
 

 
 

 
 

 
Til Styret for Sykehuset Østfold Vår dato: 12. juni 2017 

 

Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 

1. Ventetid og rett til utredning og behandling 
 
På bakgrunn av oppslag i media om ventetid og rett til utredning og behandling, har styret bedt 
om en orientering om hvordan dette håndteres i Sykehuset Østfold. 
 
I forbindelse med lovendringer som trådte i kraft november 2015 ble det gjennomført et 
opplæringsopplegg rettet mot både ledere og vurderende leger. Denne opplæringen hadde bl.a. 
fokus på skillet mellom rett til behandling og rett til utredning. 
  
I dialogen som fulgte fikk vi følgende tilbakemeldinger de vurderingsansvarlige legene: 
  

        Pasienter som er henvist til sykehuset er sjelden utredet tilstrekkelig til at de kan gis rett til 
behandling. 

        Det fåtall pasienter hvor det foreligger forutgående tilstrekkelig utredning gis rett til 
behandling. 

        Det har over tid vært et problem at henvisninger inneholder mangelfull informasjon. 
  
I etterkant av TV 2 saken er det startet en ny runde med obligatorisk opplæring av vurderende 
leger. Denne opplæringen er påbegynt.  
  
Erfaringene så langt er at det er behov for ytterligere opplæring. Leger som til nå har vært på 
opplæring stiller seg uforstående til TV 2 sin beskrivelse av dagens praksis, dvs. at pasienter 
systematisk og i strid med pasientrettighetene kun gis rett til utredning, og ikke rett til behandling. 
Det gjentas imidlertid at henvisninger fortsatt inneholder mangelfull informasjon. Ved det er en av 
de grunnleggende forutsetningene for lovendringen ikke innfridd. 
  
Det er gjort en endring i det pasientadministrative systemet (DIPS), for å sikre at vurderende lege 
registrerer utfallet av vurderingen m.h.t. rett til utredning eller behandling. Endringen som er gjort 
i DIPS er innført i sykehuset 18.5.2017, og tas opp i opplæringen med både leger og 
støttepersonell. I tillegg er skriftlig informasjon om endringen sendt ut til alle klinikker. 
 
 
 

2. Kommentar til henvendelse fra Jørgen Olsen (anestesisykepleier og verneombud KOPR) 
vedr. «Konsekvenser etter nedleggelse av ordningen med akuttbil, prehospital avdeling» 

 
Vedtaket om å fjerne akuttbilen f.o.m. 01.01.17, kom som følge av den økonomiske situasjonen i 
sykehuset. SØ hadde et betydelig overforbruk som krevde ekstraordinære tiltak. Prehospital 
avdeling vurderte ulike tiltak, herunder nedleggelse av en ordinær ambulanse eller nedleggelse av 
akuttbilen.  
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I henhold til oppdrag gitt i forbindelse med budsjett 2017 ble det ble gjennomført en forenklet 
risikovurdering. Nedleggelse av en ordinær ambulanse ville medført redusert transport og 
behandlingskapasitet. Akuttbilen kunne, i motsetning til en ambulanse, ikke transportere liggende 
pasient/pasient som skal behandles under transport. Risikovurderingen konkluderte med at 
reduksjon av en ambulanse hadde større konsekvens for pasientene enn nedleggelse av 
akuttbilen.  
 
Anestesisykepleier er fortsatt tilgjengelig for utrykning, men med ordinær ambulanse eller annet 
transportmiddel. Kompetansen i ambulansetjenesten har økt gjennom mange år. SØ har mange 
med videreutdanning innen paramedic, sykepleiere og ambulansefagarbeidere. Minimumskrav er 
fagarbeider, og krav om at alle fast ansatte skal ha trinn 3 (medisindelegering). I tillegg har vi 
tilgang på luftambulanse fra Lørenskog, og helikopter og legebil fra Rygge, korte avstander til 
akuttsykehus og godt samarbeid over fylkesgrensen om ressurser. 
 
Administrerende direktør er kjent med at det er en reduksjon i utrykning med anestesisykepleier. 
AMK Oslo benytter de samme kriterier for utkall i Østfold som for Oslo og Akershus, noe som 
anses tilfredsstillende. 
 
Administrerende direktør er kjent med at det gjennomføres samarbeidsmøter mellom prehospital 
avdeling og operasjonsavdeling Kalnes og anbefaler at man samarbeider om å finne de gode 
praktiske løsningene der. 
 
I styremøtet desember 2016 (sak 71/16) ble det gjort følgende vedtak vedrørende nedleggelse av 
akuttbil:  
 
6. Styret ber om å få seg forelagt en sak om omfang, innretning og geografisk dekning for 
sykehusets samlede prehospitale tjenester og akuttberedskap i løpet av våren 2017. 

 
Klinikksjef akuttmedisin ga en redegjørelse i styremøtet 27.03.17. Styret var fornøyd med 
redegjørelsen. 
 
