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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

 
1. INNLEDNING  
1.1. Sykehuset Østfold HFs oppgaver og organisering  
Sykehuset Østfold (SØ) er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold fylke (eksklusiv 
Rømskog kommune). Beregnet folkemengde per 31. desember 2016 var 292 987. 
 
SØ yter spesialisttjenester innen  

- kirurgiske fagområder (ortopedi, bløtdelskirurgi inkl. gren- og subspesialiteter, gynekologi, 
fødselsomsorg, øye og øre-nese-hals) 

- medisinske fagområder (indremedisin med gren- og subspesialiteter, nevrologi, pediatri 
(barn), revmatologi og kreftsykdommer) 

- psykisk helsevern (barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri) 
- tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
- habilitering 
- prehospital akuttmedisin inklusive ambulansetjeneste 
- anestesi, operasjon, intensiv- og smertebehandling 
- bildediagnostikk og laboratoriefag (patologi, mikrobiologi, molekylærbiologi, medisinsk 

biokjemi og blodbank) 
 

SØ har flerområdefunksjon innen plastikkirurgi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisasjonskart for Sykehuset Østfold per 20.01.17. 
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SØ hadde 4389 årsverk (på fast månedslønn) per 31.12.2016. I disse årsverkene var det ansatt 
5206 personer. Sykehuset er en kvinnedominert arbeidsplass, med en kvinneandel på 77 % per 
31.12.2016 (76 % i 2015).  Gjennomsnittlig brutto årsverksforbruk i 2016 var 4910 mot 4832 i 
2015, dvs. 78 flere enn i 2015.  
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  
Visjon 
Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de 
trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 
 
Verdier med leveregler  
Verdiene er en rettesnor for ledere og medarbeidere, og skal komme til uttrykk i daglig atferd.  
 
Sykehuset Østfolds verdier er kvalitet – trygghet – respekt. 
 
Sykehuset Østfolds fem leveregler er: 

1. Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt  
2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger 
3. Vi skaper resultater gjennom samhandling  
4. Vi ser muligheter, ikke begrensninger  
5. Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte  

 

1.3. Mål for Sykehuset Østfold HF i 2017  
Overordnede mål  
Styret for SØ har vedtatt strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 med følgende mål: 

1. Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.  
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør. 
3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, profesjonalitet, god 

kommunikasjon og rett kompetanse. 
4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten. 
5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte 

områder innen forskning og tjenesteinnovasjon. 
6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer. 

 
Mål for Sykehuset Østfold i 2017 
Styret i SØ vedtok følgende mål for 2017: 

1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  
4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll  
SØ har etablert systemer for internkontroll og risikostyring som en viktig del av 
virksomhetsstyringen for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Styringssystemene tilpasses 
risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens mål og har ledelsesmessig forankring i hele 
organisasjonen. Med dette som grunnlag skapes en gjennomgående kultur for god 
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virksomhetsstyring, slik at mål og metoder blir formidlet og kan forstås av alle medarbeidere. 
Ledelsen underbygger denne tenkningen gjennom handlingsplaner, beslutninger, kommunikasjon 
og daglige handlinger. SØ sine mål, strategier og handlingsplaner beskriver prioriterte områder og 
oppgaver som skal gjennomføres, hvem som har ansvaret for gjennomføringen og hvilke 
ressurser som skal benyttes. Økonomisk langtidsplan og årlig budsjett er sentrale dokument i 
denne prosessen. 
 
Dokumentasjon og rapportering i sykehusets pasient-, personal- og økonomisystem gir ledere (og 
medarbeidere) strukturert informasjon om aktivitet, bemanning og økonomi knyttet til eget 
ansvarsområde. Rapportering og oppfølging foregår i ansvarslinjen og fokus er rettet mot 
områder med avvik eller fare for svikt, hvor det iverksettes tiltak for å oppnå endring og 
forbedring. Effekten av tiltakene evalueres fortløpende og ved behov forsterkes tiltakene for å 
oppnå ønsket resultat. 
 
Administrerende direktør har gjennomført oppfølgingsmøter med klinikksjefer og avdelingssjefer 
tertialvis for å sikre at alle nivå i sykehuset har et kontinuerlig fokus på måloppnåelse og 
resultatforbedring innen prioriterte områder. I 2016 var det inngått lederavtaler med alle 
linjeledere, hvor mål og tiltak primært var rettet mot etablering og oppfølging av riktig 
aktivitetsnivå og drift i henhold til konsept og arbeidsprosesser i nytt sykehus. 
Virksomhetsstyringen har blitt fulgt opp regelmessig gjennom månedlig rapportering i 
ansvarslinjen, og foretakets overordnede risikovurderinger har blitt behandlet av styret. 
 
Det er etablert rutiner som interne revisjoner, for å kontrollere om lover, forskrifter og 
prosedyrer følges og om avvikshåndteringssystemene fungerer etter hensikten. Innenfor områder 
hvor det er fare for svikt, gjennomføres systematiske risikovurderinger og det etableres systemer 
for risikostyring for å bidra til måloppnåelse, redusere skade og forebygge og avdekke avvik. 
 
Konsernrevisjonen i HSØ gjennomførte på tampen av 2015 en revisjon av nytt østfoldsykehus. 
Revisjonen viste at SØ har avstemt effektmålene for nytt sykehus med øvrige overordnede mål i 
helseforetaket. Det ble i 2016 arbeidet med implementering av nye strategiske mål 2016-2020 og 
iverksatt tiltak innen utvalgte områder for styring og kontroll og tydeliggjøring av måloppnåelse. 
Det er gjennomført tilsyn med helseforetaket fra eksterne tilsynsmyndigheter på flere områder: 

•  Statens helsetilsyn 
•  Fylkesmannen ved Helseavdelingen 
•  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
•  Riksrevisjonen 
•  Arbeidstilsynet 
•  Statens strålevern 
•  Statens legemiddelverk 
•  Datatilsynet 

Det lokale el-tilsynet, Mattilsynet og kommunalt brannvesen har også vært på tilsynsbesøk på 
Kalnes. Videre har SØ fått resertifisering innenfor områder de er akkreditert (lab, akuttmottak og 
miljø). 
 
For å sikre at uønskede hendelser og funn fra tilsyn blir fanget opp i hele organisasjonen, har SØ 
lagt til rette for kollektiv læring av avvik og systemsvikt. Det iverksettes forbedringstiltak som må 
følges opp - også i forhold til andre helseforetak og samarbeidspartnere. SØ skal, uavhengig av 
tilsynsområder og tilsynsobjekter, påse at kravene til styring og ledelse følges opp på en måte som 
sikrer at tjenestene blir utført til beste for pasientene og i tråd med lov og forskrift og interne 
prosedyrer. 
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Virksomhetsstyringen har fokus mot drift og hvordan virksomheten, gjennom god intern styring 
og kontroll, sikrer leveranse av gode helsetjenester og har fokus på pasientsikkerhet og kvalitet. 
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte  
Medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud  
SØ har etablert faste samarbeidsarenaer mellom sykehusets ledelse, de foretakstillitsvalgte (FTV) 
og hovedverneombud (HVO). Tilsvarende struktur finnes også på klinikk- og avdelingsnivå. De 
12 prinsippene om medvirkning ligger til grunn for all samhandling med tillitsvalgte. Utkast til 
årlig melding er sendt alle foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet for innspill og er behandlet 
av FTV/HVO-gruppen samlet 7. februar 2017. 
 
Brukermedvirkning 
SØ vektlegger god brukermedvirkning både på individ- og systemnivå. HSØ sine 13 prinsipper 
for brukermedvirkning på systemnivå ligger til grunn for arbeidet. 
 
Etter forslag fra brukerorganisasjonene i Østfold, har styret vedtatt følgende sammensetning av 
Brukerutvalget: 4 representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), 1 
representant fra Kreftforeningen, 2 representanter fra Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), 1 representant fra Hvite Ørn (psykisk helsevern) og 
1 representant fra RIO (rus). Funksjonsperioden er 1. mars 2016 - 28. februar 2018.  
 
Brukerutvalget har i 2016 avholdt 7 møter. Det ble ikke avholdt dialogmøte mellom brukere og 
behandlere. I hvert brukerutvalgsmøte er administrasjonen til stede og redegjør for saker som 
skal behandles av styret. Brukerutvalget gir sine anbefalinger og råd til administrerende direktør 
og styret.  
 
Brukerutvalget har oppnevnt en rekke brukerrepresentanter til ulike råd, utvalg og prosjekt. Det 
har vært et økt behov for deltakelse av brukerrepresentanter innen forskning, og 
brukerrepresentanter er oppnevnt innen flere forskningsfelt. SØ har tre DPS med hvert sitt 
brukerråd, eget brukerråd for kreftforløp og råd for pasient- og pårørendeopplæring.  
SØ opplever å ha engasjerte og aktive brukermedvirkere som gir nyttige innspill til sykehusets 
arbeid blant annet i forhold til utforming av pasienttilbud, pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid og 
forskning. 
 
SØ ved Brukerutvalget oppnevnte eget ungdomsråd i 2016. Sykehuset gikk bredt ut til 
brukerorganisasjoner, gjennom internett og intranett samt media, og etterlyste kandidater til 
rådet. Det ble foretatt samtale med aktuelle kandidater forut for oppnevningen.  Ungdomsrådet 
skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår 
helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. Videre skal det være et forum for tilbakemelding fra 
brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til 
tilbudet til denne aldersgruppen. 
 
Brukerutvalgets medlemmer har fått tilsendt utkast til årlig melding for innspill, og dette ble 
behandlet i brukerutvalgets møte 22. februar 2017. Melding fra brukerutvalget til årlig melding 
følger som vedlegg. 
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2. SAMMENDRAG  
2.1. Positive resultater og uløste utfordringer  
 
Positive resultater 
 
Samlokalisering psykisk helsevern og somatikk 
Samlokalisering av psykisk helsevern og somatikk har gitt gode resultater, bl.a. økt 
pasienttilfredshet og at pasientene får raskere tilsyn av spesialist fra annet fagområde enn de 
gjorde tidligere. Pasienter med behov for oppfølging fra både somatikk og psykiatri kan raskere 
overflyttes mellom avdelingene. Psykisk helsevern kan nå behandle somatisk dårligere pasienter 
enn tidligere. Samlokaliseringen gir også en raskere tilgjengelighet til laboratorietjenester og 
bildediagnostiske tjenester til pasienter i psykisk helsevern enn de hadde tidligere. Det arbeides 
videre med å ta ut potensialet som ligger i integrasjon psykisk helsevern og somatikk.  
 
Omstillinger i psykisk helsevern  
Utviklingen innenfor psykisk helsevern er at stadig flere får oppfølging i lokale poliklinikker. 

• I november 2016 ble Sarpsborgklinikken etablert med samlokalisering av barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, distriktspsykiatrisk poliklinikk og sosialmedisinsk 
poliklinikk. Klinikken inneholder også fylkesdekkende tilbud innen ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk og habiliteringstjenesten for voksne og for barn og ungdom.  

• En stor og omfattende omlegging av døgnvirksomheten er gjennomført innenfor DPS. 
Omstillingen er gjennomført i 2 trinn: 
Trinn 1: Kapasitet og styrking av poliklinisk og ambulant virksomhet:  
 Det er gjennomført en reduksjon av 10 døgnplasser samt at antall seksjoner 

reduseres fra 2 til 1 ved DPS Fredrikstad. Omstillingen innebærer en omfordeling 
av ressursene og styrking av poliklinisk og ambulant virksomhet. 

