
Årsberetning 2016 for Sykehuset Østfold HF  
 
 
Ibruktakelse av nytt sykehus 
 
I 2016 ble det utarbeidet en rekke nye pasientforløp med bl.a. forløp på tvers av 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 har vært fokus på riktig bruk og optimalisering av nye IKT-systemer og ny teknologi.  Det 
har vært viktig for Sykehuset Østfold (SØ) 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 en viktig premiss for integrasjonen mellom psykisk 
helsevern og somatikk.  
  
Det ble i juni 2016 utarbeidet en statusrapport for nytt sykehus. Både pasienter og 
medarbeidere ble intervjuet og avviksmeldinger og driftsmeldinger ble gjennomgått. 
Denne statusrapporten er en beskrivelse av medarbeideres og pasienters opplevelse av 
hverdagen i Sykehuset Østfold Kalnes etter hhv. 12 og 6 måneders drift, sett opp mot 
planlagt konsept. Nytt sykehus på Kalnes har ført til en ny og bedre hverdag for pasienter og 
medarbeidere, men det er fortsatt utfordringer og problemer i forhold til nye 
arbeidsprosesser og ny teknologi. 
 
Det ble derfor høsten 2016 satt i gang strukturert re- og nyopplæring i bruk av nye kliniske 
IKT-systemer. 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 Helse Sør-Øst (HSØ) for å se på konkrete 
resultater av gevinstrealisering med innføring av nye IKT systemer, nytt utstyr og nytt bygg. 
 
 
Resultater og måloppnåelse 2016  
 
SØ har et negativt regnskapsmessig resultat i 2016 på 422,5 mill. kroner. Det var budsjettert 
med et underskudd på 252 mill. kroner.  
 
2016 har vært et krevende år økonomisk sett med betydelige overskridelser av budsjett. 
Dette gjelder særlig kostnader til bemanning. Overskridelsen er i hovedsak knyttet til 
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manglende optimalisering av pasientlogistikk og IKT-løsninger ved ibruktakelse av nytt 
sykehus og til pasientreiser. Budsjettavviket gjelder hovedsakelig somatisk virksomhet. 
 
Det godkjennes stadig nye og bedre medikamenter, medisinske forbruksvarer og 
behandlingshjelpemidler som fortløpende tas i bruk i sykehuset. Dette gir en gevinst for 
pasientene i form av bedret pasientkvalitet og –opplevelse. Dette er imidlertid ofte kostbare 
behandlingstilbud, hvor gevinsten foreløpig ikke har latt seg realisere på andre områder i 
sykehuset. Dette har bidratt til budsjettoverskridelsen i 2016. 
 
Innen somatisk virksomhet har det vært en aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på 5,4 % i 2016. 
Det var i gjennomsnitt 1,1 % pasienter i korridor i 2016 mot 2,4 i 2015. 
 
Innen psykisk helsevern for voksne (VOP), psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) har poliklinisk aktivitet økt 
med hhv. 7,9 %, 3,7 % og 6,3 % i 2016 sammenlignet med 2015. 
 
Aktivitetsveksten innen poliklinisk aktivitet i 2016 har vært høyere innen psykisk helsevern 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk i SØ når det korrigeres for 
endringer i aktivitet knyttet til nye godkjente helsepersonellgrupper. 
 
Pasientadministrativt arbeid, ventetider og fristbrudd  
SØ har gjennom 2016 videreført oppfølgingen av pasientadministrativt arbeid og 
ventelistestatus. Arbeidet med innsatsteam, som er et samarbeidsprosjekt mellom SØ og 
HSØ v/Sykehuspartner, har hatt god effekt og fortsetter i 2017. 
 
Time i første brev 
63 % av SØs pasienter fikk time i første brev etter mottatt henvisning. Varierende 
langtidsplanlegging i fagområdene og sykefravær blant merkantilt personell er noen av 
årsakene til at andelen ikke ble høyere. Dette forventes bedret i 2017 gjennom systematisk 
arbeid med langtidsplanlegging av legeressurser og driftsoptimalisering av enhet for 
pasientservice og booking. 
 
