skal ha planlagt helsehjelp - som har 
ordinær timeavtale, eller er innkalt til innleggelse:
Les innkallingsbrevet nøye. I brevet står det hvor du 
skal møte.

• Fra 2. mai 2018 skal Vestby-pasienter som trenger 
planlagt helsehjelp i sykehus, henvises til SØ.  
Pasienten kan likevel, gjennom ordningen ”Fritt  
behandlingsvalg”, velge et annet behandlingssted.

• Har du blitt henvist til Ahus før 2. mai, men  
tidspunkt for oppstart av helsehjelpen er etter  
2. mai? Da kan det være at du skal til SØ.  
Les innkallingsbrevet nøye. 

Pasienter som allerede får behandling på Ahus:
• Pasienter som allerede har påbegynt utredning 
eller behandling på Ahus før 2. mai 2018, skal som 
hovedregel utredes eller behandles ferdig på  
Ahus – dersom de ikke selv ønsker overflytting til SØ.

• Avsluttende behandling og kontroller etter  
operasjoner på Ahus, skal utføres på Ahus, dersom 
ikke pasienten ønsker annet.

• Pasienter som er inkludert i pågående forsknings-
prosjekter skal ikke overføres SØ.

Les innkallingsbrevet  
nøye. I brevet står det  
hvor du skal møte.

Overføring av pasientjournaler
Pasientopplysninger om pasienter som får eller har fått helsehjelp ved Akershus universitetssykehus (Ahus) 
de siste tre årene – fra 1. januar 2015 til 29. april 2018 – skal etter planen overføres til Sykehuset Østfold den 
29. april 2018.

Dette er pasienter med akutt behov for medisinsk 
hjelp, og som ikke kan vente på en ordinær timeavtale:

• Fram til 3. september 2018 vil pasienter over 18 år 
som trenger øyeblikkelig hjelp innleggelse innen 
indremedisin, kirurgi og ortopedi bli ivaretatt ved Ahus.

• Fra 2. mai 2018 klokken 08.00 skal alle andre 
pasienter inkludert fødende og barn/ungdom 
under 18 år til Sykehuset Østfold.

• Medisinsk nødtelefon 113, legevakt og fastleger 
avklarer til hvilket sykehus pasienten skal sendes.

• Alle pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp 
innen psykisk helsevern skal til Sykehuset Østfold 
fra 2. mai 2018 klokken 08.00.

• Pasienter med behov for videre oppfølging i 
sykehus etter at de har fått øyeblikkelig hjelp på 
Ahus, kan velge å bli overført til SØ.
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Fysisk og psykisk helse i Moss
Sykehuset Østfold er ditt spesialisthelsetjenestetilbud både når du har behov for behandling 
innen somatikk (fysisk helse) og psykisk helsevern. Trenger du akutt hjelp, er det sykehuset på 
Kalnes du kommer til. Skal du til planlagt utredning eller behandling, er det stor sjanse for at du 
skal til sykehuset i Moss. 

Når sykdom rammer er informasjonsbehovet stort, 
og nettsiden vil gjøre det enklere for pasienter og 
pårørende å finne fram til kvalitetssikret informa-
sjon om sykdom, hva som skjer før, under og etter 
behandling. Ved hjelp av behandlingstekster på 
nettsidene er målet å hjelpe pasienter og pårørende 
i en sårbar fase. Det ligger i dag over 400 behand-
lingstekster på nettsiden, og nye publiseres  
fortløpende.

Sykehuset Østfold på nett
På nettsiden til Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no) er det samlet mye nyttig informasjon, 
blant annet om behandlinger, ulike avdelinger, kurs og tilbud om tilrettelagt opplæring for  
pasienter og pårørende. 

De fleste pasientene innen psykisk helsevern har 
ikke behov for innleggelse på Kalnes, og kan få be-
handling i distriktspsykiatriske sentre (DPS) eller som 
dagbehandling i ulike poliklinikker i sitt nærmiljø. For 
innbyggerne i Vestby, vil dette tilbudet være i Moss. 
Dette gjelder både barn og voksne. 