Trinn 2: Ny struktur og innhold:  
 For å ivareta pasienter som skal innlegges DPS-døgnbehandling og har behov for 

øyeblikkelig hjelp, akutt- eller korttidsbehandling, ble det i november 2016 etablert 
en fylkesdekkende enhet – DPS-akutt.  

• Ny enhet for medikamentfri behandling er etablert i DPS Halden-Sarpsborg døgn. 
Medikamentfritt tilbud vil fortrinnsvis bli rettet mot pasienter med alvorlige sinnslidelser; 
psykoser, affektive lidelser som trenger døgnbehandling, men som ikke ønsker medisiner, 
og pasienter i samme kategori som ønsker nedtrapping av medisiner. Pasientene blir i 
stedet behandlet med individualisert tilpasset miljøterapeutiske tiltak, i tillegg til det som er 
generelt for alle; døgnrytme, mat og omsorg.   

 
Pasientforløp 
Følgende pasientforløp er innført i 2016: 

• Psykose 
• Pasientadministrativt forløp, BUP 
• Intox voksne 
• Grå stær 
• Brystsmerter – beslutningsmatrise 

I tillegg pågår det arbeid med pasientforløp for Asperger1, brannskader, sepsis2, lymfom3, 
metastaser4 ukjent utgangspunkt og autismespekterforstyrrelse barn. 

1 Aspergers syndrom - en forstyrrelse i et barns utvikling innenfor autismespekteret. 
2 Sepsis - blodforgiftning. 
3 Lymfom - samlebetegnelse på kreftsykdommer utviklet fra celler i lymfesystemet, først og fremst fra cellelinjer innen 
lymfocytt-rekken. 
4 Metastase - spredning fra en kreftsvulst til andre deler av kroppen. 
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Prosessforbedring 
Åtte avdelinger, hovedsakelig innen de kirurgiske fagområder, deltok i program for 
prosessforbedring i 2016. Avdelingene får opplæring i bruk av ulike verktøy og veiledning for å 
kunne drive lokalt forbedringsarbeid. Det gjennomføres egne forbedringsarbeid parallelt med 
opplæringen.  
 
Svartid patologi 
SØ hadde ved inngangen til 2016 utfordringer vedrørende høye restanser innen patologi, noe 
som genererte lengre svartider enn ønskelig. Seksjon for patologi har i 2016 vært igjennom en 
kapasitetsanalyse for å identifisere flaskehalser og gjennomgå arbeidsprosesser. Svartidene 
innenfor patologi er nå forbedret og innenfor nasjonale retningslinjer. Seksjon for patologi ble i 
2016 akkreditert for håndtering av hele cervix cytologi diagnostikken, dette som et av få 
patologilaboratorier i Norge. 
 
Operasjonell effektivitet  
Arbeidet med forbedring og effektivisering av operasjonsforløp pågår.  
SØ har i løpet av første år på Kalnes, med en operasjonsstue mindre, kommet på nivå med 2015. 
I november 2016 ble det gjennomført 701 operasjoner. Snitt i november har siden 2013 vært ca. 
650 operasjoner. 
 
Prosessforbedring og effektivisering har resultert i økt i antall gynekologiske operasjoner etter 
sommeren. Prosjekt gastrokirurgisk effektivisering på operasjonsstuen har vært en suksess. Antall 
hemikolektomier5 har økt til tidligere nivå fra 2 til 3 per stue per dag. Samme effektivisering 
tenkes også videreført innenfor andre spesialiteter.  
 
Utnyttelsesgraden og teamsamarbeidet ved operasjonsavdelingen i Moss, og spesielt innenfor 
bariatrisk kirurgi6, er svært tilfredsstillende, noe som har medført at flere sykehus ønsker å 
hospitere for opplæring. I tillegg startes internasjonal opplæring innen kirurgisk teknikk og 
effektivitet fra 2017. 
 
Det er etablert ø-hjelps operasjonsteam (KAKU) på dagtid alle hverdager også i 
lavaktivitetsperioder. Resultatet er at ø-hjelp innen alle fagområder blir operert til rett tid og at 
den totale strykningsraten har blitt redusert fra 8-9 % til 5,5 %. At KAKU-teamet har et fastlagt 
regime medfører at det blir riktige prioriteringer. 
 
Nevrologi 
Nevrologisk avdeling har hatt store utfordringer i forbindelse med bemanningssituasjon de siste 
årene. Rekrutteringssituasjon har nå normalisert seg og vi ser fram til normal overlege- og LIS-
bemanning i løpet av første halvåret 2017. Som et resultat av dette er bl.a. etterslepet ved 
poliklinikken i løpet av 2016 redusert med ca. 50 % og antas å være fjernet i løpet av 2017. 
Nevrologisk poliklinikk har hatt korte ventetider (< 50 dager) for nyhenviste pasienter og 
tilnærmet ingen fristbrudd.  
 
Behandlingstilbud til pasienter med kreft 
Kreftavdelingen er i 2016 ytterligere styrket med flere onkologer. Forskningen er ytterligere 
styrket og i juni disputerte en av avdelingens overleger. Det er ansatt flere onkologiske og 
palliative sykepleiere. Dette har bidratt til å heve den onkologiske behandlingen ved sykehuset. 
Liggetiden har gått ytterligere ned til 4,5 dager, mens reinnleggelsesfrekvensen har vært stabil. I 
2016 har avdelingen hatt tilsyn fra spesialitetskomiteen i onkologi som har kommet med meget 

5 Hemikolektomi - fjerning av del av tykktarmen 
6 Bariatrisk kirurgi6 - fedmeoperasjoner 

8 
 

                                                 



gode tilbakemeldinger. Høsten 2016 ble hematologisk seksjon med sengepost innlemmet i 
kreftavdelingen og det jobbes målrettet med rekruttering av hematologer (legespesialist innen 
blodsykdommer) til SØ. 
 
Smertebehandling 
En del av pasientene har postoperative smerter som er vanskelig å lindre. Operasjonsavdelingene 
og avdeling for anestesileger samarbeider om bruk av blokader, noe som kommer pasientene til 
gode. I tillegg forenkler dette logistikken postoperativt. 
 
Ventetider 
Ventetid per desember for avviklede pasienter er 50 dager, en nedgang fra 62 dager i januar 2016. 
For ventende pasienter var ventetiden per desember 53 dager, en nedgang fra 70 dager i januar. 
For ventende pasienter innen ortopedi er ventetiden 46 dager i desember, en nedgang fra 107 
dager i januar 2016. Det er fortsatt etterslep, men dette er i løpet av året redusert med 35 %. 
Ingen pasienter er langtidsventende over 1 år innen ortopedi. 
Et innsatsteam har arbeidet med fagområdene ortopedi, gastrokirurgi og nevrologi og oppnådd 
betydelig reduksjon i ventetiden for disse pasientene. Samme metodikk benyttes for oppfølging 
innen øre-nese-hals, øye og hjerte. 
 
Forskning 
SØ har de siste årene jobbet systematisk med å øke forskningsaktiviteten. Sykehuset har igangsatt 
flere nye stipendiater i 2016 og doblet antall publikasjoner fra året før. SØ deltar i flere nasjonale 
og internasjonale multisenterstudier, hvorav to ledes fra SØ. I tillegg til økt samarbeid innen 
klinisk forskning, har interesse for ny teknologi og nye konsepter ved det nye sykehuset gitt 
grunnlag for felles prosjekter med nye samarbeidspartnere.  
 
I løpet av 2016 har SØ fått på plass systemer for forskningsbiobanker som ivaretar innsamling av 
biologisk materiale basert på generelt samtykke. Sykehuset har tatt i bruk programvaren 
Medinsight som forenkler forsvarlig lagring og bearbeiding av forskningsdata. Begge disse 
nyvinningene utgjør et stort potensial for fremtidig forskning.  
 
SØ fikk innvilget tre forskningssøknader fra HSØ i 2016. 
 
SØ er opptatt av å utnytte tilgjengelig teknologi innen nye anvendelsesområder som kommer 
pasientene til gode og fikk i 2016 innvilget 3 søknader til HSØ om innovasjonsstøtte for 2017. To 
av prosjektene er knyttet til bruk av spillteknologi og spillmetodikk. 
 
 
 
Uløste utfordringer 
 
Sykehusets økonomiske situasjon 
Foreløpig resultat for 2016 er et negativt avvik på 180 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er 
særlig merforbruk til kostnader til bemanning, medikamenter og pasientreiser. I budsjettprosessen 
2017 er det definert tiltak tilsvarende 130 mill. kroner. Videre har SØ begynt å ta i bruk Gat 
Analyse for å bedre kontrollen med forbruk av bemanning. Det er ansatt controller for 
oppfølging av kostnader knyttet til medikamenter og behandlingshjelpemidler.  
 
Pasienttransport 
Innen pasientreiser er det fortsatt vekst i rekvisisjoner til taxi, med tilsvarende kostnadsvekst. 
Antall pasienter og turer økte i 2016 sammenliknet med 2015. I tillegg ble samreisegraden 
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redusert. SØ har iverksatt en handlingsplan for å redusere antall rekvisisjoner og å øke 
samreisegraden. Det utarbeides en informasjons- og kommunikasjonsplan med aktiviteter rettet 
mot interne og eksterne rekvirenter, samt overfor befolkningen.  
Befolkningen i Østfold har et høyt forbruk av ambulansetransporter og dette skaper 
kapasitetsutfordringer. Sammenlignet med andre helseforetak har SØ et mye høyere forbruk av 
grønne turer (minst akutt, f.eks. kjøring av pasienter fra sykehus til hjem). Det vil bli iverksatt 
tiltak overfor rekvirentene for å dreie denne transporten mot taxi og privatbil. 
 
Pasientpågang og opphopning i akuttmottak 
Stor pasientpågang og opphopning i akuttmottak kan medføre forsinket behandling, forverring i 
pasientens tilstand og fare for å overse alvorlige tilstander hos pasienten. Det kan også føre til 
vanskeligheter med å ivareta pasientenes rett til personvern og taushetsplikt.  
SØ har igangsatt flere tiltak bl.a. optimalisering av arbeidsprosesser for at driften skal være 
tilpasset konseptet i nytt sykehus, systematisk gjennomgang av pasientflyten fra mottak til 
utskrivelse, innføring av daglige pasientflytmøter, endring i arbeidsplaner for renhold og tiltak for 
å hindre reinnleggelser.  
 
Korridorpasienter 
Sykehuset har fortsatt korridor- og utepasienter7. Det er størst utfordringer knyttet til dette ved 
de medisinske døgnområdene. Høsten 2016 ble det startet opp et prosessforbedringsarbeid på 
pasientflyt fra mottak til utskrivelse. Arbeidet videreføres og forbedringstiltak implementeres 
fortløpende. Arbeidet med folkehelse i Østfold antas også å gi positiv effekt på logistikken i og 
utenfor sykehuset. Det er fortsatt ferdigbehandlede pasienter som blir liggende på sykehuset i 
påvente av kommunale helsetjenester. I januar 2017 ble det iverksatt en pilot i samarbeid med 
Sarpsborg kommune hvor akuttmottaket har mulighet til å legge inn direkte på deres kommunale 
akutte døgnplasser.  
 