Fristbrudd 
I 2016 opplevde 2,6 % av pasientene fristbrudd. Dette tilsvarer 1280 av 56254 pasienter. SØ 
har iverksatt flere tiltak, blant annet bruk av alternative behandlingssteder der utfordringen 
har vært størst. I tillegg er det startet innføring av nytt styrings-/fristbruddverktøy, satt inn 
innsatsteam for å bistå i forbedringsarbeid, og økt poliklinisk aktivitet. 
 
Ventetider 
Ventetid for avviklede pasienter ble redusert med 12 dager i 2016 og var i desember 
gjennomsnittlig 50 dager. For pasienter som fortsatt venter, var ventetiden i desember på 53 
dager. Dette er en reduksjon på 17 dager i løpet av året.  
Et innsatsteam har arbeidet med fagområdene ortopedi, gastrokirurgi og nevrologi og 
oppnådd betydelig reduksjon i ventetiden for disse pasientene. Samme metodikk er tidligere 
benyttet og følges nå opp innen øre-nese-hals, øye og hjerte. 
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Sykehusinfeksjoner  
Ved nasjonale prevalensmålinger vår og høst 2016 var andel sykehusoppståtte infeksjoner 
3,7 % og 3,0 %, noe 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 sammenheng med nytt sykehus 
og bedre forutsetninger for godt smittevern med bedre fasiliteter, enerom, rene overflater 
og at SØ nå er smykkefritt. 
 
Pakkeforløp - kreft 
Resultatene samlet for 2016 viser at SØ ikke har nådd det nasjonale målet om at 70 % skal ha 
startet behandling innen definerte forløpstider.  
 
Resultatet for SØ var 55 % i 2016, fordelt slik på de «store» kreftgruppene:  
Tykk- og endetarmskreft: 67 % 
Brystkreft: 68 % 
Prostatakreft: 27 %. Ventetid for kirurgi ved Oslo universitetssykehus (OUS) er redusert siste 
del av året. 
Lungekreft: 53 %. Utredningstiden er innen standard forløpstid, men forsinkelsen skyldes 
ventetid til operasjon ved OUS. Det har vært en forbedring siste del av 2016. 
 
Hovedutfordringene er for lav operasjonskapasitet, spesielt i lavaktivitetsperioder, for lav 
MR- og coloskopikapasitet og for lang ventetid på kirurgi ved OUS. Tiltakene er å øke antall 
inngrep per dag og sikre bedre kapasitet gjennom sommeren. Coloskopikapasiteten er 
planlagt økt ved SØ Moss. Kreftpasienter skal prioriteres ytterligere til MR. SØ skal ha faste 
oppfølgingsmøter med OUS og de enkelte forløpene skal gjennomgås detaljert to ganger per 
år. 
 
Forskningsaktivitet  
Det er en økende forskningsinteresse i SØ. Det kommer til uttrykk både i antall henvendelser 
til forskningsavdelingen, i antall søknader om oppstart av nye doktorgradsprosjekter og i 
antall publiserte vitenskapelige artikler. 
 
Forskningsavdelingen mottok 15 forskjellige søknader om interne forskningsmidler til 
finansiering av doktorgradsprosjekt både innen klinisk pasientrettet forskning og 
helsetjenesteforskning. SØ fikk innvilget tre søknader om stipendiatmidler fra Helse Sør-Øst i 
tillegg til at ett prosjekt fikk tildelt strategiske midler. 
Produksjonen av vitenskapelige artikler ble fordoblet i forhold til året før. Ca. 20 % av 
artiklene var i store, internasjonale tidsskrift. 
 
I 2016 ble det arrangert en todagers forskningskonferanse med interne og eksterne 
forelesere. Både stipendiater, forskere, avdelingssjefer og samarbeidspartnere var invitert.  
 
SØ har fått ekstern finansiering til flere innovasjonsprosjekt, og fikk i 2016 innvilget alle 
prosjektsøknader om innovasjonsmidler. Som eksempler nevnes «Maskinlæring for 
beslutningsstøtte og rask og riktig pasientbehandling», «Spillbasert trombolysesløyfe-øvelse 
for økt pasientsikkerhet og effektivitet» og «VR-basert rehabilitering av synsutfall etter 
hjerneslag». SØ har 11 pågående innovasjonsprosjekter i tillegg til disse.  
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Samhandling  
Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) har videreutviklet samarbeidsavtalen med 
tilhørende retningslinjer og rutiner. Alle aktuelle retningslinjer er gjennomgått og revidert 
etter planen. 
 