 
 

3. Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 8. juni 2017 
 
Revisjon av retningslinje 1 – Oppgavedeling 
I henhold til revisjonsplan skal det foretas en gjennomgang av «Retningslinje 1 – Oppgavedeling» i 
samarbeidsavtalen. I den forbindelse har Administrativt samarbeidsutvalg besluttet å nedsette en 
arbeidsgruppe med fem representanter fra kommunene og fem fra sykehuset samt fastlege- og 
brukerrepresentant. Arbeidsgruppen skal beskrive: «Hvordan saker om endring / forskyvning av 
oppgaver skal meldes inn til behandling», «Hvordan brukermedvirkning skal sikres i prosessen», 
«Saksbehandlingsregler for vurdering av oppgaveendring», «Hvordan oppgaveendring kan 
kvalitetssikres» samt «Hvordan oppgaveendring skal evalueres og hvordan overførte oppgaver 
eventuelt kan reverseres.» Følgende punkter vurderes når struktur for samhandlingsarbeidet er 
vedtatt av Partnerskapsmøtet i oktober: «Hvilke typer oppgaver det er naturlig å tenke seg passer 
for oppgaveoverføring (helt eller delvis)», «Hvem skal behandle sakene og hvilket mandat skal de 
ha», «Hvem vedtar ev. overføring av oppgaver». 
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Revisjon av retningslinje 14 - Rutine for gjensidig hospiteringsordning 
Administrativt samarbeidsutvalg foretar en revisjon av retningslinje 14. Saken har tidligere vært til 
drøfting, men ble besluttet sendt tilbake til sekretariatet for om mulig å forenkle retningslinjen 
ytterligere, med det formål at den skal bli benyttet i større grad enn i dag. I denne forbindelse 
drøftet også Administrativt samarbeidsutvalg muligheten for å benytte samhandlingsmidler i 
forhold til hospitering, utarbeide hospiteringspakker og eventuelt forplikte nøkkelpersonell til å 
hospitere. 
 
Evalueringsmål SUFF 
Administrativt samarbeidsutvalg har tidligere besluttet å få en evaluering av Samhandlingsutvalg 
for fastleger (SUFF) ved utgangen av 2017. Det er utarbeidet forslag til evalueringsmål for SUFF og 
Administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av en fastlege, en 
kommuneoverlege og en representant fra kvalitetsavdelingen SØ som skal foreta evalueringen og 
avgi sin rapport innen 24. oktober 2017. 
 
Pasientforløp autisme 
Sykehuset Østfold, ved avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering har 
utarbeidet et pasientforløp autismespekterforstyrrelser. I pasientforløpet inngår også et element 
knyttet til kompetanseoverføring til kommunale tjenester. Kommunene takker ja til dette tilbudet 
fra SØ og synes det er et godt tilbud. 
 
Revisjon av retningslinje 15 – følgepersonell 
I forbindelse med revisjon av «Retningslinje 15-Rutine for pasient med behov for følgepersonell 
ved innleggelse i Sykehuset Østfold» har det vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på behov 
for endringer. Det er mange konflikter på dette området, så det er behov for klare definisjoner og 
avklaringer. Administrativt samarbeidsutvalg besluttet å sende saken tilbake til arbeidsgruppen 
igjen for å se en gang til på problemstillingen om «omfang av bistand» skal være i tråd med 
kommunalt vedtak.  I motsatt fall kan dette innebære at SØ ikke dekker alle kostandene, men at 
kommunene sitter igjen med en regning. 
Kommunene mener i utgangspunktet at alle utgiftene til følgepersonell må dekkes av SØ. SØ på sin 
side hevder at det må være pasientens behov på sykehuset som må være førende. Det ble også 
påpekt at det mangler retningslinje for følgepersonell knyttet til poliklinisk behandling og 
arbeidsgruppen ble bedt om å vurdere om dette skal være egen retningslinje eller innarbeides i 
den eksisterende eventuelt som vedlegg. 
Videre ble det fra SØ sin side påpekt at når det gjelder dekning av reiseutgifter bør det 
fremkomme at dette gjelder mer-reiseutgifter. 
 
Sesonginfluensavaksinasjon i samarbeid mellom SØ og kommunene 
Det er lav vaksinasjonsdekning i forhold til influensavaksine og det er interesse for å få til et 
samarbeidsprosjekt forankret i Administrativt samarbeidsutvalg for å øke dekningen av 
influensavaksine i befolkningen.  Problemstillingen har også blitt drøftet i samarbeidsutvalg for 
fastleger (SUFF). 
Administrativt samarbeidsutvalg har nå besluttet å sette ned en arbeidsgruppe med tre fra SØ, tre 
fra kommuner samt en fastlege/PKO representant. Arbeidsgruppen skal skaffe seg oversikt over 
dagens situasjon og se på tiltak for å bedre vaksinasjonsdekningen i Østfold generelt samt se på 
hvordan partene som arbeidsgiver kan legge til rette for å øke vaksinasjonsdekningen blant sine 
ansatte. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 1.12.17, men tidlig se på tiltak som kan iverksettes 
også for kommende sesong. 