Folkehelse 
Østfolds avvikende sosiodemografiske profil i forhold til landsgjennomsnittet, gjør at SØ 
sammen med kommunene og fylkeskommunen må definere nye innsatsområder for å sikre 
pasientene likeverdige tilbud. Dette arbeidet er nå påbegynt.  
Folkehelseinstituttet leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitets-
indikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet. Resultatene presenteres på sykehus-, 
helseforetak- og regionalt helseforetaksnivå, og publiseres på helsenorge.no. Disse viser at 
pasienter behandlet i SØ har signifikant lavere overlevelse i løpet av de første 30 dager etter 
innleggelse. I tillegg ligger Østfold signifikant dårligere an på Folkehelseinstituttets 
folkehelsebarometer (med få unntak) – levevilkår, helse og sykdom, miljø og skole. 
Med bakgrunn i dette har administrerende direktør besluttet å igangsette et arbeid i samarbeid 
med flere eksterne partnere (kommune/fylkeskommune, Folkehelseinstituttet, 
Kunnskapssenteret m. fl.). Målsettingen er å identifisere/iverksette tiltak som kan sette 
befolkningen bedre i stand til å ivareta egen helse og derigjennom bedre den generelle folkehelsen 
på kort og lengre sikt. 
 
30 dagers overlevelse – hjerneslag  
Østfold scorer under landsgjennomsnittet på 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse for 
akutt hjerneslag. Hjerneslagbehandlingen er et viktig satsningsområde i SØ. SØ ønsker å få til 
tettere felles koordinering av hele pasientforløp med kommunene, spesielt etter utreise fra 
sykehuset. SØ skal, våren 2017, starte med fase2 i slagambulanseprosjektet, som betyr akutt 
trombolysebehandling i ambulanse. Som ledd i videre prosessoptimalisering av hjerneslagforløpet 
har SØ startet arbeidet med utvikling av et innovasjonsprosjekt som skal etablere spillteknologi 

7 Utepasienter – pasienter som er registrert med en lokasjon (post) utenfor eget definert område. 
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som læringsarena for trening av akutt trombolysesløyfe. I 2017 vil SØ også implementere 
pakkeforløp for hjerneslag. 
 
LAR 
SØ har høye kostnader knyttet til utdeling og oppfølging av LAR (legemiddelassistert 
rehabilitering). På bakgrunn av dette etablerer SØ forsøksordninger med utdeling i egen regi. SØ 
og Fredrikstad kommune har samarbeidet om å samle tilbudet til LAR-pasienter for å gi et mer 
helhetlig tilbud. I januar 2017 åpnet en felles LAR-poliklinikk i Fredrikstad, der brukeren kan få 
utlevering og kontroll i forbindelse med LAR-medisinering, samtaler og oppfølging hos 
ruskonsulent, LAR-konsulent og lege. På sikt er det også en forventning om å etablere tilsvarende 
tilbud tilknyttet de andre poliklinikkene i Moss, Sarpsborg, Halden og Askim.  
 
Poliklinikk 
Erfaringer etter ca. 6 måneders drift av poliklinikkene på Kalnes viste arealutfordringer og at 
booking av rom ikke fungerte etter intensjonen. Høsten 2016 ble driftskoordinatorfunksjonen for 
poliklinikkområdene omorganisert slik at én overordnet driftskoordinator fikk helhetlig ansvar 
for logistikken mht. areal, rom og utstyr for alle poliklinikkområdene.   
En kartlegging har vist at arealutnyttelsen av rom har blitt bedre etter endringen til én 
driftskoordinator med oversikt over alle fagområder. Rombooking er i gang på poliklinikkene. 
Innen enkelte fagområder ser man også på mulighetene for flytting av poliklinisk virksomhet fra 
Kalnes til Moss. I tillegg er noen kontorer omdisponert til poliklinikkrom. Det arbeides fortsatt 
med forbedringer.  
 
Pasienter har gitt tilbakemelding om at det kan være vanskelig å komme i telefonisk kontakt med 
sykehuset når det gjelder avbestillinger/ombookinger av planlagte timer. Som ett av tiltakene tok 
SØ i oktober 2016 i bruk muligheten for avbestilling av poliklinikktimer via MinJournal. Seks 
avdelinger innførte dette i 2016, de øvrige avdelingene startet 01.01.17.  
Ortopedisk poliklinikk startet med direktebooking av kontroller i 2016. Dette antas også å gi 
mindre behov for telefonisk kontakt for avbestillinger/ombookinger. Direktebooking av 
kontroller planlegges innført på alle fagområder.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet var høyt i etterkant av innflytting i nytt sykehus. Dette ble noe redusert i løpet av 
sommer/høst 2016, men viste en stigende tendens mot slutten av året. Høyt sykefravær medfører 
arbeidsmiljø- og driftsutfordringer. Tiltak er mer oppmerksomhet på nærværs- og 
sykefraværsarbeid. SØ samarbeider med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten (BHT) 
for systematisk å overvåke sykefraværet.  
 
Varekostnader/logistikk 
SØ har utfordringer knyttet til kostnader til forbruksvarer og vareflyten, særlig lagringsplass på 
Kalnes. Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal bistå driften til bedre analyser av kostnader til 
forbruksvarer og tiltak.  For å bedre vareflyten gjøres det lokale vurderinger av lagringsbehov ved 
varelager.   
 
Byggteknisk 
En del byggtekniske installasjoner fungerer ikke helt etter hensikten. Dette skyldes bl.a. 
manglende presisjon innen prosjektering og planlegging, treg leverandørutbedring av konstaterte 
mangler ved enkeltanlegg, og en bruk av sykehuset som kan være annerledes eller mer krevende 
enn forventet. Det arbeides løpende med de ulike installasjonene i samarbeid med 
enkeltleverandører og Sykehusbygg. 
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2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
Etter vellykket flytting og ibruktakelse av nytt sykehusbygg i 2015 har 2016 vært preget av 
optimalisering av arbeidsprosesser og enkelte justeringer og tilpasninger. Under planlegging, 
innflytting og ibruktakelse av det nye sykehuset, var det nødvendig med en flat 
organisasjonsstruktur for å sikre bred medvirkning og at alle ledere fikk samme informasjon. Da 
SØ gikk fra å være en organisasjon i utvikling til et sykehus i ordinær drift, ble det gjort 
organisatoriske endringer i linje- og stabsstrukturer. For å sikre at avdelingene kan samarbeide 
tettere om å løse utfordringer og å utnytte mulighetene i nytt konsept, ble de fleste kliniske 
avdelingene i samlet i fire klinikker. Tre avdelinger fortsetter å være organisert som tidligere 
utenfor klinikkstrukturen. Stabsorganiseringen ble også endret med samling av virksomheter 
under fire stabsdirektører. 
 
Etter oppdrag fra administrerende direktør ble det gjennomført en statusrapportering etter 6 
måneder (for somatikk) og 1 års drift på Kalnes (for psykisk helsevern). Gjennom strukturerte 
tilbakemeldinger fra medarbeidere og pasienter fikk man et oversiktsbilde over hvordan 
konseptet ble opplevd og hvordan valgte løsninger fungerte etter relativt kort tid med full drift.  
Hensikten var å få en status og vurdere behov for å justere kursen i forhold til konseptet, samt 
skaffe grunnlag for en bredere evaluering på et senere tidspunkt. Metodikken som ble brukt var 
fokusgruppeintervjuer med medarbeidere og strukturerte intervju av 170 inneliggende pasienter, 
samt en gjennomgang av avviks- og driftsmeldinger. Konklusjonen var overveiende positiv og 
viste at både medarbeidere og pasienter hadde funnet seg til rette i nytt sykehus. 
Forbedringsforslag og nyttige innspill ble vurdert i fagmiljøene og drøftet i ledermøtet og flere 
tiltak ble iverksatt. En av hovedutfordringene har vært å ta i bruk flere nye kliniske IKT-systemer 
samtidig, samt endrede og til dels helt nye arbeidsprosesser. Det har vært fokus på opplæring, 
oppfølging og strukturert forbedringsarbeid.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 
 
3. RAPPORTERING FOR OVERORDNEDE MÅL 
3.1. Oppfølging av ventetider, fristbrudd og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Ventetid 
Ventetid per desember for avviklede pasienter er 50 dager, en nedgang fra 62 dager i januar 2016. 
For ventende pasienter var ventetiden per desember 53 dager, en nedgang fra 70 dager i januar. 
For ventende pasienter innen ortopedi er ventetiden 46 dager i desember, en nedgang fra 107 
dager i januar 2016. Det er fortsatt etterslep, men dette er i løpet av året redusert med 35 %. 
Ingen pasienter er langtidsventende over 1 år innen ortopedi. 
 
Et innsatsteam har arbeidet med fagområdene ortopedi, gastrokirurgi og nevrologi og oppnådd 
betydelig reduksjon i ventetiden for disse pasientene. Samme metodikk benyttes i foretakets egen 
regi for oppfølging innen øre-nese-hals, øye og hjerte. 
 
Fristbrudd 
Andel fristbrudd for ordinært avviklet i perioden var per desember 2016 2,6 % mot 2,4 % i januar 
2016. SØ har iverksatt flere tiltak, blant annet bruk av innsatsteam, for å bistå i forbedringsarbeid, 
innføring av nytt styrings-/fristbruddverktøy, økt poliklinisk aktivitet enkelte steder samt at 
pasienten tilbys utredning/behandling annet sted. 
 
Venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

• Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse 
Det pågår kontinuerlig arbeid med å redusere variasjonen i kapasitetsutnyttelse og en egen 
arbeidsgruppe gjennomgår bruk og utnyttelse av alle polikliniske arealer. Standardisering 
av arealer og utstyr i nytt sykehus bidrar til økt fleksibilitet. 

• Variasjonen i andel dagbehandlinger innen utvalgte fagområder 
Antall og andel pasienter operert som inneliggende og dagkirurgisk er på samme nivå i 
2016 som året før. Det iverksettes et prosjekt med 1200 pasienter og egnede inngrep på 
ortopedisk poliklinikk for å frigjøre dagkirurgisk kapasitet og øke andelen dagkirurgi. 

 
Registrering av ventetid i spesialisthelsetjenesten (journalgjennomgang) 
Registrering av ventetid gjennom journalgjennomgang er ikke gjennomført i SØ. 
 
Prioriterte fagområder (ortopedi og psykisk helsevern) 
Ortopedi som fagområde er gitt prioritet og ventetid for ventende pasienter er 46 dager i 
desember, som er en betydelig nedgang fra 107 dager i januar. Det er fortsatt etterslep, men dette 
er redusert med 35 % i løpet av året.  
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) hadde høy vekst i poliklinisk 
aktivitet i 2016, og lå over planlagt nivå både innenfor voksenpsykiatri og TSB. 
 
Postbariatrisk kirurgi 
Kapasitet og spesialistkompetanse innen postbariatrisk kirurgi har økt og ventetiden er redusert 
etter tilførsel av ressurser. SØ har flerområdefunksjon innen plastikkirurgi. 
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Forhold omtalt i Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014  
SØ hadde høy andel dagkirurgi innen flere fagområder i denne undersøkelsen og arbeider 
kontinuerlig for å øke andelen dagkirurgi innen fagområder med potensial. Det iverksettes et 
prosjekt med 1200 pasienter og egnede inngrep på ortopedisk poliklinikk for å frigjøre 
dagkirurgisk kapasitet og øke andelen dagkirurgi. 
 

3.2. Oppfølging av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
Vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) hadde høy vekst i poliklinisk 
aktivitet i 2016, og lå over planlagt nivå både innenfor voksenpsykiatri og TSB. På fagområdet 
barne- og ungdomspsykiatri er ikke måltallene nådd grunnet vakante stillinger og sykefravær. Det 
er likevel betydelig vekst fra 2015 også innenfor dette området.  Innenfor somatisk virksomhet 
synliggjøres betydelig økning i innrapportert aktivitet, som prosentvis overstiger veksten innenfor 
psykisk helsevern og TSB. Aktivitetstallene i somatisk virksomhet er imidlertid ikke 
sammenlignbare i 2015 og 2016 grunnet utøking av godkjent poliklinisk helsepersonell som kan 
utløse refusjoner. Den prosentvise veksten i somatikk fra 2015 til 2016 kan dermed ikke 
sammenlignes direkte med den prosentvise veksten innenfor psykisk helsevern og TSB. Ut fra 
dette kan man gå ut fra at veksten i aktivitet er på samme nivå, eller høyere i psykisk helsevern og 
TSB enn i somatikk.  
 
