
  

Tidspunkt for overføring av 

spesialisthelsetjenestetilbudet 

for befolkningen i 

Vestby kommune til  

Sykehuset Østfold HF 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport fra arbeidsgruppe  

i Helse Sør-Øst RHF 

 

06.04.2017 

med suppleringer pr 06.06.2017 

 



 
Driftsmessige forutsetninger for overtakelse av Vestby kommune             Helse Sør-Øst RHF 

 

 

 

Side 2    13.06.2017 

Innholdsfortegnelse 
 

1. Sammendrag ........................................................................................................................................ 3 
2. Mandat og organisering av arbeidet .................................................................................................... 4 

2.1 Bakgrunn....................................................................................................................................... 4 
2.2 Mandat .......................................................................................................................................... 4 
2.3 Arbeidsgruppens sammensetning ................................................................................................ 5 

3. Oppsummering av tidligere arbeid ....................................................................................................... 6 
3.1 Arbeidsgruppe av januar 2013 ..................................................................................................... 6 
3.2 Arbeidsgruppe våren 2016 ........................................................................................................... 7 

4. Kapasitetsbehov i spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Vestby kommune ................................ 8 
4.1 Somatikk ....................................................................................................................................... 8 
4.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ........................................................ 9 
4.3 Prehospitale tjenester ................................................................................................................. 11 

5. Sykehuset Østfold HFs evne til overtakelse ...................................................................................... 13 
5.1 Målbilde for når overføring av Vestby kommune kan effektueres .............................................. 13 
5.2 Driftsmessige forutsetninger somatikk ........................................................................................ 13 
5.3 Driftsmessige forutsetninger psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ........ 17 
5.4 Prehospitale tjenester ................................................................................................................. 18 
5.5 Tidsbehov for detaljplanlegging og haleaktivitet ......................................................................... 18 

6. Økonomiske effekter av overføring av Vestby kommune .................................................................. 19 
6.1 Metode for beregninger av økonomiske effekter ........................................................................ 19 
6.2 Estimerte økonomiske effekter i faste og variable inntekter ....................................................... 20 
6.3 Effekter av de økonomiske beregningene for foretakene ........................................................... 21 
6.4 Netto estimerte økonomiske effekter .......................................................................................... 23 
6.5 Økonomiske overgangseffekter og -løsninger ............................................................................ 23 

7. Risikovurdering .................................................................................................................................. 24 
8. Konklusjon .......................................................................................................................................... 26 

8.1 Somatikk ..................................................................................................................................... 26 
8.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ...................................................... 27 
8.3 Prehospitale tjenester ................................................................................................................. 27 
8.4 Oppsummering ........................................................................................................................... 27 
 

  



 
Helse Sør-Øst RHF      Driftsmessige forutsetninger for overtakelse av Vestby kommune 

  

 

 

13.06.2017                                                                                  Side 3 

 

1. Sammendrag 

Høsten 2012 fattet Vestby kommune et vedtak hvor det ble uttrykt ønske om overføring av 

sykehustilhørighet for befolkningen i kommunen fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset 

Østfold HF fra det tidspunkt nytt sykehus på Kalnes sto ferdig. På oppfordring fra Vestby kommune 

nedsatte Helse Sør-Øst RHF en arbeidsgruppe som skulle utrede muligheten for og konsekvensene av 

en endring av sykehustilhørighet for Vestby kommune. Arbeidsgruppen avga rapport november 2013 

hvor den konkluderte samstemmig med at Vestby kan overføres til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 

2017. 

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok på møtet 18. desember 2014 i sak 090-2014 at spesialist-

helsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 

2017, men endelig vurdering av overføringstidspunkt gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset 

Østfold HF i perioden 2015‒2016. En forutsetning for overføring av sykehustilhørighet for Vestby 

kommune er at Sykehuset Østfold HF viser god driftsmessig utvikling i forhold til etablerte rammer og 

øvrige forutsetninger. 