ADMS har arbeidet med etablering av forsknings-, utviklings- og innovasjonsnettverk (FUI), 
revisjon av smittevernavtale, etablering av nettverk for forebygging og helsefremming, 
beredskapssamarbeid, pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol, E-læring, tiltak 
for å redusere reinnleggelser, utviklingsplan for sykehuset, kommunens plikt til øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold for psykiatri-/ruspasienter, oppnevning av ansettelsesråd for turnusleger, 
oppnevning arbeidsgruppe knyttet til første hjemmebesøk etter fødsel, etablering av 
samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF). 
 
Klinisk utvalg har revidert «Lokal retningslinje for riktig og redusert bruk av tvang».  Det ble 
besluttet å følge opp implementeringen gjennom dialogmøter i helsehusregionene. 
 
Innovasjon og forskning er fast post på dagsorden. Statistikk over utskrivningsklare pasienter 
og evt. innsigelser følges opp i hvert møte, samt statistikk for avviksmeldinger knyttet til 
samarbeidsavtalen og retningslinjene. Det informeres om endringer som kan påvirke den 
annen part. 
 
Det har vært 7 ordinære møter og behandlet 114 saker i administrativt samarbeidsutvalg i 
perioden. Partnerskapsmøte ble avholdt 7. mars hvor blant annet fastsetting av 
kvalitetsparametere, bruk av kommunale akutte døgnplasser (KAD) og behandlingskvalitet 
ved KAD-plasser sto på dagsorden. Samhandlingsforum ble gjennomført 27. april 2016 i 
Rakkestad kulturhus. 
  
 
Styrets virksomhet  
 
2016 var første hele driftsår i nytt sykehus på Kalnes, med nytt konsept og samlokalisering av 
psykisk helsevern og somatikk. Etter en vellykket flytteprosess i 2015, var 2016 preget av 
ibruktakelse og tilpasning til det nye konseptet. Statusrapport per juni 2016 ble lagt frem for 
styret. Her er det blant annet konkludert med at nytt sykehus på Kalnes har ført til en ny og 
bedre hverdag for pasienter og medarbeidere, men det er fortsatt utfordringer og 
problemer i forhold til nye arbeidsprosesser og ny teknologi. 
 
Det økonomiske resultatet for 2015 var dessverre dårligere enn planlagt, og en 
hovedoppgave i 2016 har vært å tilpasse driften til økonomiske rammer parallelt med 
overgangen til nye driftsformer. Dette har også preget styrearbeidet, hvor fokuset på 
økonomiske mål måtte skjerpes gjennom året. 
 
Styret har pasientsikkerhet som tema i alle sine møter. Tema i 2016 har blant annet vært: 

- Samhandling psykiatri-somatikk på Kalnes 
- «30-dagers overlevelse» ved direktør Ole Tjomsland fra Helse Sør-Øst 
- Status og resultater for pakkeforløp, kreft  
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- Arbeidet med reduksjon av variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse 
- Erfaringer med kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) ved fastlege i Rakkestad 

Espen Storeheier 
- Aktuelle tema og erfaringer ved Pasient- og brukerombudet i Østfold  
- Sykehuset Østfold Forskningsstiftelse. 

 
Styret er orientert om omstillinger av behandlingstilbudet innen DPS og har behandlet 
konsept for utvikling av Fredrikstadklinikken. Styret er også orientert om etableringen av 
tilbud om medikamentfri behandling i psykisk helsevern.  
 
Styret har hatt til behandling etableringen av enhet for pasientservice og booking og SØs 
arbeid med utviklingsplan. 
 
Aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporter behandles i hvert styremøte og LGG (ledelsens 
gjennomgåelse) ble lagt frem tre ganger. Alle referat fra brukerutvalget, protokollene fra 
styremøte i Helse Sør-Øst og referatene fra Fornyingsstyret (Digital fornying) legges frem for 
styret. Status innen HMS-arbeidet legges frem i hvert styremøte. 
 