Ventetidene er generelt lavere i psykisk helsevern og TSB enn i somatisk virksomhet. For TSB 
har det vært større prosentvis reduksjon i ventetid enn i somatikk når man sammenlikner 2. tertial 
2015 med 2. tertial 2016.  
 
Når det gjelder endring i årsverk fra 2015 til 2016, er ressursbruken på områdene blant annet 
preget av ulikt innflyttingstidspunkt og ibruktakelse av Kalnes. Psykisk helsevern flyttet inn i mai 
2015, og hoveddelen av somatikken flyttet i november 2015. Det har i innflyttingsfasen og i tiden 
etter vært benyttet ekstra ressurser. For somatisk virksomhet har ekstra ressursinnsats i stor grad 
også vært benyttet i 2016, mens psykisk helsevern og rusbehandling har stabilisert seg på et lavere 
nivå. Innrapporterte tall for årsverk viser en liten økning i somatikk og en nedgang i psykisk 
helsevern og rusbehandling fra 2015 til 2016. Dette gjenspeiler seg også i kostnadsnivået mellom 
områdene. For alle områder arbeides det kontinuerlig med effektivisering og tilpasning til rammer 
for ordinær drift. 
 
Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge  
Det har ikke vært grunnlag for noen økt prioritering av barn og unge innen psykisk helsevern for 
2016. En noe bedre og stabil tilgang på spesialister har resultert i færre vakante stillinger og noe 
høyere aktivitet innenfor den polikliniske virksomheten. Videre er det nå etablert et fullt 
bemannet Consultation liaison (CL)-team, og tilsynet med barn og unge i somatikken er kommet 
inn i forutsigbare og faglig gode rammer. 
 
Desentralisert behandlingstilbud  
Nasjonale føringer samt lokale omstillingsprosesser (2012 og 2015) har bidratt til en betydelig 
endring av behandlingstilbudet til pasienter innen psykisk helsevern. Det ses en stor 
aktivitetsvekst innenfor DPS mht. antall innleggelser samt polikliniske og ambulante 
konsultasjoner. Grunnet en relativ lav utnyttelse av døgnplasser ved DPS over tid og behovet for 
å styrke den polikliniske og ambulante virksomheten var det nødvendig å gjennomføre 
driftsmessige endringer.  Samtidig har det over lengre tid vært svært vanskelig å rekruttere 
tilstrekkelig antall spesialister, særlig innenfor DPS-ene. På bakgrunn av dette ble det i 2016 
gjennomført en omstilling innenfor døgnbehandlingstilbudet ved DPS. Omstillingen er 
gjennomført i 2 trinn. 
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Trinn 1: Kapasitet og styrking av poliklinisk og ambulant virksomhet.  
Det er gjennomført en reduksjon av 10 døgnplasser samt at antall seksjoner reduseres fra 
2 til 1 ved DPS Fredrikstad. Omstillingen innebærer ikke en nedbemanning, men en 
omfordeling av ressursene og styrking av poliklinisk og ambulant virksomhet. 
 
Trinn 2: Ny struktur og innhold. 
For å ivareta pasienter som skal innlegges i DPS-døgnbehandling og har behov for 
øyeblikkelig hjelp-/akutt-/korttidsbehandling ble det i november 2016 etablert en 
fylkesdekkende enhet – DPS-akutt. DPS Nordre Østfold har ansvar for driften og 
seksjonen er lokaliseres på Sykehuset Østfold Kalnes. Døgnkapasiteten fra DPS Nordre 
Østfold/Edwin Ruud er overført til DPS-akutt. DPS Nordre Østfold/Moss ivaretar øvrig 
døgnbehandling for pasienter fra Indre Østfold. 

 
Tvangsinnleggelser  
Intern statistikk viser en liten økning av antall tvangsinnlagte pasienter totalt fra 2016. Økningen 
ses innenfor voksenpsykiatri og omfatter både tvungen observasjon og tvungent psykisk 
helsevern. Samtidig ses det en reduksjon av andelen tvangsinnleggelser blant barn og ungdom. 
Det arbeides kontinuerlig med å øke frivillighet. Samarbeidsutvalget mellom kommuner og SØ 
har arbeidet med lokal plan for økt frivillighet, som nå er revidert og godkjent. 
 
Rapportering for bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR  
SØ har gode rutiner for rapportering for bruk av tvangsmidler. Det skal i 2017 startes opp et 
arbeid med kvalitetskontroll av tvangsprotokoller opp mot vedtak og journalnotat. Det skal 
videre arbeides med å tilrettelegge for ytterligere reduksjon i bruk av tvangsmidler.  
 
OCD-team  
Tilbudet er godt etablert og implementert. Det er i midlertid utfordrende å opprettholde 
kompetanse på obsessive compulsive disorder (OCD) grunnet utskifting av ansatte.  
 
Tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler  
SØ har videreført etablert tilbud til innsatte i fengslene i opptaksområdet. I 2017 vil det bli 
betydelige driftsendringer og kapasitetsendringer ved Indre Østfold fengsel. For å kunne 
tilrettelegge for et forsvarlig tilbud har SØ søkt om en særskilt bevilgning.  
 
Avvisningsrate ved poliklinikker  
SØ arbeider systematisk med å sikre at pasienter innenfor psykisk helsevern prioriteres i henhold 
til nasjonale retningslinjer. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien har man undersøkt 
vurderingspraksis innenfor alle poliklinikkene. I etterkant av dette arbeider man med:  

1. Hvordan sette sammen og organisere inntaksarbeidet for å sikre god kvalitet i 
vurderingene og god utnyttelse av fagressurser? 

2. Hva oppfattes som uønsket variasjon i vurderingene? 
3. Hvordan samarbeide med kommunale tjenester for å ivareta god kvalitet i 

inntaksarbeidet? 
Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det utarbeidet et detaljert pasientadministrativt forløp, 
som skal sikre forsvarlig og enhetlig praksis. 
 
Samtlige poliklinikker for voksne i DPS gjennomførte høsten 2016 en intern benchmarking for å 
kartlegge kvalitet og variasjon i vurderingspraksisen. Det er også gjennomført en konsernrevisjon 
ved utvalgte poliklinikker i psykisk helsevern. Benchmarkingen og revisjonen danner grunnlag for 
et systematisk forbedringsarbeid som skal gjennomføres i 2017.  
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Kommunale akutte døgnplasser og utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern/rus  
Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS), som er det faste samarbeidsutvalget mellom SØ og 
kommunene i Østfold, vedtok 13.10.16 å nedsette et utvalg med representanter fra hvert 
helsehusdistrikt og klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, samt fastlege og 
brukerrepresentant. Utvalget fikk blant annet i mandat å definere de pasientene som skal ivaretas 
av kommunale akutte døgnplasser (KAD) og beskrive helhetlig pasientforløp. Utvalget skal levere 
sitt arbeid til ADMS innen 15. januar 2017.  
 
Valg mellom ulike behandlingstiltak  
Det er etablert en ny enhet for tilrettelegging av medikamentfri behandling ved DPS Halden-
Sarpsborg døgn. Tilbudet er utarbeidet i tett samarbeid med brukerorganisasjonene. 
 
Medikamentfritt tilbud vil fortrinnsvis bli rettet mot pasienter med alvorlige sinnslidelser; 
psykoser, affektive lidelser som trenger døgnbehandling, men som ikke ønsker medisiner, og 
pasienter i samme kategori som ønsker nedtrapping av medisiner. Pasientene blir i stedet 
behandlet med individualisert tilpasset miljøterapeutiske tiltak, i tillegg til det som er generelt for 
alle; døgnrytme, mat og omsorg.  Det er gitt informasjon om tilbudet til brukerorganisasjoner, 
fastleger og ansatte ved SØ. 
 

3.3. Oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet 
Pasientbehandling  

• Timeavtale  
Andel pasienter som fikk time i første brev var 63 % i 2016, mot 62 % i 2015. Varierende 
langtidsplanlegging i fagområdene og betydelig sykefravær er årsakene til at andelen ikke 
var høyere. Dette forventes bedret gjennom systematisk arbeid med langtidsplanlegging 
av legeressurser og driftsoptimalisering av enhet for pasientservice og booking. 
 

• Korridorpasienter  
Det har vært sesongmessige utfordringer knyttet til korridorpasienter på Kalnes, og målet 
om 0 korridorpasienter er ikke nådd på tross av flere iverksatte tiltak. Gjennomsnittlig 
andel korridorpasienter i 2016 var 1,1 %, sammenliknet med 2,2 % i 2015. En av årsakene 
til at det fortsatt er korridorpasienter er at man ikke har funnet riktig balanse i 
sengefordeling mellom fagområder. Selv om det stort sett er ledige senger på sykehuset, 
tilstrebes det at pasienter legges på riktig fagområde. Tiltak i forhold til 
innleggelsesmønster i samarbeid med kommunene er iverksatt. En systematisk 
gjennomgang av hele pasientflyten i SØ fra mottak til utskrivelse er igangsatt og 
forbedringstiltak implementeres fortløpende. 
 

• Pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender 24-7" 
Det arbeides systematisk og målrettet i henhold til planen for gjennomføring av alle 
innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet til relevante enheter. Arbeidet er godt 
forankret i ledelsen og innsatsteamene deltar i læringsnettverk og rapporterer til lokal 
programgruppe. Målinger og rapportering for øvrig foregår i henhold til strukturer gitt fra 
HSØ, og SØ har pilotert et nytt implementeringskart. 
 

• Sykehusinfeksjoner  
Ved nasjonale prevalensmålinger vår og høst 2016, var andel sykehusoppståtte 
infeksjoner 3,7 % og 3,0 %, som gjør at SØ nå ligger på et nivå som samsvarer med eiers 
krav. Ved begge målingene var lungebetennelse og urinveisinfeksjoner hyppigst 
forekommende, fulgt av postoperative sårinfeksjoner. Lavere prevalens antas å ha 
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sammenheng med nytt sykehus og bedre forutsetninger for godt smittevern med bedre 
fasiliteter, enerom, rene overflater og at SØ nå er smykkefritt. 
 

• Antibiotikastyringsprogram (ASP) 
Regjeringens satsing på en reduksjon av antibiotikaforbruket i Norge med 20 % innen 
2020 har medført et krav om ASP ved alle helseforetak. SØ har etablert et 
«antibiotikateam» med godkjent mandat for ASP. Målsettingen for arbeidet er en 
forsvarlig reduksjon av bredspektrede antibiotika med minst 20 % gjennom en rekke 
intervensjoner. Fokus i 2016 har vært å skaffe data for antibiotikaforbruk og -resistens 
ved sykehuset.  
 

• Fire prevalensmålinger per år av sykehusinfeksjoner  
Smittevernavdelingen har de siste årene gjennomført prevalensundersøkelser annenhver 
måned av alle infeksjoner og all antibiotikabruk etter en europeisk folkehelsemodell 
(ECDC). Resultatene gir grunnlag for lokal infeksjonsepidemiologi og påvirkning av 
uheldig bruk av antibiotika. I 2017 er målet å gjøre resultatene fortløpende tilgjengelige på 
sykehusets intranett. 
 