 

På denne bakgrunn nedsatte Helse Sør-Øst RHF våren 2016 en arbeidsgruppe for å gjennomgå de 

driftsmessige forutsetningene ved Sykehuset Østfold HF for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet 

for befolkningen i Vestby kommune som forutsatt pr. 1. januar 2017. Arbeidsgruppen avga sin rapport 20. 

mai 2016. Gruppen vurderte at forutsetningene for å overta spesialisthelsetjenestetilbudet for 

befolkningen i Vestby kommune innen prehospitale tjenester, psykisk helsevern og TSB samt enkelte 

somatiske tjenesteområder var oppfylt. Innen somatisk øyeblikkelig hjelp ble forutsetningene for 

overtakelse fra 1. januar 2017 ikke vurdert som oppfylt. Den samlede vurderingen var at overføring av 

spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra 1. januar 2017 ikke ble anbefalt. Arbeidsgruppen 

tilrådde en ny vurdering rundt årsskiftet 2016/2017, når driftsmessig utvikling for høsten 2016 også ville 

foreligge. Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet den 16. juni 2016 vedtak i tråd med arbeidsgruppens 

innstilling. 

 

Den 22. februar 2017 fastsatte adm.direktør i Helse Sør-Øst RHF mandat for en arbeidsgruppe som 

skulle gjøre en fornyet vurdering av de driftsmessige forutsetningene ved Sykehuset Østfold HF for 

overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune. 

Arbeidsgruppen har basert sitt arbeid på vurderingene fra 2016, samt en oppdatering og fornyet vurdering 

av beslutningsgrunnlaget som da forelå.  

 

Arbeidsgruppens samlede vurdering er at forutsetningene for å overta spesialisthelsetjenestetilbudet for 

befolkningen i Vestby kommune pr april 2017 er oppfylt innen alle tjenesteområder. Tiltak iverksatt av 

Sykehuset Østfold HF siden sommeren 2016 har gitt resultater. Det er likevel avgjørende at foretaket 

fortsatt har fokus på beleggsituasjonen, da en utvidelse av opptaksområdet til å omfatte også Vestby 

kommune vil redusere tilgjengelig bufferkapasitet. Vurdert isolert, men også ift kapasitetssituasjonen ved 

Akershus universitetssykehus HF som avgivende helseforetak, er konklusjonen at en overføring av 

Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF kan gjennomføres. Målbildet er oppnådd. Arbeidsgruppen 

understreker likevel at overføringen vil øke de økonomiske utfordringene ved Akershus 

universitetssykehus HF.  

 

På bakgrunn av behovet for nødvendig tid for planlegging av overføringen og for å unngå tidspunkt på 

året med normalt stor driftsmessig belastning, anbefaler arbeidsgruppen at Vestby kommune overføres 

fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF 1. mai / 1. juni 2018. 
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2. Mandat og organisering av arbeidet 

2.1 Bakgrunn 

Høsten 2012 fattet Vestby kommune et vedtak hvor det ble uttrykt ønske om overføring av 

sykehustilhørighet for befolkningen i kommunen fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset 

Østfold HF fra det tidspunkt nytt sykehus på Kalnes sto ferdig. På oppfordring fra Vestby kommune 

nedsatte Helse Sør-Øst RHF en arbeidsgruppe, ledet av Sykehuset Østfold HF, som skulle utrede 

muligheten for og konsekvensene av en endring av sykehustilhørighet for Vestby kommune. 

Arbeidsgruppen avga rapport november 2013 hvor den konkluderte samlet med at befolkningen i Vestby 

kan overføres til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 2017.  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet følgende vedtak på møtet 18. desember 2014 i sak 090-2014 Analyse 

av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre utvikling og planlegging (utdrag 

av vedtakspunkt 4): 

Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold 

HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, men endelig vurdering gjøres på 

grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold HF i 2015–16. 

