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Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020 - rullering 
 
Sammendrag: 
Styret og sykehusledelsen har hatt en gjennomgang av Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020. Det 
er hovedsakelig gjort små, redaksjonelle endringer. Et nytt innsatsområde er å bedre folkehelsen 
for innbyggerne i Østfold. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret godkjenner foreslåtte endringer i Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020. 
 
Sarpsborg, den 10.02.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Revidert Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020  
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Styret anbefales å vedta endringene som er foretatt i Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Styret vedtok «Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020» 15. desember 2014. 
Sykehusledelsen og styret i Sykehuset Østfold (SØ) gjennomgikk status for gjennomføring av 
strategien i september 2016. Hovedinntrykket er at sykehuset er godt i gang med 
gjennomføringen innen de 6 vedtatte målområdene. 
 
Hovedoppgaven det siste året har vært å ta i bruk nytt sykehus på Kalnes, og utnytte de mange 
mulighetene som ligger i nytt sykehus med ny, moderne teknologi, samlokalisering av psykisk 
helsevern og somatikk og nye arbeidsmåter. Dette arbeidet vil fortsette, og innsatsen innen 
forskning og innovasjon til pasientenes beste skal ikke stoppe opp. Det er også igangsatt 
aktiviteter som skal fremme god kultur og gode holdninger og det forventes en bedring av 
resultatene på disse områdene på fremtidige PasOpp-undersøkelser. 
 
Et nytt innsatsområde for Sykehuset Østfold er arbeidet med folkehelsen. Østfold skårer relativt 
svakt blant annet når det gjelder 30-dagers overlevelse etter utskrivning fra sykehus og på flere 
andre viktige folkehelseparametere (jf. Folkehelseprofil 2016). Dette har vært situasjonen for 
Østfold i årtier. Med godt datagrunnlag og et moderne sykehus ønsker SØ å være i front blant 
helseforetakene i Norge når det gjelder satsning på bedret folkehelse. Dette arbeidet har startet, 
og vil manifestere seg i det pågående arbeidet med Sykehuset Østfolds utviklingsplan som skal til 
beslutning i styret mars 2018. 
 
Strategidokumentet er gjennomgått, og det er ikke foretatt øvrige endringer i strategiområdene. 
SØ har gått fra prosjektorganisering av tiltak til gjennomføring i linjen. Derfor er kapittel 3 
(gjennomføring) tatt ut fra det strategiske dokumentet. De tiltakene som er vedtatt, skal 
gjennomføres i den ordinære linjeorganisasjonen i SØ, hvor administrerende direktør skal sikre 
oppfølging gjennom det etablerte styringssystemet. 
 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Mål og tiltak som styret vedtok i desember 2014, er fortsatt like relevante for Sykehuset Østfold, 
og det er viktig å fortsette det arbeidet som er igangsatt innenfor målområdene. I tillegg foreslås 
det å arbeide mer aktivt for å bedre folkehelsen i Østfold. Det er avsatt ressurser for å definere og 
iverksette et konkret arbeid innen folkehelse.    
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