• Pakkeforløp for kreftpasienter 
Resultatene samlet for 2016 viser at SØ ikke nådde det nasjonale målet om at 70 % skal 
ha startet behandling innen de definerte forløpstider. SØs måloppnåelse i 2016 var 55 %. 
For de «store» kreftgruppene var måloppnåelsen; tykk- og endetarm 67 %, brystkreft 68 
%, prostatakreft 27 % og lungekreft: 53 %. SØ har interne utfordringer knyttet til 
utredning (MR og coloskopi) og operasjonsaktivitet. Tiltak knyttet til dette er iverksatt. 
Utfordringen med å nå de anbefalte forløpstidene er størst der deler av behandlingen 
foregår ved annet foretak. SØ er i dialog med OUS for å optimalisere pasientflyten da en 
del av behandlingen blir gitt der. Det jobbes også med å se på et nærmere samarbeid med 
Sahlgrenska universitetssykehus i Gøteborg. 
 

• Sosialpediatere i barneavdelinger og tilbud om medisinsk undersøkelse til alle 
barn som avhøres ved Statens barnehus 
Fra 2016 har SØ en sosialpediater i 50 % stilling med tertiærvaktordning etter 
oppdrag/utrykning. I tillegg har SØ i samarbeid med Ahus inngått en avtale om 
medisinske undersøkelser til nyopprettede Statens barnehus i Moss.  
 

• Tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep 
SØ har overtatt ansvaret for overgrepsmottaket. Overgrepsmottaket tar ikke imot barn 
under 15 år. Disse sendes til OUS Ullevål. For at SØ skal kunne ta over ansvaret for barn 
under 15 år krever det oppbygging av kompetanse.  
 

• Helsedirektoratets nasjonale opplysningskampanje i 2016 for symptomer på 
hjerneslag  
Helsedirektoratets materiale fra opplysningskampanjen er både muntlig og skriftlig 
formidlet i informasjonssamtaler med innlagte og polikliniske pasienter, og som 
informasjon til pårørende. Medarbeiderne ved slagenheten har hatt en egen 
informasjonsstand i vestibylen for opplysning og informasjon til publikum. 
 

• Samarbeid med kommunene om helsetilbud til asylsøkere og flyktninger  
Det har vært et omfattende og godt samarbeid mellom SØ og kommunene i Østfold, i 
hovedsak konsentrert rundt ankomstsenteret i Råde kommune. 
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• Samarbeid mellom helsetjenesten og Arbeids- og velferdsetaten 

Det avholdes månedlige samarbeidsmøter med Arbeidslivssenteret, i tillegg til at de deltar 
i egne møter mellom SØ og bedriftshelsetjenesten (BHT). Arbeidslivssenteret bidrar også 
med to årsverk som brukes til lederstøtte i driften for å redusere sykefraværet.   

 
Støttefunksjoner 

• Nasjonal nødmeldingstjeneste  
Østfold har hatt Nasjonal nødmeldingstjeneste i mange år. Nødnett fungerer internt i 
prehospitalt miljø, i kommunikasjon med AMK Oslo og primærhelsetjenesten. I 2016 ble 
alle radioterminaler i SØ skiftet ut. Bakgrunnen var et EU-støttet prosjekt mellom Sverige 
og Norge, med mulighet for nødnett-kommunikasjon på tvers av landegrensene. 

  
Ledelse, bemanning, arbeidsmiljø og HMS 

• Riksrevisjonens undersøkelse av pleieressursene i helseforetakene 
Konkret arbeid med aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging gjennomføres i forbindelse 
med budsjettprosessen og gjennom avdelingenes årsplanlegging. Arbeidet følges opp 
månedlig. 
 

• Ledelse og lederutvikling 
Alle klinikksjefer og avdelingssjefer signerte lederavtale og ble fulgt opp i tre strukturerte 
oppfølgingsmøter med administrerende direktør. Lederutviklingsprogrammet PULS tilbyr 
praksisorientert opplæring og utvikling og understøtter sykehusets arbeid med 
prosessforbedring. Program for prosessforbedring utvikler helhetlige pasientforløp på 
tvers med særskilt fokus på kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og 
innovasjon. Deltagere er ledere og nøkkelpersonell.  
 

• Faste stillinger, heltid og vikarer 
SØ har oppmerksomhet på bruken av faste stillinger, heltid og vikarer, og at 
bemanningen er tilpasset aktiviteten. Dette følges opp kontinuerlig. 
 

• Bemanning tilpasset til aktiviteten 
Rutiner for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging og kompetanseplaner skal ivaretas ved 
årsplanlegging der man legger bemanning i henhold til aktivitet i budsjettet. I 2016 ble det 
lagt ned et stort arbeid med å kvalitetssikre bemanningsplaner i Gat. Arbeidet fortsetter i 
2017. 
 

• Nasjonal bemanningsmodell for strategisk planlegging av personell- og 
kompetansebehov 
Arbeidet ble igangsatt i desember 2016 og videreføres i 2017. 
 

• Bemanningsplanlegging og kompetanseplaner 
Utarbeidelse av bemannings- og kompetanseplaner er knyttet til plan- og 
budsjettprosessen. 
 

• Pasientsikkerheten og helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
Godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) bidrar til bedre pasientsikkerhet. Kvalitets- 
og pasientsikkerhetsavdelingen og HMS-avdelingen har nært samarbeid og deler 
arrangementer med tema medarbeideres og pasienters sikkerhet. I tillegg er det et godt 
samarbeid mellom interne revisjonsteam knyttet til sammenhengen mellom 
kvalitet/pasientsikkerhet og HMS. SØ ser HMS-arbeidet i sammenheng med sykehusets 
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strategiske mål «Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør.» Trygge 
medarbeidere og et helsefremmende arbeidsmiljø er viktig for gode prestasjoner og best 
mulig pasientbehandling og pasientsikkerhet. 
 

• Rekruttering av kvinnelige ledere 
Den kvinnelige lederandelen blant de som rapporterer til administrerende direktør er 7 av 
13 (54 %). Til topplederprogrammet i 2016 var begge de to kandidatene kvinner, og for 
2017 er den ene av de to deltakerne kvinne. 
 

• Medarbeiderundersøkelsen 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016 med en svarprosent på 86 %. 
Oppfølgingsarbeidet etter undersøkelsen har akkurat startet. Det ble ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2015 grunnet arbeidet mot nytt sykehus. Våren 2016 ble det 
derfor ikke avholdt tradisjonelle oppfølgingsmøter, men det har vært arbeidet systematisk 
med arbeidsmiljø som en del av det løpende HMS-arbeidet. SØ følger opp at alle ledere 
har elektronisk handlingsplan. Dette har gitt gode resultater. 
 

Forskning, innovasjon og utdanning 
• Synliggjøring av utdanningsaktivitet 

SØ tilrettelegger for utdanning av helsepersonell tilpasset fremtidens behov og 
samarbeider med aktuelle utdanningsinstitusjoner. Sykehuset tilbyr praksisplasser der 
dette er avgjørende for å nå målene i studieplanen, og har 800 studenter, lærlinger og 
turnuskandidater per år i kliniske enheter. 
 

• Leger i spesialisering 
SØ har et stort antall leger i spesialisering (LIS). Ansettelse skjer i tråd med rammene som 
er avtalt i overenskomst mellom Spekter og Legeforeningen (ikrafttredelse 01.07.15).  
Sykehuset er godkjent gruppe 1-sykehus for fødselshjelp og kvinnesykdommer, 
indremedisin, generell kirurgi og fordøyelsessykdommer. 
 
Det er oppnevnt lokal LIS-koordinator som koordinerer LIS med behov for gruppe 1-
tjeneste ved OUS/Ahus i samarbeid med sentral LIS-koordinator ved regionalt 
utdanningssenter. Det er mangel på gjennomstrømningsstillinger innen flere spesialiteter 
og mange må vente lenge med å få fullført spesialistutdanningen. 

 
• Ny spesialitetsstruktur for leger i 2017 

Sykehuset var tidlig i kontakt med prosjektleder for tverregionalt LIS-prosjekt og etablerte 
prosjektet «Implementering av ny utdanningsstruktur for leger – Mottaksprosjekt for 
HSØ», med oppstart 23.08.16. Prosjektgruppa og styringsgruppa er bredt sammensatt 
med ledere, leger, foretakstillitsvalgt og stabspersonell og skal sikre implementering av ny 
modell. 

 
• Kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning 

SØ har en overordnet strategi for fag- og kompetanseutvikling, og alle enheter 
utarbeider/reviderer plan for kompetanseutvikling i forbindelse med budsjettprosessen. 
SØ har 29 stillinger innen prioriterte heltidsutdanninger for sykepleiere og økonomiske 
støtteordninger for prioriterte deltidsutdanninger. Det arbeides kontinuerlig med utvikling 
av e-læring, og det er per dags dato 145 e-læringskurs tilgjengelig i Læringsportalen. I 
februar 2016 åpnet simuleringssenteret på Kalnes, som har full aktivitet innen både 
ferdighetstreninger og fullskala simuleringstrening. 
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• Forskning 
SØ har de siste årene jobbet systematisk med å øke forskningsaktiviteten. Sykehuset har 
igangsatt flere nye stipendiater i 2016 og doblet antall publikasjoner fra året før. Drøyt  
20 % av artiklene var i nivå-2 tidsskrift.  SØ deltar i flere nasjonale og internasjonale 
multisenterstudier, hvorav to ledes fra SØ. I tillegg til økt samarbeid innen klinisk 
forskning, har interesse for ny teknologi og nye konsepter ved det nye sykehuset gitt 
grunnlag for felles prosjekter med nye samarbeidspartnere, f.eks. SINTEF, Institutt for 
energiteknikk, Institutt for Informatikk ved UiO og Microsoft. Forskere blir informert 
om regionale forskningsstøttefunksjoner, kurs m.v., men det er et potensial for å utnytte 
tilbudet bedre.  
 
I løpet av 2016 har SØ fått på plass systemer for forskningsbiobanker som ivaretar 
innsamling av biologisk materiale basert på generelt samtykke. Sykehuset har tatt i bruk 
programvaren Medinsight som forenkler forsvarlig lagring og bearbeiding av 
forskningsdata. Begge disse nyvinningene utgjør et stort potensial for fremtidig forskning.  
 
SØ har systematisert arbeidet med oppfølging av stipendiater og postdoktorer. Det er 
også avsatt administrative ressurser for å bidra til å øke kvaliteten på prosjekt og søknader 
om forskningsmidler. Innsatsen har resultert i en økning i tildelinger fra eksterne 
finansieringskilder.  SØ fikk innvilget 3 forskningssøknader fra HSØ i 2016. 
 
På innovasjonssiden har SØ etablert samarbeid med flere aktører for å fremme offentlig-
privat samarbeid. Sykehuset er særlig opptatt av å utnytte tilgjengelig teknologi innen nye 
anvendelsesområder som kommer pasientene til gode. SØ fikk i 2016 innvilget 3 
søknader til HSØ om innovasjonsstøtte for 2017. To av prosjektene som fikk pengestøtte 
fra HSØ, er knyttet til bruk av spillteknologi og spillmetodikk. 