 

I forbindelse med styrebehandling av økonomisk langtidsplan 2017–2020 fattet styret i Helse Sør-Øst 

RHF på møte 16. juni 2016 i sak nr 051-2016 om Økonomisk langtidsplan følgende vedtak:  

 

“Styret tar til etterretning at administrerende direktør ikke anbefaler overføring av 

spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus sykehusområde 

til Østfold sykehusområde fra 1. januar 2017, men at ny vurdering av overføringstidspunkt vil 

gjøres ved årsskiftet 2016/17. Styret legger videre til grunn at administrerende direktør beslutter 

endelig overføringstidspunkt.”  

 

Dette vedtak var basert på innstilling fra en arbeidsgruppe som hadde gjennomgått de driftsmessige 

forutsetningene ved Sykehuset Østfold HF for overtakelse av spesialisthelsetjenesteansvaret for 

befolkningen i Vestby kommune fra 1. januar 2017. Arbeidsgruppen var ledet av Helse Sør-Øst RHF og 

hadde for øvrig representasjon fra Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Vestby 

kommune.  

 

Det ble den 22. februar 2017 nedsatt en arbeidsgruppe for å gjøre en fornyet vurdering av 

overføringstidspunkt, med mandat som beskrevet i neste punkt. 

 

 

2.2 Mandat 

«Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok på møte 16. juni 2016 i sak nr 051-2016 om Økonomisk langtidsplan 

følgende: “Styret tar til etterretning at administrerende direktør ikke anbefaler overføring av 

spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus sykehusområde til 

Østfold sykehusområde fra 1. januar 2017, men at ny vurdering av overføringstidspunkt vil gjøres ved 

årsskiftet 2016/17. Styret legger videre til grunn at administrerende direktør beslutter endelig 

overføringstidspunkt.” 

 

Dette vedtak var basert på innstilling fra en arbeidsgruppe som hadde gjennomgått de driftsmessige 

forutsetningene ved Sykehuset Østfold HF for overtakelse av spesialisthelsetjenesteansvaret for 

befolkningen i Vestby kommune fra 1. januar 2017. Arbeidsgruppen var ledet av Helse Sør-Øst RHF og 
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hadde for øvrig representasjon fra Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Vestby 

kommune. 

 

Det nedsettes med dette en arbeidsgruppe som skal gjøre en fornyet vurdering av de driftsmessige 

forutsetningene ved Sykehuset Østfold HF for å overta ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 

befolkningen i Vestby kommune, samt fremme en tilråding om overføringstidspunkt. Det skal spesielt 

fokuseres på de områder som den tidligere arbeidsgruppen mente ikke var tilfredsstillende pr. juni 2016. 

Vurderingene skal omfatte sengekapasitet, poliklinikk-kapasitet og kapasitet i akuttmottak. 

Kapasitetsforhold ved Akershus universitetssykehus HF etter en eventuell overføring skal også belyses 

(eventuell overkapasitet.) 

 

I tillegg skal økonomiske konsekvenser for både Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold 

HF belyses. Det skal videre gjennomføres en risikovurdering av at spesialisttjenestetilbudet for 

befolkningen i Vestby kommune overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. 

 

Arbeidsgruppen skal ha følgende sammensetning: 

 Helse Sør-Øst RHF; 4-5 representanter fra hhv. medisin og helsefag, økonomi og evt HR 

 Akershus universitetssykehus HF; 2 representanter 

 Sykehuset Østfold HF; 2 representanter 

 Vestby kommune; 1 representant. 

 

Arbeidsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

 

Rapport fra arbeidsgruppen skal foreligge innen 7. april 2017.» 