DPS nordre Østfold, Moss
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Nordre Østfold 
Moss, holder til i lokaler like ved Sykehuset Østfold 
Moss. Her tilbys voksne (over 18 år) med psykiske 
lidelser diagnostisk utredning, samt tilpasset  
behandling. Behandlingen foregår gjerne som  
behandling med individuelle samtaler og gjennom 
spesialiserte gruppebehandlingsmetoder. DPS i 
Moss tilbyr planlagt døgnbehandling. De akutte 
innleggelsene er samlet på Kalnes. DPS har også et 
ambulant akutteam. 

BUPP Moss
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i 
Moss gir barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til 
innbyggerne i Moss, Rygge, Råde og Våler kommune, 
og snart også Vestby. 

Sosialmedisinsk poliklinikk Moss
Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) tilbyr spesialiserte 
tjenester til ungdom og voksne med rus- og  
avhengighetsproblemer (alkohol, tabletter, illegale 
rusmidler). 

SMP samarbeider med sosial- og helse- 
tjenesten i pasientens hjemkommune om LAR  
behandling (legemiddelassistert behandling).  
Tilbudet er også for spilleavhengige og pårørende.

Dagkirurgi i Moss
Dagkirurgi betyr at pasienten får reise hjem 
samme dag etter en planlagt operasjon. I  
Sykehuset Østfold Moss utføres det både  
planlagt dagkirurgi og operasjoner 
som krever innleggelse. 
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Hjertet Kafé, Kalnes
Kafeen holder til i fine, lyse loka-
ler rett ved vestibylen og hoved-
inngangen til sykehuset i  
1. etasje. Hjertet kafé tilbyr et  
variert utvalg av varm og kald 
mat, og er åpen både for  
besøkende og medarbeidere. 

Kantine Moss
På sykehuset i Moss finner du 
kantinen i 2.etasje. Kantinen er 
åpen for alle.

Mat på døgnområdene
Pasientene får mat på døgn- 
områdene, og kan finne et vari-
ert utvalg av god og næringsrik 
mat og drikke i buffeen. Buffeen 
er betjent til faste tider, og det 
serveres frokost, lunsj og middag.  

Mat og drikke

Brød, pålegg, yoghurt og drikke er 
tilgjengelig i buffeene hele døg-
net. Det er også mulighet for at 
pårørende kan kjøpe mat i  
bufeene. Dette gjelder både på 
Kalnes og i Moss.

Kiosk
Det er kiosk i vestibylene på både 
Kalnes og Moss.

Sjekk inn
Når du kommer til en planlagt 
avtale i Sykehuset Østfold kan du 
registrere deg i en selvinnsjekk- 
automat. Når du sjekker inn i 
automaten i vestibylen, får du 
informasjon på skjermen om hvor 
du skal i sykehuset. 

Besøkstider
Dine pårørende er velkommen til 
sykehuset. I utgangspunktet er det 
ikke fastlagte visittider på døgn- 
områdene på Kalnes, men av 
hensyn til måltider og behandling, 
er det fint om besøk avklares med 
seksjonen hvor du er innlagt.

Barne- og ungdomsklinikken,  
føde-barsel-avdelingen og  
Sykehuset Østfold Moss har egne  
besøkstider. Les mer på våre nett- 
side www.sykehuset-ostfold.no.

Trådløst nett
Hele sykehuset på Kalnes og i 
Moss har trådløst gjestenett,  
så det er mulig å ta med seg  
både pc og nettbrett hvis du 
ønsker.

Har du mobiltelefon, kan du også 
få en personlig kode på SMS. 
Denne koden vises på skjerm som 
henger i ventesonen, uten at nav-
net ditt blir brukt. På skjermen vil 
du kunne se status på timeavta-
len din og om det er forsinkelser.
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Reise til og fra sykehuset

Apotek 
Sykehusapotekene har utsalg på 
Sykehuset Østfold Kalnes og  
Sykehuset Østfold Moss.

Pasientverter
Sykehuset Østfold Kalnes og  
Sykehuset Østfold Moss har  
pasientverter som hjelper deg å 
finne veien dit du skal. De er  
tilgjengelige i vestibylen hver-
dager mellom klokken 09.00 og 
14.00.