Styret behandler alle rapporter som mottas fra konsernrevisjonen. På bakgrunn av 
rapportene, utarbeider SØ handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. 
Konsernrevisjonen har gjennomført revisjon ved nytt østfoldsykehus, og styret har behandlet 
handlingsplanen og oppfølgingen av denne. 
Konsernrevisjonen har også gjennomført revisjon for å kartlegge og vurdere om 
leverandørenes tilgang til helse- og personopplysninger i medisinsk teknisk utstyr fyller 
kravene til informasjonssikkerhet. Revisjonsdirektør har lagt frem revisjonsrapporten for 
styret, og styret har behandlet denne med tilhørende handlingsplan. 
 
Styret holdes orientert om gjennomføring av handlingsplanene som utarbeides som resultat 
av revisjonene. I 2016 er styret flere ganger orientert om status vedrørende lukking av avvik i 
det pasientadministrative arbeidet og om forbedringsarbeidet etter revisjon av 
virksomhetsstyringen og samhandling om utskrivning av pasienter. 
 
På grunn av den økonomiske situasjonen ble nytt administrasjonsbygg stilt i bero, og stab og 
støttefunksjoner er midlertidig lokalisert ved ulike enheter i og utenfor sykehuset. Styret har 
vedtatt anskaffelse av modulbygg for stab- og støttepersonell på Kalnes. Dette har en langt 
lavere kostnad enn opprinnelig plan for administrasjonsbygg.  
 
Styret har hatt en årlig gjennomgang av instrukser for styret og administrerende direktør, 
vedtatt erklæring om ledernes ansettelsesvilkår og hatt en gjennomgang av økonomi- og 
styringssystemene i SØ. Styret er dessuten blitt orientert om sykefravær og nærværsarbeid, 
strategi for kvalitet og pasientsikkerhet, og medarbeiderundersøkelsen 2016.   
 
SØ var rammet av streik i perioden 7. september til 11. oktober 2016. Styret er orientert om 
konsekvensene av denne streiken. 
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Sykehuset Østfold har dessverre vært utsatt for grovt underslag fra en tidligere ansatt, og 
dette ble oppdaget i desember 2015. Styret er informert om saken, og om de tiltakene som 
er gjennomført i etterkant. 
 
Styret i SØ har avholdt 9 møter i 2016, hvorav ett telefonmøte. Det er gjennomført to 
styreseminarer og det ble sendt ut månedsbrev til styret i juli 2016. Styreevaluering ble 
gjennomført 19. september 2016. 
 
Samarbeidet med brukerutvalget er et viktig bidrag for å skape enda bedre helsetjenester til 
alle som trenger det. Styret har hatt ett fellesmøte med brukerutvalget.  
 
 
Personalforhold, HMS og miljørapportering  
 
SØ hadde 4 389,31 årsverk (på fast månedslønn) per 31.12.2016. I disse årsverkene var det 
ansatt 5 206 personer. Andelen kvinner var ca. 77 % (per 31.12.2016), en økning på ett 
prosentpoeng fra forrige år.   
 
Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 2016 var 4 910 mot 4 832 i 2015, det vil si 78 flere enn i 
2015.  
 
SØ er en inkluderende arbeidslivsbedrift og har IA-avtale gjeldende ut avtaleperioden (2014-
2018).  Sykefraværet i 2016 ble 7,84 %. Korttidsfravær utgjorde 2,20 % og langtidsfravær 
5,64 %. Sykehuset har arbeidet systematisk med nærværsarbeid og reduksjon av 
sykefraværet, der NAV og bedriftshelsetjenesten har vært naturlige samarbeidspartnere. 
Etter innflytting i nytt østfoldsykehus økte fraværet i starten på året. Utviklingen deretter 
har vært positiv, selv om vi ser en økning på slutten av året. Det settes derfor ekstra fokus på 
korttidsfraværet nå. 
 