  

 

2.3 Arbeidsgruppens sammensetning 

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: 

 

Pål Christian Roland (leder) Helse Sør-Øst RHF Direktør planlegging og koordinering 

Gro Vik Knutsen Helse Sør-Øst RHF Spesialrådgiver 

Glenn Flandorfer Helse Sør-Øst RHF Spesialrådgiver 

Kirsti Bjørge  Helse Sør-Øst RHF Senior finansrådgiver 

Kjell Åge Vold Akershus universitetssykehus HF Assisterende økonomidirektør 

Lennart L. Jensen Akershus universitetssykehus HF Spesialrådgiver 

Marianne Wik Sykehuset Østfold HF Økonomidirektør 

Helge Stene-Johansen Sykehuset Østfold HF Direktør fag og utvikling 

Morten Laudal Vestby kommune Kommuneoverlege 

 

Arbeidsgruppen startet sitt arbeid 3. mars 2017 og avga sin rapport 6. april 2017. Etter behandling i Helse 

Sør-Øst RHFs ledergruppe, har arbeidsgruppen oppdatert rapporten på enkelte punkter.  
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3. Oppsummering av tidligere arbeid 

3.1 Arbeidsgruppe av januar 2013 

I januar 2013 nedsatte Helse Sør-Øst RHF en arbeidsgruppe, ledet av Sykehuset Østfold HF, som skulle 

utrede en evt. overføring av sykehustilhørighet for Vestby kommune, hvilke konsekvenser dette ville 

innebære og risikovurderinger knyttet til de anbefalte forslagene. Utredningen skulle ta hensyn til en 

rekke forhold knyttet til en overføring, herunder konsekvenser for personell, pasientsikkerhet, kapasitet, 

bygningsmasse/ investeringer mm. Gruppens arbeid skulle munne ut i en rapport og en tilrådning som 

skulle styrebehandles i Helse Sør-Øst RHF. Arbeidsgruppen leverte følgende anbefaling
1
:  

«(…) og gitt at forutsetningene oppfylles, vurderer arbeidsgruppen at befolkningen i Vestby kan overføres 

til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 2017. Det tillegges at det er ingen dissens i arbeidsgruppen rundt 

denne vurderingen.» 

 

I tidligere høringsrunder, og gjennom den politiske behandlingen av saken på kommunenivå har 

pasientgrupper signalisert at de ønsker en overføring til Sykehuset Østfold HF i stedet for nåværende 

tilknytning til Akershus universitetssykehus HF. Arbeidsgruppen vurderte også at dette vil være gunstig 

for pasientene, ikke minst med tanke på samhandlingsperspektivet, der Vestby blant annet samarbeider 

med Moss om legevakt og kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser. Både for elektive- og ikke minst ø-

hjelpsforløp vil en slik utvikling være logisk med tanke på den geografiske beliggenheten til Vestby 

kommune. Arbeidet bestod av en vurdering av ulike kapasiteter ved det nye sykehuset, og hvilke 

konsekvenser det vil få ved å ta over en pasientgruppe som Vestby representerer. Som et ledd i disse 

vurderingene har SINTEF utarbeidet et eget hovedfunksjonsprogram for befolkningen i Vestby, der 

konsekvenser knyttet til aktivitet og dernest areal på ulike tjenesteområder er beskrevet.  

 

SINTEF vurderte at aktiviteten ved Sykehuset Østfold HF vil øke med noe over 5 prosent. Dette ble 

vurdert som såpass mye at det vil være behov for flere senger og behandlingsrom. Det økte ansvaret vil 

også ha indirekte effekter som ble beregnet. Samlet summerte det beregnede behovet seg til like over 

4 000 m
2
 brutto. SINTEF vurderte at den økte pasientstrømmen kan løses ved kortere liggetid og utvidet 

åpningstid for alle pasienter ved sykehuset, forutsatt at det er en god balanse mellom forventet aktivitet 

og kapasitet ved sykehuset som bygges for Østfolds befolkning. Om Sykehuset Østfold HF setter seg 

som mål å øke egendekningen for eget sykehusområde, kan dette påvirke kapasitetsbehovet mer enn 

om man overtar ansvaret for Vestby kommune. Representantene fra Sykehuset Østfold HF var kritiske til 

dette punktet, og vurderte at kapasitetsutnyttelse og kortere liggetid ikke alene kunne håndtere den økte 

pasientstrømmen. 

 

Når det gjelder ambulansetransport, så håndteres dette av en felles tjeneste for Oslo og Akershus. 