Parkering Kalnes
Parkeringsplassene for pasienter 
og besøkende er adskilt på egne 
parkeringsområder nær hoved-
inngangen. Det er også en del 
parkeringsplasser på kortsiden 
av bygget mot sør (psykisk helse-
vernbygget).

Billettene betales via vanlig  
automat eller mobilappen til 
EasyPark. Informasjon om pris 
finner du på våre nettsider.

Det er egne plasser for el-bil,  
handicap og MC. Du finner mer 
informasjon om dette på vår  
nettside sykehuset-ostfold.no.

Buss
Det er en rekke bussruter som går til og fra Kalnes. Lokalbussene 
stopper rett ved hovedinngangen. Det er også noen ruter som kjører 
til Sykehuset Østfold Moss.

Du kan planlegge reisen på www.ostfold-kollektiv.no.

Parkering Moss
Parkeringsplassene for pasienter 
og besøkende er adskilt på egne 
parkeringsområder nær hoved-
inngangen. Det er per dags dato 
dessverre ingen el-bilplasser for 
pasienter og besøkende.

Billettene betales via vanlig  
automat eller mobilappen til 
EasyPark. Informasjon om pris 
finner du på våre nettsider.

For blodgivere
Parkering for blodgivere er  
innerst på hovedparkerings- 
plassen for pasienter og  
pårørende. Blodgivere kan også 
benytte andre plasser på hoved- 
parkeringsplassen. 

Parkeringslapp kommer med  
timeinnkallingen i posten eller 
kan hentes på blodbanken den 
dagen man har time. 

Følg oss gjerne på Facebook!
Der publiseres det jevnlig nytt 
fra sykehuset.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps



Besøksadresser
Hovedinngang Sykehuset Østfold Kalnes:  
Kalnesveien 300, Grålum

Hovedinngang Sykehuset Østfold Moss:  
Peer Gynts vei 78, Moss

Felles postadresse for hele sykehuset
Sykehuset Østfold, navn på avdeling,  
postboks 300, 1714 Grålum

Sentralbord: 69 86 00 00

Vil du bli blodgiver? 
Ta gjerne kontakt med en 
av våre blodbanker i Moss, 
Sarpsborg, Halden, Askim 
eller Fredrikstad. 

Kontaktinformasjon finner 
du på våre nettsider og  
giblod.no

Nøkkeltall  
Sykehuset Østfold 2017

Døgnopphold
Totalt:  51 725 
Somatikk: 47 704
Psykisk helsevern og rus: 4 021

Polikliniske konsultasjoner  
Totalt: 348 908
Somatikk: 251 367
Psykisk helsevern og rus: 97 541

Dagpasienter  
Somatikk: 38 181
Psykisk helsevern og rus: 894

Fødsler: 2 870

Senger
Totalt: 649
Somatikk: 415
Psykisk helsevern: 234

Antall medarbeidere i  
Sykehuset Østfold: 5 229  
(per 31.12.2017)
 

I et mangfold av yrkesgrupper 
jobber våre rundt 5000  
medarbeidere for å gi våre  
pasienter et best mulig  
helsetilbud. 
 
Vi har til enhver tid behov for 
dyktige og motiverte  
medarbeidere innen alle fag- 
områder. Alt fra helsefag og  
administrasjon, til renhold, 
tekniske fag og en rekke andre 
funksjoner. Mange velger seg en 
livslang karriere hos oss. Da er 
det fint å vite at vi også har gode 
pensjonsordninger.

Jobbe i Sykehuset Østfold?
Sykehuset Østfold er en av de største og mest attraktive arbeids- 
plassene i Østfold! Hos oss får du gode muligheter til både faglig  
og personlig utvikling.

Vi har utarbeidet en egen side om overgangen fra Ahus til Sykehuset Østfold. Den finner du på: 
 www.sykehuset-ostfold.no/vestby

Informasjon om ledige stillinger finner du på våre nettsider:
www.sykehuset-ostfold.no

Vil du ha mer informasjon?