 
• Brukermedvirkning i forskning 

Helsetorget i SØ legger til rette for kontakt med pasientorganisasjoner, og forskerne 
oppfordres til dialog med relevante organisasjoner. For å synliggjøre forskningsaktiviteten 
er SØ i ferd med å samle inn informasjon og publisere dette på internett. Her blir 
kontaktinformasjon vektlagt slik at gruppeledere og prosjektledere skal være tilgjengelig 
for brukere og organisasjoner, media og andre samarbeidspartnere. Brukerrepresentant 
fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er medlem i sykehusets forskningsutvalg og 
gir verdifulle innspill. Brukerrepresentanter blir i økende grad med i ressursgrupper for 
nye forskningsprosjekter. 
 

• Kliniske studier  
SØ har et utstrakt samarbeid med fagpersonell i andre helseforetak i forbindelse med de 
enkelte forskningsprosjektene. I løpet av 2016 påbegynte forskningsadministrasjonen en 
besøksrunde til andre helseforetak i regionen. Hensikten var erfaringsutveksling for å 
kunne videreutvikle systemene ved eget foretak. 
 
 

4. RAPPORTERING FOR KRAV OG RAMMER 2016 
4.1. Organisatoriske krav og rammer  
Innkjøp og logistikk 

• Analyse av praksis for vareforsyning 
Nytt sykehus på Kalnes er målbildet for innkjøp og logistikk i HSØ. Ved SØ Moss ble 
det medio 2015 gjennomført en gapanalyse, som en pilot i samarbeid med HSØ. 
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• Endring i helseforetaket, basert på funnene i analysen 

Det arbeides målrettet med å optimalisere logistikk på Kalnes og øvrige enheter. For at 
SØ skal kunne optimalisere logistikken i tråd med målene, er man avhengig av at alle 
parter i verdikjeden, inkludert Sykehusinnkjøp og Sykehuspartner, legger til rette for at 
dette er mulig. I dette ligger blant annet behovet for god rapportstøtte via regional 
økonomi- og logistikkløsning (ERP), oppdaterte masterdata og nivåer på minste 
bestillingsenheter som muliggjør avdelingspakkelogistikk. 
 

• Tap på forsinket avtaleimplementering 
Sykehuspartner var noe forsinket med å etablere måleparametret «Tap på forsinket 
avtaleimplementering», men dette skal nå være på plass. Opplæring er gjennomført og 
rapportering vil gjøres systematisk fra januar 2017. 
 

• Videreutvikling av felles måleparametre 
SØ deltar i dette arbeidet. 

 
Melding av alvorlige hendelser 
SØ arbeider systematisk for bedre meldekultur og pasientsikkerhet. Avvikshåndteringssystemet er 
revidert og oppdatert i henhold til nasjonale hendelseskategorier. Det er en forutsetning at 
uønskede hendelser meldes, slik at SØ kan gjennomgå hendelsene og lære av dem for aktivt å 
forebygge at svikten gjentar seg. § 3-3 meldinger og § 3-3a varsel rapporteres til myndighetene i 
henhold til føringer i lov og forskrift. § 3-3 meldinger publiseres anonymisert etter at 
saksbehandlingen er avsluttet. SØ benytter anerkjent metodikk for årsaks- og hendelsesanalyse i 
samarbeid med helsepersonell og ledere, med fokus på systemsvikt. Uønskede hendelser sees i 
sammenheng med NPE-saker, klage- og tilsynssaker for å avdekke områder med fare for svikt og 
behov for strukturert forbedringsarbeid. 
 
Oppfølging av avvikene påpekt i Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes 
ivaretakelse av informasjonssikkerhet 
Det pågår et regionalt arbeid med felles maler for styringssystemet. SØ arbeider med 
dokumentasjonen i tråd med de nye malene for å sikre at det arbeides helhetlig og målrettet med 
informasjonssikkerhet i henhold til normens krav.  
 
Sykehuspartner (SP) har sammen med SØ ansvar for at tildeling av rettigheter til MTU-
leverandørene er satt i system. Det er en avklart ansvars- og rolledeling mellom SØ og SP. 
SP er databehandler for alt IKT-utstyr som kjører på SP sin infrastruktur. Dette omfatter alt 
medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved SØ som er koblet til nett. Ansvars- og oppgavefordelingen 
mellom SØ og SP er beskrevet og nedfelt i en tjenesteavtale. Det er SP som har ansvar for å 
tegne avtale med alle leverandører som skal ha fjernaksess til MTU i SØ, mens SØ autoriserer 
brukere og bestiller tilganger til leverandørportalen.  
 
Taushetsbelagte personopplysninger i det elektroniske pasientjournalsystemet er sikret mot 
innsyn fra tilsatte som ikke har tjenstlig behov for opplysningene ved rollebasert tilgangsstyring 
knyttet til helsepersonells rolle og ytelse av helsehjelp. Det tas enkelte stikkprøvekontroller, men 
man venter fortsatt på et elektronisk program som systematisk kan overvåke og avdekke 
uautoriserte oppslag i pasientjournalen. Brudd på taushetsplikt og personvern meldes til 
Datatilsynet og eventuelt til Fylkesmannen.   
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Sykehusbygg HF 
Tilstandsregistrering av alle bygg er iverksatt og fullføres innen første tertial 2017 og vil danne 
grunnlaget for en tilstandsbasert vedlikeholdsplan med prioritering av tilstandsgrad 2 og 3. 
Vedlikeholdsplanen planlegges med minimum 5 års tidshorisont. 
 
SØs bygningsportefølje er vesentlig endret i 2015 og 2016 og ny vektet tilstandsgrad forventes 
vesentlig redusert. Bygningsmassen, utenom sykehuset på Kalnes, har i dag en tilstandsgrad i 
gjennomsnitt mellom 1 og 2. Sykehuset har et dokumentert vedlikeholdsetterslep for disse 
byggene. Tilstandsgraden for sykehuset på Kalnes vil ligge mellom 0 og 1.   
 
Oppdatert tilstandsregistrering fra 2017 vil være grunnlaget for neste års vedlikeholdsbudsjett og 
økonomisk langtidsplan. Utfordringen framover vil være å ha god nok likviditet til å holde 
tilstandsgraden på sykehuset på Kalnes på 0-1, samtidig som tilstandsgraden på øvrige bygg løftes 
til minimum 1.  

 
SØ har ikke planlagt større byggeprosjekter over 500 millioner kroner i nærmeste fremtid. 

 
Oppdatert tilstandsvurdering oversendes Sykehusbygg HF primo 2017. Det er avklart med 
Sykehusbygg HF at SØ har tilstrekkelig faglig kompetanse til å kartlegge tilstandsgraden for 
byggene. Det er løpende dialog om eventuelt behov for veiledning av Sykehusbygg HF underveis 
i prosessen.  
 
Nytt østfoldsykehus 
I 2016 har det vært stort fokus på å optimalisere og ta i bruk alle nye systemer på riktig måte. Det 
har vært viktig for sykehuset at de ulike systemene brukes både i somatikk og i psykisk helsevern 
slik at arbeidsprosesser og støttefunksjoner er standardisert, uavhengig av arbeidssted på 
sykehuset.  Dette er et viktig premiss for integrasjonen mellom psykisk helsevern og somatikk.   
 
Det er i 2016 utarbeidet en rekke nye pasientforløp med blant annet forløp på tvers mellom 
psykisk helsevern og somatikk.  Pasienter innlagt i psykisk helsevern har lik tilgang til laboratorie- 
og røntgenundersøkelser som resten av sykehuset, og kan med ny teknologi få medisinsk 
overvåkning mens de er innlagt. På den måten slipper de å flyttes over til medisinske avdelinger. 
 
Det ble høsten 2016 satt i gang strukturert reopplæring og nyopplæring i bruk av nye kliniske 
IKT-systemer og målet for 2017 er at hele sykehuset er på riktig nivå når det gjelder bruk og 
forståelse av systemene.  For å sikre at bruk av nye systemer, nytt utstyr, nye arbeidsprosesser 
samt forbedring innen kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas er det opprettet et nettverk av 
fagutviklingsrådgivere som er fordelt på de ulike avdelingene. Disse har ansvar for 
implementering og opplæring i sine avdelinger. Gevinstrealisering etter innføring av nye systemer, 
nytt utstyr og nye arbeidsprosesser er ikke forventet før alle systemene er ferdig levert, integrert 
og brukes på riktig måte. Det ble i desember 2016 startet et prosjekt i regi av HSØ for å se på 
konkrete resultater av gevinstrealisering ved innføring av nye IKT-systemer, nytt utstyr og nytt 
bygg. 
 

4.2. Økonomiske krav og rammer  
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
2016 har vært et krevende år økonomisk sett med betydelige overskridelser av budsjett. Dette 
gjelder særlig kostnader til lønn og innleie. Overskridelsen er i all hovedsak knyttet til manglende 
optimalisering av pasientlogistikk og IKT-løsninger ved ibruktakelse av nytt sykehus. Det har i 
2016 også vært budsjettoverskridelser på medikamentkostnader, medisinske forbruksvarer, 
behandlingshjelpemidler og pasientreiser. 
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Følgende tiltak er iverksatt/planlagt for å nå resultatkrav fastsatt for 2017: 
• Reduksjon i bemanning innen alle områder 

o Driftsoptimalisere renhold/servicemedarbeidere 
o Redusere antall senger innen både somatikk og psykisk helsevern 
o Redusere stabsfunksjoner med 5 % 
o Avvikle kantiner 
o Avvikle akuttbil 
o Avvikle radiologi ved Haldenklinikken 
o Generell driftstilpasning 

• Optimalisere all logistikk i SØ (pasientflyt, IKT-løsninger, varer) for å unngå økt 
bemanning som følge av forsinkelser og korridorpasienter 

• Bedre kvaliteten ved å redusere sykehusinfeksjoner og feilmedisinering med effekt på 
reduserte liggetider  

• Øke aktiviteten i henhold til de planer som er lagt uten å øke bemanning 
• Ansette controller med særlig ansvar for medikamenter og behandlingshjelpemidler 
• Øke egendekningsgraden ved å redusere antall pasienter fra Østfold som blir behandlet 

ved andre helseforetak 
• Gjennomføre standardisering av varesortiment og følge opp at alle innkjøp gjennomføres 

i henhold til inngåtte avtaler  
• Redusere kostnader til pasientreiser ved å øke samkjøringsgraden 
• Økt kontroll av vikarbruk og overtid ved hjelp av Gat analyse 

 
 
Årsresultat 2016  
Beløp i 1000 kroner Vederlagstabell i oppdrag og 

bestilling 2016 
Foreløpig regnskap 2016 

Basisramme 4 037 660 4 037 660 
herav kvalitetsbasert finansiering 18 002 18 002 
Forskning 5 527 5 527 
Statlige tilskudd 1 599 1 599 
ISF-refusjoner 1 323 658 1 330 030 
Inntekter i alt 2016 5 368 444 5 655 237 
 
Beløp i 1000 kroner Krav i oppdrag og bestilling 

2016 
Foreløpig regnskap 2016 

Årsresultat 
Tillates et negativt årsresultat 
på inntil 252 000 

- 432 972 

 
SØ har et foreløpig resultat for 2016 som er 180 mill. kroner dårligere enn godkjent underskudd. 
Avviket skyldes merforbruk av bemanning og innleie på til sammen 119 mill. kroner. Resterende 
avvik skyldes i all hovedsak merkostnader til medikamenter, medisinske forbruksvarer og 
pasientreiser. Hele budsjettavviket gjelder somatisk virksomhet. 
 
Forutsetninger for driften i 2016  

• Tilgjengelig driftskredittramme 
Tilgjengelig driftskredittramme er 937 mill. kroner. 
 

• Behov for driftskreditt ut over gjeldende ramme i 2016 
Det er ikke behov ut over gjeldende ramme. 
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• Fakturaer for ordningen “Fritt behandlingsvalg“ 
Fakturaer for Fritt behandlingsvalg er håndtert i tråd med besluttede retningslinjer. 
 