Hovedbasen for denne befolkningen er i dag stasjon Søndre Follo på Korsegården. Arbeidsgruppen 

vurderte at responstiden ved akutte turer ville ligge på om lag samme nivå ved en overflytting til 

ambulansestasjonen i Moss. Den totale oppdragsmengden tilsvarte 1–2 ambulanseoppdrag i døgnet, 

hvis man ser alle hastegrader under ett.  

 

Det ble estimert et behov for investeringer tilsvarende 48,4 mill. kroner basert på vurderingene utført av 

SINTEF på oppdrag for Sykehuset Østfold HF. I forbindelse med vurdering av de personellmessige 

konsekvensene ble det gjort en vurdering knyttet til bemanningsratene fra SAMDATA-rapporten for 

2012 i forbindelse med årsverksutviklingen. Dette ble vurdert til å ikke være i samsvar med det reelle 

behovet i forbindelse med økt opptaksområde. Det ble lagt til grunn at Sykehuset Østfold HF uansett må 

                                                      

 
1
 Sykehustilhørighet for Vestby kommune – Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av HSØ, november 2013 
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gjøre en vurdering i etterkant innenfor hvert enkelt område knyttet til behov for utvidelse av senger og 

tilførsel av personell. Gruppen vurderte at med unntak av barn, kan man trolig ta de fleste andre 

pasientgrupper innenfor marginalbetraktninger av totalkapasiteten. Dette grunnet blant annet at tidligere 

senger med hotellstandard har blitt oppgradert til ordinære senger med gr. 1 standard. Dette var 

hovedgrunnen til at man ikke anbefalte en utvidelse tilsvarende det antallet m
2
 som ble beskrevet i 

SINTEF-rapporten. Men økningen Vestby representerer ville bety at man når kapasitetstaket tidligere enn 

hva man ville gjort hvis denne populasjonen ikke var inne i pasientgrunnlaget. 

 

På bakgrunn av dette, og gitt at forutsetningene oppfylles, vurderte arbeidsgruppen at befolkningen i 

Vestby kan overføres til Sykehuset Østfold HF fra 1. januar 2017. Det ble tillagt at det var ingen dissens i 

arbeidsgruppen rundt denne vurderingen. 

 

 

3.2 Arbeidsgruppe våren 2016 

Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok på møtet 18. desember 2014 i sak 090-2014 at 

spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til Sykehuset Østfold HF fra 

1. januar 2017, men endelig vurdering av overføringstidspunkt gjøres på grunnlag av driftserfaringene i 

Sykehuset Østfold HF i perioden 2015‒2016. En forutsetning for overføring av sykehustilhørighet for 

Vestby kommune er at Sykehuset Østfold HF viser god driftsmessig utvikling i forhold til etablerte rammer 

og øvrige forutsetninger. 

 

På bakgrunn av dette nedsatte Helse Sør-Øst RHF våren 2016 arbeidsgruppe for å gjennomgå de 

driftsmessige forutsetningene ved Sykehuset Østfold HF for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet 

for befolkningen i Vestby kommune som forutsatt pr. 1. januar 2017. Arbeidsgruppen skulle beskrive og 

vurdere økonomiske og praktiske konsekvenser av overføringen samt gjennomføre en risikovurdering. 

Arbeidet skulle resultere i en vurdering av om de driftsmessige forutsetningene ved Sykehuset Østfold HF 

er til stede for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra 1. januar 2017. 

 

Arbeidsgruppen vurderte at forutsetningene for å overta spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i 

Vestby kommune innen prehospitale tjenester, psykisk helsevern og TSB samt enkelte somatiske 

tjenesteområder var oppfylt. Innen somatisk øyeblikkelig hjelp har Sykehuset Østfold HF hatt utfordringer 

med beleggsituasjonen etter innflytting i nytt sykehus på Kalnes, og for dette tjenesteområdet ble 

forutsetningene for overtakelse fra 1. januar 2017 vurdert som ikke oppfylt. Den samlede vurderingen var 

at overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra 1. januar 2017 ikke kunne 

anbefales. 