SØ vedtok i desember 2014 ny helhetlig HMS-strategi for 2015-2020. HMS-strategien 
revideres årlig for neste femårs periode. Prioriterte HMS-mål er redusert sykefravær, økt 
avfallssorteringsgrad, null påførte voldsskader på ansatte og at alle enheter skal ha en aktiv 
HMS handlingsplan med mål og tiltak. Prioriterte tiltak er tettere oppfølging av alle enheter 
med forbedring av det systematiske HMS-arbeidet, koordinerte leveranser fra HMS 
stabsmiljøer og kompetanseutvikling for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Forebygging og 
håndtering av trusler og vold mot medarbeidere har fra 2015 vært et prioritert 
innsatsområde med et internt opplæringstilbud overfor alle enheter.  
 
I forbedringsverktøyet Synergi ble det registrert totalt 127 «påførte voldsskader mot 
medarbeidere» i 2016 mot totalt 103 i 2015. Det gir en økning på 23 % med 109 hendelser 
innen psykisk helsevern (86 %), 12 hendelser innen somatikk (9 %) og 6 hendelser innen ikke-
medisinske tjenester (5 %). 
  
Det ble registrert totalt 104 «trusler mot medarbeidere» i 2016 mot 46 i 2015, totalt en 
økning på 126 %. Det ble registrert 91 hendelser innen psykisk helsevern (87 %), 9 hendelser 
innen somatikk (9 %) og 4 hendelser innen ikke-medisinske tjenester (4 %). 
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Det antas å ha vært og fortsatt er en underrapportering av trusler og vold mot 
medarbeidere. Avdelingssjef for Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering, som har over 80 
% av uønskede HMS-hendelser knyttet til trusler og vold, konsulteres ved HMS-rapportering 
i arbeidsmiljøutvalget og sykehusledermøte. 
 
Det var totalt 79 registrerte yrkesskader på medarbeidere i 2016, mot totalt 54 yrkesskader i 
2015, en økning på 46 %. Yrkesskader i 2016 fordeler seg med 20 i psykisk helsevern, 46 i 
somatikken og 13 i divisjon FM/staber.  
 
Økningen i antall påførte voldsskader, trusler og yrkesskader vil bli vurdert nærmere. 
 
Med bakgrunn i oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst, ble det fra 2016 satt økt fokus på at 
HMS skal være integrert i drift hvor en ser HMS og kvalitet og pasientsikkerhet i 
sammenheng. Dette har vært tema gjennom HMS-strategien og i HMS-opplæringen siden 
2015.   
 
I 2014 ble SØ sertifisert etter ISO 14001, miljøledelsessystem. SØ opprettholdt 
sertifiseringen etter periodisk revisjon i 2016.  
 
Sykehuset Østfolds leide og eide arealer inkludert boliger, hadde i 2016 et samlet beregnet 
energiforbruk avlest i energiovervåkingssystemet (EOS) på 52 824 MWh (ikke 
graddagskorrigert). 2016 var preget av innkjøring av tekniske anlegg, flytteprosesser og 
samlokaliseringer. Det antas at dette bidro til et høyere energiforbruk sammenlignet med et 
normalår. SØ leier arealer i flere bygg der energi er inkludert i husleien. Fra 2016 har 
energiforbruk oppgitt av utleier blitt tatt med i beregningen av Sykehuset Østfolds samlede 
energiforbruk.  
 
I 2016 produserte SØ 62 tonn matavfall, 259 tonn risikoavfall og 1 018 tonn annet avfall. 
Mengden matavfall er redusert med 53 % (71 tonn) fra 2015. Dette er mer enn en halvering 
av matavfallet på ett år, og skyldes innføring av nye rutiner og systemer, samt tett 
oppfølging av hele matkjeden, av kjøkken-, buffepersonell og kliniske medarbeidere. Å sikre 
at det kun produseres riktig mat til riktig pasient til riktig tid, er helt avgjørende. 
 
Risikoavfallet har økt med 4 % (9 tonn) fra 2015. Det er stort fokus på denne avfallstypen, og 
det er definert tiltak som vil redusere mengden. Endringene vil bli iverksatt når 
komprimering av restavfallet på Kalnes fungerer optimalt.    
 