• “Raskere tilbake” 
Aktivitet innen raskere tilbake er håndtert i henhold til gjeldende rammebetingelser. 
 

• Styring av samlet likviditet 
Investeringer i 2016 er gjennomført i henhold til tilgjengelig likviditet til investeringer 
samtidig med underskudd i drift. Dette er en situasjon som ikke er bærekraftig på sikt. 
 

• Oppfølging av prinsipper for likviditetsstyring 
Det er ikke forutsatt bruk av resultat 2016 til investeringsformål i 2016. 
 

• Etablering av nye investeringsforpliktelser 
Det er ingen nye investeringsforpliktelser i 2016. 
 

• Videreføring av iverksatte investeringsprosjekter 
Ingen store investeringsprosjekter er videreført i 2016. 
 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser for investeringsprosjekter 
Ikke aktuelt i 2016. 
 

• Tilpassing av fremdriftsplan for prosjekter til tilgjengelig likviditet 
Ikke aktuelt i 2016. 

 
 

4.3. Aktivitet i 2016  
SØ har kun DRG-tall for somatikk. 
Aktivitet i 2016 Somatikk VOP  BUP TSB 
DRG-poeng (døgn, dag , poliklinikk og pasientadm. legemidler) i henhold til " sørge for" -
ansvaret 
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 62 910    
• Oppnådd resultat 2016 63 186    
• Avvik fra krav + 276    
Pasientbehandling 
Antall utskrivninger døgnbehandling  
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 44 384 2 632 164 323 
• Oppnådd resultat 2016 44 361 3 111 268 392 
• Avvik fra krav - 23 479 104 69 
Antall liggedøgn døgnbehandling 
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 131 587 58 284 4 075 10 440 
• Oppnådd resultat 2016 146 097 53 696 3 157 10 840 
• Avvik fra krav 14 510 -4 588 - 918 400 
Antall oppholdsdager dagbehandling  
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 30 695 0 1 780 0 
• Oppnådd resultat 2016 32 946 101 984 6 
• Avvik fra krav 2 251 101 -796 6 
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Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 
• Krav i oppdrag og bestilling 2016 212 669 62 146 44 321 26 660 
• Oppnådd resultat 2016 232 193 66 249 41 688 27 378 
• Avvik fra krav 19 524 4 103 -2 633 718 

 
Per desember hadde SØ 63 186 DRG-poeng. Det er 276 poeng mer enn plan totalt på «sørge 
for» døgn, dag, poliklinikk, dyre biologiske legemidler og pasientadministrerte kreftlegemidler. 
Det tilsvarer en meraktivitet på 0,4 %. Dette til tross for en mindreaktivitet i streikeperioden på 
omtrent 425 poeng. 
 
Innenfor barne- og ungdomspsykiatri var det i 2016 lavere aktivitet på dagbehandlinger enn 
planlagt. Samtidig var det over planlagt nivå for døgnbehandling.  Området har en fleksibel bruk 
av dag- og døgnbehandling avhengig av pasientens behov. Det er dermed svært vanskelig å 
planlegge forholdet mellom dag- og døgnbehandling. Innenfor poliklinisk virksomhet har det 
vært utfordringer knyttet til sykefravær og rekruttering av spesialister, noe som medførte lavere 
aktivitet enn planlagt. 
 
 
5. ANDRE RAPPORTERINGER 
5.1. Oppfølging av det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende 

sikkerhet  
Status for beredskapsplaner  
AMK Oslo håndterer medisinske nødmeldinger for fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Alle 
eksterne hendelser kommuniseres mellom nødetatene, og ambulanseressurser og prehospitale 
ressurser koordineres via AMK Oslo. SØ har prosedyrer for varsling og iverksettelse av tiltak ved 
eksterne og interne hendelser og samarbeider med øvrige nødetater, legevakter og AMK i forhold 
til beredskapsplaner. Det har vært avholdt møter med andre nødetater (politiet og brannvesenet) i 
forhold til beredskap og sikkerhetsplaner for sykehuset.  
 
Øvingsaktiviteter 
SØ har avholdt en fullskalaøvelse, FlyEx 2016, i tett samarbeid med andre nødetater og 
samarbeidspartnere. SØ hadde interne og eksterne observatører fra andre helseforetak og politi. 
 
Det gjennomføres årlig 12 varslingsøvelser, hvorav 10 er grønn beredskap og 2 er rød beredskap. 
Det er utarbeidet øvelsesplaner for eksterne hendelser, fasilitets- og tekniske hendelser og IKT-
hendelser. 
 
Prehospital avdeling har samarbeidsøvelser med politi og brannvesenet. I tillegg har alle i 
ambulansetjenesten vært gjennom pågående livstruende vold (PLIVO)-øvelser i samarbeid med 
politi og brannvesenet. 
 
Oppfølging av sikkerhetsloven  
SØ har etablert sikkerhetsorganisasjon hvor administrerende direktør er sikkerhetsleder. Det er 
søkt sikkerhetsklarering for aktuelle personer. 
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Oppfølging av Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende 
vold (PLIVO) 
Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) er 
implementert i prehospital avdeling. SØ avventer føringer fra sentralt hold på hvordan og med 
hvilken frekvens dette skal trenes/øves. 
 
Oppfølging av rapport om nasjonal legemiddelberedskap 
SØ har etablert legemiddelkomite med tydelig mandat og som samarbeider med Sykehusapoteket. 
Det er gjennomført risikovurdering av legemiddelberedskapen i sykehuset. I samarbeid med 
kommunene i Østfold har en gruppe, oppnevnt av administrativt samarbeidsutvalg, vurdert 
legemiddelberedskapen i fylket. 
 
Risikoanalyser og sikring av god beredskap for kritisk infrastruktur  
IKT 
WAN og LAN på alle lokalisasjoner i SØ ble oppgradert før innflytting på Kalnes. Design av 
løsning ble gjort med bakgrunn i tidligere risikovurderinger og erfaringer. Serviceavtale med 
driftsleverandør er oppdatert. Tekniske resultater gjennomgås sammen med driftsleverandør 
månedlig. Eventuelle forslag til forbedringer blir vurdert. Årlig gjennomgang av prosedyrer på 
området.  
 
Teknisk avdeling 
Ved oppgraderinger som er gjort i Moss og ved etablering av nytt sykehusbygg på Kalnes, er de 
installerte løsningene knyttet til teknisk infrastruktur valgt med bakgrunn i tidligere 
risikovurderinger og erfaringer, samt tilgjengelig ny teknologi. Det innebærer at SØ har god 
systemovervåking, nye teknologiske løsninger og reserveløsninger for forsyning for å sikre kritisk 
infrastruktur knyttet til sikkerhet og beredskap. Det foregår et kontinuerlig arbeid internt i 
virksomheten for å optimalisere infrastrukturen og redusere risikoen for utilsiktede hendelser. 
Sistnevnte arbeid involverer også eksterne tjenesteleverandører som har spesialkompetanse innen 
de enkelte fagdisipliner. 
 
Teknisk avdeling har i løpet av 2016 gjennomført årlig revisjon av risikomomenter knyttet til 
sikkerhet og kritisk infrastruktur innen: 

• Kjøling 
• Strømforsyning 
• Vann 
• Varme 
• Tilsiktede hendelser 
• Svikt i forsyning av ikke-medisinske og medisinske gasser  
• Brannvern 

Dette innebærer en analyse av ulike risiko, gjennomgang av tilhørende kompenserende tiltak og 
lukking av de avvik som evt. fremkom i revisjonen. Revisjonen avdekket ingen kritiske avvik eller 
behov for omfattende tiltak. Teknisk avdeling har årlig en gjennomgang av beredskapsprosedyrer 
og kontinuerlig behandling av aktuell risiko som fremkommer i system for registering og 
oppfølging av uønskede hendelser og avvik i Synergi. Ut fra dette revideres risikoanalyser, 
planverk og prosedyrer og tilhørende opplæring der det er nødvendig. Ved internrevisjon av 
beredskapen i tilknytning til hovedvestibylen på Kalnes i desember 2016, kom det ikke frem noen 
avvik. Teknisk avdeling er fra 2017 fast deltaker i beredskapsrådet til SØ. 
 
 
 

26 
 



Oppfølging av rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst 
SØ har en helhetlig tilnærming i HMS-arbeidet hvor nasjonal HMS-lovgivning og HSØ sitt 
rammeverk for HMS legges til grunn. Oppfølging skjer gjennom vedtatt HMS-strategi for SØ 
2016-2020 samt aktiv deltakelse på møtearenaer i HSØ. Strategien revideres og vedtas årlig av 
administrerende direktør, forankret i arbeidsmiljøutvalget, sykehusledermøtet og styret.  
 
I revidert HMS-strategi 2017-2021 vedtatt 06.12.2016, er «sikkerhet i sykehus» et prioritert 
tiltaksområde med 7 ulike hovedtiltak. Gjennomføring av sikringsrisikoanalyse er et av tiltakene 
med bred tverrfaglig involvering internt, og samarbeid med eksterne. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
6. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
6.1. Faglig og demografisk utvikling  
Det tydelige politiske budskapet om at vi skal bidra til å skape pasientens helsetjeneste utfordrer 
både systemene og profesjonene i forhold til hvordan tjenestene skal utvikles. Dette 
sammenholdt med nye medisinske og teknologiske metoder bidrar til store endringer i 
organisering av arbeidet og i samhandling med kommunale helsetjenester. Endringene er ikke 
bare knyttet til logistikk, men er også i sterk grad knyttet til informasjon overfor pasientene via 
internett, pasientorganisasjoner osv. Overgangen fra innleggelse til dagbehandling og ambulant 
tjeneste er en utvikling som vil fortsette. Her har psykisk helsevern kommet lengst, men 
somatikken følger nå etter. Sykehuset erfarer at pasienter med sammensatte lidelser øker, noe 
som stiller store krav til utredning og tverrfaglig samarbeid. Østfolds avvikende 
sosiodemografiske profil i forhold til landsgjennomsnittet, gjør at vi sammen med kommunene 
og fylkeskommunen må definere nye innsatsområder for å sikre pasientene likeverdige tilbud. 
Dette arbeidet er nå påbegynt.  
 
Frem mot 2020 vil de «ikke smittsomme sykdommene» fortsatt toppe statistikkene. Disse er 
hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes type 2, luftveissykdommer, ulykker, psykiske lidelser, rus 
og livsstilssykdommer. Rask diagnose med påfølgende behandling er et absolutt krav 
helsetjenesten må oppfylle, særlig innen alvorlige diagnoser. Innføring av «pakkeforløp» for kreft 
har vært vellykket og det forventes rask utvidelse til å omfatte psykisk helse.  
 

6.2. Forventet økonomisk utvikling  
For å ha en bærekraftig økonomisk utvikling over tid, må SØ optimalisere driften gjennom 
kostnadskutt og økt aktivitet. Økonomisk bærekraft vil være avgjørende for å ha likviditet til å 
kunne reinvestere i fremtiden. På kort sikt, dvs. i løpet av 2017, bør SØ ha et kostnadsnivå som 
er tilpasset tilgjengelige økonomiske rammer. Videre vil forutsetningen for perioden 2018 til 2020 
være en resultatforbedring på minst 3 % av totalbudsjettet per år for å skape et nødvendig 
økonomisk handlingsrom.  Dette vil måtte skje gjennom reduserte kostnader og/eller økte 
inntekter. 
 
