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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 2. februar 2017 
 
Samhandlingsmidler høsten 2016 
Innen fristen 1. oktober 2016 hadde det kommet inn tre søknader. Administrativt 
samarbeidsutvalg hadde etter tildelingen i vår kr. 350 750 til disposisjon. Administrativt 
samarbeidsutvalg besluttet å avvise søknad fra SØ/Nevrologisk avdeling i samarbeid med 
Fredrikstad/Hvaler vedrørende slagkoordinator.  
Søknaden fra SØ/avdeling for bildediagnostikk i samarbeid med Fredrikstad/Sarpsborg vedrørende 
elektronisk overføring av røntgenbilder fra mobilt røntgen ble tildelt kr. 30 000 til prosjektet. 
Søknaden fra Eidsberg/Helsehuset IØ i samarbeid med SØ/Akuttavdeling vedrørende 
akuttmedisinsk samhandling ble tildelt kr. 270 000 til prosjektet. De resterende 
samhandlingsmidlene er stilt til disposisjon for arbeidsgruppen som ser på de første hjemmebesøk 
etter fødsel. 
 
Smittevernavtale 
Gjeldende avtale ble i juli sagt opp med virkning fra årsskiftet. Administrativt samarbeidsutvalg går 
inn for å prolongere den avtalen frem til ny avtale trer i kraft.  
Administrativt samarbeidsutvalg har vedtatt en basisavtale (kr. 3,28 per innbygger) rettet mot 
kommunal institusjonstjeneste med mulighet for å kjøpe tilleggstjenester etter en avtalt prisliste. 
Utvalget har også godkjent en utvidet avtale (kr. 4,92 per innbygger) som i tillegg til kommunal 
institusjonstjeneste også omfatter legevakt og hjemmetjeneste. Avtalene trer i kraft fra 1. mars 
2017 og økonomisk virkningstidspunkt settes også til denne dato. Avtalene er sendt kommunene 
for signering av den avtale de ønsker. 
 
Rapport fra arbeidsgruppe beredskapssamarbeid 
En arbeidsgruppe har sett på ulike former for beredskapssamarbeid siden begrepet beredskap 
oppfattes noe ulikt av partene. Arbeidsgruppen har foreslått endringer/presiseringer i retningslinje 
5 - «Utskrivning /overføring av pasienter fra SØ til kommunehelsetjenesten» og retningslinje 11 - 
«Overordnede samarbeidsrutiner for beredskap og akuttmedisinske situasjoner».  
Administrativt samarbeidsutvalg tok rapporten til orientering og sluttet seg til de foreslåtte 
endringene i retningslinjene. 
 
Revisjon av retningslinje 15 
Det er tid for å gjennomgå «Retningslinje 15 – Rutine for pasient med behov for følgepersonell ved 
innleggelse i Sykehuset Østfold» i henhold til plan for revisjon. Det er blant annet utfordringer 
knyttet til pasienter med Brukerstyrt personlig assistent (BPA). Dette er ikke godt nok beskrevet i 
dagens retningslinje. For eksempel hvem signerer på vegne av kommunen hvis pasienten selv er 
arbeidsleder? Administrativt samarbeidsutvalg har opprettet en arbeidsgruppe som ser på 
revidering av retningslinjen bl.a. i forhold til utfordringer knyttet til BPA samt følgepersonell for 
barn der pårørende ikke følger, og ledsagerordningen knyttet til pasienttransport. 
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Partnerskapsmøtet - forberedelser 
Administrativt samarbeidsutvalg drøftet diverse saker knyttet til Partnerskapsmøtet. Disse sakene 
kommer til endelig behandling 2. mars hvor Administrativt samarbeidsutvalg utarbeider sine 
innstillinger overfor Partnerskapsmøtet som skal avholdes 13. mars. 
 
