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Status forbedringsarbeid etter revisjon av nytt østfoldsykehus  
 
Sammendrag: 
Det er gjennomført tiltak på de fleste områder som konsernrevisjonen anbefalte. Det pågår 
fortsatt arbeid med flere tiltak i forhold til effektmålene knyttet til bedre og mer effektiv 
pasientbehandling, som også inkluderer implementering av ny teknologi og regionale systemer. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar status for forbedringsarbeidet etter revisjon av nytt østfoldsykehus til orientering. 
 
 
Sarpsborg den 17.10.2016 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
  
  



  

Sykehuset Østfold   
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Det er gjennomført et betydelig arbeid med å tydeliggjøre målene i lederavtalene og rapportering 
og oppfølging av sentrale parametere. Videre prioriteres fokus på tiltak i forhold til bedre 
pasientflyt og implementering av elektroniske systemer. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Med henvisning til styresak 19-16 fremlegges som planlagt en status for handlingsplanen med 
tiltak for oppfølging av anbefalingene etter revisjonen av nytt østfoldsykehus.  
 
Styret har vedtatt mål for Sykehuset Østfold 2016-2020, og målene gjenspeiles i styrende 
dokumenter, samt at måleparametere er tydeliggjort i rapportering og oppfølging av 
lederavtalene for 2016. 
 
Ny prosedyre for ledelsens gjennomgåelse (LGG) er implementert og vurderes å være dekkende i 
forhold til risikostyring og mål og myndighetskrav. 
 
Prosjektene som var knyttet til organisasjonsutviklingen mot nytt østfoldsykehus er implementert i 
drift og inngår i oppfølgingen av ledere og lederavtalene i ansvarslinjen. Gevinstrealiseringen er 
implementert i økonomisk langtidsplan og inngår i budsjettprosessen, og det arbeides med den 
planlagte justeringen av bemanningen.  
 
Det er innført ny teknologi og systemer som følges opp videre i egne strukturer på overordnet 
nivå. Dette gjelder for elektronisk kurve, LVMS felles laboratoriesystem og RPSM Imatis 
(elektronisk tavle), som alle må implementeres fullt ut før de estimerte gevinstene kan realiseres 
og hentes ut. Det pågår fortsatt ressurskrevende arbeid med implementering og oppfølging, og 
overordnet styring og samordning med regionalt nivå bidrar til at denne fasen forlenges. 
 
SØ arbeider kontinuerlig med å realisere effektmålene for nytt sykehus og følger opp og justerer 
tiltakene fortløpende. Det er flere sammenfallende effektmål med arbeidet med samhandling og 
virksomhetsstyring, og flere av kontrolltiltakene følger opp felles forbedring og resultater for 
begge handlingsplaner. 
 
Det er iverksatt nye prosjekter for å bidra til å realisere effektmålene knyttet til SØs mål om bedre 
og mer effektiv pasientbehandling. I samarbeid med øvrige avdelinger pågår prosessforbedring og 
optimalisering av pasientflyt i akuttmottaket og videre gjennom sykehuset.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer at SØ i hovedsak er à jour vedrørende måloppnåelse i 2016. 
Sykehuset viderefører arbeidet med å optimalisere arbeidsprosesser og effektivisere pasientflyt. 
Det er fortsatt behov for overordnet styring med innsats og implementering av sentrale 
elektroniske systemer. 
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