SØ må utnytte det effektiviseringspotensialet som ligger i et nytt bygg og nye IKT-løsninger. Det 
gjelder både i forhold til å øke kvaliteten på pasientbehandlingen og redusere unødvendige 
manuelle arbeidsprosesser og oppgaver.  Dette er viktige elementer som vil kunne bidra til å 
redusere kostnader og øke antall pasientbehandlinger.   
 
SØ må jobbe aktivt med å utvide eget opptaksområde med Vestby kommune og bør være det 
foretrukne alternativ for pasienter, innenfor eget opptaksområde, innen alle områder hvor SØ har 
etablert et tilbud. For enkelte fagområder er det også ønskelig å tiltrekke seg pasienter fra andre 
opptaksområder for å utnytte all kapasitet optimalt. Dette vil bidra til reduserte gjestepasient-
kostnader og økte inntekter for SØ.  
 

6.3. Personell- og kompetansebehov 
Sykehuset har en femårig strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling. Denne revideres årlig i 
samarbeid med ledere i klinisk drift. I tillegg utarbeider alle enheter en egen plan for fag- og 
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kompetanseutvikling i forbindelse med budsjettprosessen. Denne må foreligge for at tiltak skal 
kunne realiseres. Fag- og kompetanseplanen skal støtte sykehusets overordnede mål og strategier 
og sikre at alle medarbeidere har obligatorisk og nødvendig kompetanse for å løse oppgavene. 
 
I strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling foreligger det en oversikt over samfunnsmessige 
utfordringer som vil få betydning for fag- og kompetanseutvikling, ikke minst en redegjørelse for 
faggrupper hvor det vil være rekrutteringsutfordringer i fremtiden. Det viktigste 
rekrutteringstiltaket er å tilrettelegge for tilstrekkelige og kvalitativt gode praksisplasser, 
lærlingeplasser, turnustjenester og utdanningsløp for leger i spesialisering. SØ har et tett 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene og det foreligger forpliktende avtaler der behov for 
praksis i spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å nå læringsmålene i studieplanen. SØ bidrar 
også i arbeidet med å revidere og utvikle nye studieplaner. SØ har 29 utdanningsstillinger for 
sykepleiere som tar utdanning innen prioriterte fagområdene. 
 
Økende behov for pleieressurser til en aldrende befolkning vil forsterke konkurransen med 
kommunal sektor om pleie- og omsorgsressurser. Dette gjør at den største utfordringen for SØ 
vil være å finne bedre utnyttelse av spesialkompetansen og jobbe systematisk med oppgavedeling 
og innføring av ny teknologi.   
 
Ny utdanningsstruktur for leger skal implementeres, og her har sykehuset etablert et prosjekt med 
god involvering og deltakelse av ledere, tillitsvalgte og leger. 
 

6.4. Status og utfordringer for investeringsområder 
SØ har ikke gjennomført større investeringsprosjekter i 2016. Total investeringsramme har vært 
på 56,4 mill. kroner fordelt til MTU, bygg, IKT og innkjøp av ambulanser. 
 
 

7. PLANER FOR UTVIKLINGEN  
Styret for SØ vedtok 15. desember 2014 mål og strategiske satsningsområder for perioden 2016-
2020. Styret hadde en gjennomgang av status for de strategiske satsningsområdene i september 
2016, og vil få en revisjon til behandling primo 2017.  
 
Et nytt element vil være Sykehuset Østfolds satsning på forebyggende helsearbeid. Dessuten vil 
teknologi, IKT og arbeidsprosesser bli ytterligere vektlagt. Dette vil inngå i revidert versjon. 
 
Som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan har Sykehuset Østfold igangsatt arbeidet med 
utviklingsplan. Arbeidet følger malen som er oversendt fra eier. Styret behandlet opplegg for 
dette arbeidet i møte desember 2016 og planen forventes sluttført ved årsskiftet 2017-2018. Det 
legges opp til bred involvering av brukere, primærhelsetjenesten og medarbeidere. 
 
Nedenfor følger gjeldende mål og satsningsområder for perioden 2016-2020. 
 
Mål 1: Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.  
For å oppnå dette må vi 
• Utvikle gode, effektive og sammenhengende pasient- og pakkeforløp og redusere ikke-faglig 

begrunnet ventetid. Dette innebærer større grad av standardisering og bedre arbeidsprosesser. 
80 % av pasientene i SØ skal ha et beskrevet pasientforløp. Forløpene skal gå «fra hjem til 
hjem» og brukerne skal være med i utarbeidelsen der det er hensiktsmessig.  
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• Gå «fra seriefaglig til tverrfaglig samhandling» og utnytte mulighetene for tverrfaglig 
vurdering, diagnostikk og behandling som det er lagt til rette for i nytt bygg.  Vi skal etablere 
flere felles samarbeidsarenaer mellom somatikk og psykisk helsevern og mellom andre 
aktuelle fagområder.  

• Redusere ventetiden, ha null fristbrudd og gi pasienten time i første brev.  
• Videreutvikle samhandlingen med kommunehelsetjenesten.  Vi skal sette inn ambulante 

ressurser der det er hensiktsmessig. 
 
Mål 2: Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør. 
For å oppnå dette må vi 

• Forbedre våre resultater gjennom strukturerte målinger, også av pasientopplevd kvalitet, 
og ha åpenhet rundt resultatene. 

• Optimalisere arbeidsprosessene i SØ, og ivareta pasienten gjennom det helhetlige forløpet 
med korrekt informasjon og oppfølging. 

• Videreutvikle risikostyringen med et helhetlig system for risikovurdering, kontroll og 
oppfølging.  

• Forbedre servicekulturen i SØ. 
 

Mål 3: Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve imøtekommenhet, 
profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse. 
For å oppnå dette må vi 

• Holde det vi lover våre pasienter og samarbeidspartnere. 
• Alltid ønske våre pasienter velkommen til oss, både muntlig og gjennom skriftlig 

kommunikasjon. 
• Utvikle ledere og medarbeidere, som har vilje til å bruke tilgjengelige ressurser og 

muligheter, til å skape en stadig bedre helsetjeneste. 
• Benytte rett kompetanse til rett oppgave og vurdere oppgaveglidning for å frigjøre tid til 

mer pasientbehandling.  
• Bygge opp digitale løsninger for enkel og effektiv samhandling mellom aktive pasienter og 

SØ. 
• Stimulere til en kultur i SØ hvor medarbeidere er stolte av arbeidsplassen sin og arbeidet 

de utfører.  Vi hilser på hverandre når vi møtes og er gode ambassadører for sykehuset. 
Vi skal ha fokus på trivsel og arbeidsglede og levereglene skal komme til uttrykk gjennom 
vår daglige adferd.  

• Sette forpliktende mål og tiltak i alle enheters HMS handlingsplan, som bidrag til kvalitet i 
pasientbehandlingen og sykehusets omdømme. 
 

Mål 4: Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av helsetjenesten. 
For å oppnå dette må vi 

• Være en forutsigbar og tillitsskapende samarbeidspartner. Vi skal initiere og støtte opp 
under tiltak som fremmer samhandling. 

• Øke relasjonen med fastlegene blant annet gjennom å videreutvikle ordningen med 
praksiskonsulenter. 

• Utarbeide gode henvisninger og gode henvisningsrutiner, for å sikre en riktig prioritering 
av pasientbehandlingen i sykehuset. Dette skal gjøres i samarbeid med 
praksiskonsulentene og henvisningsinstansene. 
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Mål 5: SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor definerte 
områder innen forskning og tjenesteinnovasjon. 
For å oppnå dette må vi  

• Utnytte mulighetene som ligger i nytt sykehus med ny, moderne teknologi, 
samlokalisering av psykisk helsevern og somatikk, nye arbeidsmåter og tverrfaglige 
arbeidsområder, til forskning og tjenesteinnovasjon.  

• Stimulere til forskning på samhandling med kommunene innen psykisk helsevern, 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, eldre med kroniske lidelser, habilitering og 
rehabilitering.  

• Aktivere pasientens egne ressurser for å fremme egenmestring og ansvar for egen helse. 
Bruk av arbeidsformer og teknologiske verktøy som fremmer egenmestring og ansvar skal 
legges til rette. 
 

Mål 6: SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer. 
For å oppnå dette må vi 

• Sikre god ledelse og godt samarbeid med medarbeiderne i SØ. 
• Være konkurransedyktig og utvikle kvaliteten på tilbudet til pasienter og brukere.   Fritt 

behandlingsvalg og større utfordringer fra private leverandører, sammen med økte 
forventninger fra pasientene, betyr at vi må konkurrere på kvalitet, effektivitet og 
tilgjengelighet. 

• Øke dekningsgraden i eget opptaksområde, og være et komplett områdesykehus. 
• Utvide opptaksområdet, først med Vestby, deretter gå i dialog om ytterligere utvidelse 

mot nærliggende områder. 
• Utnytte kapasiteten og sikre god logistikk i nytt bygg og ny teknologi på Kalnes og i 

Moss. 
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DEL IV: VEDLEGG 

 
VEDLEGG 1: Melding fra brukerutvalget 
Det har i 2016 vært avholdt 7 møter i brukerutvalget.  
Alle møter holdes på dagtid på sykehuset Østfold. Administrerende direktør er til stede og 
redegjør for saker til styret og annet som er viktig for vårt arbeid.  Pasient og brukerombudet har 
møte, tale og forslagsrett i brukerutvalget.  
 
Brukerutvalget (BU) tar opp saker som vi ønsker spesielt fokus på og helsepersonell fra SØ stiller 
alltid opp slik at vi får den informasjonen som er nødvendig for å belyse saken. Å være 
brukermedvirker i Brukerutvalget på SØ har vært utfordrende, men også lærerikt og interessant. 
Som ny leder og med fire nye brukermedvirkere (fire fra tidligere BU) trengte vi litt tid til å 
innarbeide oss som en gruppe. 
 
Brukerutvalgets oppmerksomhet ble rettet mot hvordan det nye sykehuset på Kalnes ville 
fungere. BU har oppnevnt en rekke brukerrepresentanter til ulike råd, utvalg, prosjekter og 
forskning. Mye av det som har tatt oppmerksomhet er den krevende økonomien til å drifte 
sykehuset. Dette har igjen ført til nedleggelse av sengetun. Det er fortsatt korridorpasienter eller 
pasienter som må ligge på en annen avdeling enn den de tilhører. Bemanningen har også vært et 
tema. Flere av de ansatte har følt stor arbeidsbelastning og det er ikke bra for pasienten. Det 
virker som det nye sykehuset hadde trengt lenger tid i innkjøringsfasen.  
Akuttmottaket er omtalt med gjentakende misnøye, der har det vært trangt og behov for utvidelse 
og omorganisering. Barselavdelingen har også trengt utvidelse. Det viser seg at teori og praksis 
ikke alltid stemmer. Men flere av disse manglene blir rettet på fortløpende. Trist at vårt flotte nye 
sykehus skal få dårlig omtale på grunn av økonomi og innsparinger. 
 
De gode tingene vi har fått med oss er at det er opprettet plasser i DPS med tilbud om medisinfri 
eller nedtrapping av medisiner innen psykiatri.  
Så er det opprettet ungdomsråd ved SØ. 
Opprettelse av «kontaktlegeordning» som vil være til stor nytte for pasienter med kroniske 
lidelser. 
Sykehusets åpenhet er til gode for læring og forbedring. 
Kontakten brukerutvalget har med ledelsen er veldig god, vi merker at vi blir hørt og lyttet til. Vi 
merker også at våre forslag blir gjennomført. 
 
 
For Brukerutvalget SØ 
 
Vigdis Yttervik 
Leder 
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