Fullstendig referat fra møtet er publisert på våre nettsider:  
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/administrativt-samarbeidsutvalg-adms  
 
 
Kommunikasjonsstrategi Sykehuset Østfold 2017-2020 
Sykehuset Østfold skal som offentlig helseforetak framstå som et åpent, positivt og 
kommuniserende sykehus. Dette skal i praksis vises gjennom en aktiv og utadrettet 
kommunikasjon, bygget på åpenhet. Derfor har Sykehuset Østfold for første gang utarbeidet en 
kommunikasjonsstrategi. 
 
Kommunikasjonsstrategien for 2017-2020 tar utgangspunkt i sykehusets kjernevirksomhet: 
Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og 
pårørende. I tillegg tar den for seg nye utfordringer og muligheter vi står overfor knyttet til 
utviklingen i spesialisthelsetjenesten og i samfunnet generelt. Kommunikasjonsstrategien skal 
underbygge målene sykehuset har satt seg i sin overordnede strategi fram til 2020. Den redegjør 
for hvordan offentlige sykehus skal kommunisere internt og eksternt og hvordan SØ vil organisere 
seg for å etterleve kravene.  Strategien tar i tillegg utgangspunkt i fem 
kommunikasjonsutfordringer for sykehuset, og skisserer hvilken retning sykehuset vil ta for å møte 
dem. 
Sykehuset Østfolds kommunikasjonsstrategi vedlegges. 
 
 
HMS i Sykehuset Østfold - Status prioriterte HMS målindikatorer 
 

 Prioriterte HMS målindikatorer 

 Målindikator Mål 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pr
io

rit
er

te
 

1. Sykefravær i % 7,5 7,5 7,5 7,0 6,5 6,5 6,5 

2. Avfallssorteringsgrad i % 45 50 50 Nye mål settes med 2016 som basisår 

3. Påførte voldsskader på ansatte (fysisk og psykisk) - 0 0 0 0 0 0 

4. Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner (%) - 90 100 100 100 100 100 

Br
uk

er
 5. Klinisk virksomhet og stabers «kundetilfredshet» med HMS-

stabs tjenester, kurs og opplæring 
  Min. 4,5 i brukertilfredshet på skala 1-6 hvor 6 er 

svært tilfreds, og 1 er svært lite tilfreds 

 
HMS er et linjeansvar for ledere på alle organisasjonsnivåer. Staber på HMS-området skal opptre 
proaktivt med bistand overfor klinisk drift og ta medansvar for SØs måloppnåelse på HMS-
området. Status prioriterte målindikatorer rapporteres i hvert møte i AMU og månedlig i 
administrerende direktørs ledermøte.  
 
Kommentar per indikator per 31.12.2016 - foretaksnivå 

• Sykefravær: Akkumulert fravær er på 7,9 % mot målet på 7,5 %. Ekstra tiltak skal 
dokumenteres for enheter som over tid har et sykefravær på 8 % eller mer. En reduksjon 
fra 7,5 til 6,5 % som er målet for 2018 betyr daglig ca. 50 flere medarbeidere på jobb. 

https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/administrativt-samarbeidsutvalg-adms
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• Miljø: Avfallssorteringsgraden endte på 43 % mot målet på 50 %. Total avfallsmengde er 

redusert med 5,3 % fra 2014 til 1 338 tonn. Matavfall er redusert med 48 % fra 2014 til 62 
tonn grunnet innføring av nye rutiner og systemer og tett oppfølging av hele matkjeden.  

• Sikkerhet, påførte voldsskader på medarbeidere: 127 registrerte hendelser mot 103 i 2015. 
109 hendelser i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, 12 hendelser innen 
somatikk og 6 innen ikke-medisinske tjenester. Alle enheter bes gjennomføre 
risikovurderinger med forebyggende tiltak. Nye tiltak vurderes for 2017. 

• Andel enheter med aktive HMS handlingsplaner: 80 % for SØs enheter mot under 50 % per 
31.12.2015. Andelen er økende. Lovkravet er 100 % som er målet. Ledere ved enheter som 
ikke har aktiv HMS handlingsplan følges opp av HMS-sjef.  

 
Sykehusets HMS-strategi er revidert for 2017-2021 og fremmes for styret 27.03.2017 sammen 
med HMS årsrapport for 2016.  
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