Mengden av annet avfall i 2016 er redusert med 22 % (293 tonn). Sammenligning med 2015 
gir ikke et korrekt bilde, da avfallsmengdene i 2015 bar preg av aktiviteter som sanering og 
rydding i lokaler som ble fraflyttet. 
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Likestilling og diskriminering  
 
Av totalt 207 lederstillinger i SØ er 62 % kvinner. Kjønnsfordelingen blant ledere fordeler seg 
slik (31.12.2016): 
 

 

SØ har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. SØ har individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver 
for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Sykehuset arbeider aktivt for å utforme og 
tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens tilbud kan benyttes av flest mulig. 
Det nye sykehuset på Kalnes er universelt utformet, hvor det er lagt vekt på god 
tilgjengelighet til alle steder i bygget.  

 
Mål og utfordringer 2017  
 
2017 vil være et krevende år økonomisk. Budsjettet forutsetter optimalisering av nytt bygg 
og nye IKT-løsninger. Enkelte avdelinger har en kostnadsmessig for høy inngangsfart i 2017 
som følge av oppstartsproblemer knyttet til pasientflyt og IKT-systemer. Dette gjelder både i 
forhold til planlagt aktivitetsnivå og bemanningsforbruk. Det har også vært 
budsjettoverskridelser på medikamenter, medisinske forbruksvarer, 
behandlingshjelpemidler og pasientreiser. I budsjettet for 2017 er det tatt høyde for at det 
må gjøres tiltak innen disse områdene for å redusere veksten i 2017. 
 
Eier har gitt følgende styringsmål for 2017: 

• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Styret vil arbeide for å innfri styringsmålene fra eier.  
 
Styret har vedtatt følgende mål for 2017: 

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

med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 
e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
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Resultat, investeringer, finansiering og likviditet  
 
Omsetningen for SØ var på 6 milliarder kroner i 2016 og resultatet ble et underskudd på 
422,5 mill. kroner. Forbruk av driftskredittrammen per 31.12.2016 er 789,5 mill. kroner av en 
total kredittramme på 937 mill. kroner.  
 
Sykehuset hadde per 31.12.2016 en kortsiktig gjeld på 27 % i forhold til total gjeld. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året 8,4 milliarder kroner. Egenkapitalandelen utgjorde  
19 % per 31.12.2016. 
 
 
Disponering av årsresultat  
 
Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift og er avlagt etter regnskapsloven. 
Årets resultat for Sykehuset Østfold HF ble et underskudd på 422,5 mill. kroner.  
Styret foreslår at årets underskudd disponeres som følger: 
 
Fra annen egenkapital      422,5 mill. kroner 
   
                                                                                     
 
Oppsummering   
 
Styret vil framheve viktigheten av å ha nådd viktige styringsmål kombinert med et svært 
krevende driftsår. SØ fikk et dårligere økonomisk resultat enn budsjettert i 2016, og må 
sørge for at perioden med negative resultater blir så kort som mulig. Uten en slik utvikling vil 
det ikke skapes økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.    
 
Styret har vedtatt en strategi for SØ hvor et viktig satsningsområde er å utnytte mulighetene 
som ligger i nytt sykehus og ny sykehusstruktur. Styret vil ha oppmerksomheten rettet mot 
realisering av verdien ved nytt sykehus. En forutsetning for å nå de fastsatte målene, er god 
styring og ledelse.  
 
SØ skal også i 2017 vektlegge pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen, med spesiell 
oppmerksomhet rettet mot pakkeforløp, ventetid, fristbrudd og timeavtale i første brev til 
pasienten.  
 
SØ skal arbeide systematisk med innovasjon og forskning innen alle områder, og hensikten 
er et stadig bedre tilbud til pasientene og bedre behandlingsresultater. 
Styret må i 2017 ha en særlig oppmerksomhet på å sikre en drift i samsvar med de 
økonomiske rammene vi er gitt.  
 
Styret retter en stor takk til ledelse og øvrige medarbeidere for innsatsen i 2016. 
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Sarpsborg, 27. mars 2017 
 
 

 
…………………………..  …………………………  ………………………. 
Peder Olsen   Petter Brelin   Per Skaugen Bleikelia  
styrets leder   styrets nestleder 
 
 
 
………………………….  ………………………….  ………………………. 
Anita Talåsen Granli  Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Aker Olsen 
 
 
 
………………………….  ………………………….        
Anne-Karin Rime   Gro Seim 
 
 
                                      
…………………………. 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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