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Orienteringssak

Mottak vestbypasienter
Sammendrag:
Sykehuset Østfold (SØ) skal fra 2. mai 2018 motta pasienter hjemmehørende i Vestby kommune. Det er
etablert et prosjekt som skal sikre forsvarlig overføring av pasienter fra Akershus universitetssykehus
(Ahus) og øyepasienter fra Oslo Universitetssykehus (OUS) når spesialisthelsetjenestetilbudet for
befolkningen i Vestby kommune overtas.

Forslag til vedtak:
Styret tar Prosjektet «Mottak vestbypasienter» til orientering.

Sarpsborg, den 29.08.2017

Just Ebbesen
administrerende direktør
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner
Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om prosjektet «Mottak Vestbypasienter» til
orientering.

2. Faktabeskrivelse
Styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) vedtok på møtet 18. desember 2014 i sak 090-2014 at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF.
Administrerende direktør i HSØ besluttet 13. juni 2017 at dato for overtakelse settes til 2. mai 2018. For å
håndtere dette ble det opprettet et prosjekt i samarbeid med SØ, Ahus (Akershus universitetssykehus),
OUS (Oslo universitetssykehus) og Vestby kommune og det er utarbeidet et felles styringsdokument:
«Overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommunes befolkning fra Ahus til SØ 2. mai 2018».
I tillegg har SØ utarbeidet eget prosjektdirektiv: «Mottak Vestbypasienter SØ».
Det etableres et AD-møte bestående av administrerende direktør i hvert av foretakene. I tillegg etableres
det styringsgrupper. SØ og Ahus vil også ha hver sin prosjektkoordinator som møtes regelmessig og
koordinerer de nødvendige aktivitetene internt i helseforetakene. Det etableres dessuten kontaktpunkter
på tvers av helseforetakene mellom de ulike områdene.
De ulike fagområdene i SØ ledes av klinikk-/ avdelingssjefer og rapporterer til styringsgruppen (SØ).
Fagområdene etablerer avdelingsvise arbeidsgrupper, hvor lokale tillitsvalgte og verneombud deltar. AMU
og tillitsvalgte holdes løpende orientert om prosessen.
Prosjektets overordnede mål er å «sikre forsvarlig overføring av pasienter fra Ahus og øyepasienter fra Oslo
Universitetssykehus (OUS) når spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overtas av
SØ 2. mai 2018». Alle fagområdene i SØ skal planlegge og gjennomføre overføring og mottak av
vestbypasienter i SØ fra Ahus og øyepasienter/prehospitale tjenester fra OUS, dvs.:
• identifisere områder som blir påvirket av endret opptaksområde
• utarbeide forslag og iverksette nødvendige tiltak og tilpasninger innenfor drift, utstyr, areal,
ressurser, kapasitet
Økonomi håndteres i budsjettprosessen og er dermed ikke en del av prosjektet. Dette inkluderer behov for
ressurser, utstyr og areal.
Prosjektkoordinator i SØ har gjennomført møter med alle klinikk-/avdelingssjefer for de ulike områdene
med gjennomgang av leveranseplan (oppdrag) og framdriftsrapportering. Det understrekes i disse møtene
at lokale tillitsvalgte og verneombud må involveres i den videre prosessen.
Tabellen under viser hovedmilepæler for prosjektet:
Nr.
Hovedmilepæler:
1
Når overordnet styringsdokument er godkjent
2
Når felles kommunikasjonsplan er utarbeidet
3
Når overordnet skisse for overføring er utarbeidet og levert til HSØ
4
Når detaljert plan er utarbeidet og oversendt HSØ
5
Når overføring av pasienter fra Ahus/ OUS til SØ starter
6
Når sluttrapport for prosjektet er levert styringsgruppa

Dato:
15.08.17
01.10.17
30.10.17
26.02.18
02.05.18
30.06.18
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Styret vil bli informert om overordnet skisse for overføring/mottak 30.10.2017, og en mer detaljert plan
26.02.2018.
Det er etablert kontakt med prosjektleder på Ahus og det planlegges jevnlige koordineringsmøter.
Samhandlingsavdelingen i SØ har allerede før sommeren etablert kontakt med Vestby kommune ved
rådmannen og det planlegges møte med politisk ledelse og fastlegene i nær framtid.
Avdelingene i SØ vil etablere kontakt med sine tilsvarende enheter i Ahus/OUS for å få en mer detaljert
oversikt over omfanget av tjenester som vil bli overført.

3. Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør mener at prosjektorganiseringen av dette arbeidet vil sikre forankring,
koordinering og framdrift. Det er utarbeidet leveranseplaner for det enkelte området som tydeliggjør
oppdraget og felles rapportering som ivaretar framdrift i milepælene.
Det vil være spesielt fokus på DPS Moss/nordre Østfold, fordi det vil bli en større prosentvis vekst her enn
for SØ totalt sett. I tillegg vies spesiell oppmerksomhet til øyepasientene, som i dag har et tilbud på OUS og
på prehospitale tjenester.