 

Arbeidsgruppen tilrådde en ny vurdering rundt årsskiftet 2016/2017, når driftsmessig utvikling for høsten 

2016 også foreligger.  
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4. Kapasitetsbehov i spesialisthelsetjenesten for 

befolkningen i Vestby kommune 

4.1 Somatikk  

 Somatisk døgnbehandling 4.1.1

Somatisk døgnbehandling for Vestbys befolkning tilsvarte i 2015 omtrent 30 senger. Henholdsvis 18 ved 

Akershus universitetssykehus HF, 5 ved Oslo universitetssykehus HF, 2 ved Sykehuset Østfold HF og 

under 5 til øvrige. I 2030 er aktivitet tidligere estimert til å tilsvare i overkant av 34 somatiske døgnsenger.  

 

Tabellen viser eksisterende og framskrevet aktivitet for somatiske døgnsenger (omregnet fra liggedager), 

samt befolkningsframskriving for Vestby kommune. 

 

 Fordeling somatiske døgnsenger, reell 2014, 2015 og framskrevet 

 

2015 

(reell) 
2018 2020 2025 2030 

Akershus universitetssykehus HF 18 20 21 21 23 

Oslo universitetssykehus HF 5 5 5 5 5 

Sykehuset Østfold HF <2 
5* 5* 5* 5* 

Øvrige <5 

Totalt 30 30 31 32 34 

 Befolkningsframskriving 

 
2016 2018 2020 2025 2030 

Befolkning Vestby (MMMM-alternativ) 16 732 17 423 18 061 19 508 20 900 

* Framskriving utenom Akershus- og Oslo universitetssykehus HF ble ikke spesifisert på enkeltsykehus, men samlet 

Fordeling somatiske døgnsenger, reell 2014, 2015 og framskrevet. Kilder: SINTEF-rapport for behov i 2030, 

mellomliggende år var beregnet av Deloitte og normalisert til SINTEF-verdier. Estimering forutsetter høy 

utnyttelsesgrad ved Ahus og SØ (90 % normalseng voksen) og basis utnyttelsesgrad (85 % normalseng) forøvrig. 

Avrundinger forekommer. Tall inkluderer friske nyfødte. SSB MMMM-framskriving, reell befolkning for 2014 og 2015. 

I følge SINTEF-analyse (SINTEF rapport A26321) ble aktivitetsvekst frem til 2030 for Sykehuset Østfold 

HFs eksisterende opptaksområde estimert til 6 % for liggedager (26 døgnsenger - 90 % utnyttelsesgrad). 

Oppdatert befolkningsfremskrivning fra SSB 2016 viser noe større vekst frem mot 2030 enn tidligere 

fremskrivning. Det er enkelte mindre endringer i aktivitetstall benyttet i tidligere kapasitetsarbeid. (+<1 

døgnseng). Overtakelse av Vestby kommune vil kunne medføre at kapasitetstak nås noe tidligere. 

 

En overføring av Vestby kommune vil kunne medføre økning tilsvarende 18-19 døgnsenger, tilsvarende 

reduksjon ved Akershus universitetssykehus HF. For Oslo universitetssykehus HF og øvrige antas 

aktivitet videreført på om lag dagens nivå. De 19 sengene var tidligere estimert til å bestå av ca. 13 

ordinære øyeblikkelig hjelp-senger, ca. 2 tilknyttet fødsler, 2 tilknyttet barn/ungdom og resterende 2 

elektiv ortopedi/revma (Moss) og spesialavdelinger. Pasientstrømmer er mer utfyllende beskrevet i 

tidligere rapport2. Sykehuset Østfold HF legger til grunn et noe lavere kapasitetsbehov på bakgrunn av tall 

over, Vestbybefolkningens bruk av Akershus universitetssykehus (tall fra Akershus universitetssykehus) 

og vurdering av egen kapasitetsutnyttelse (se kapittel 5).  

                                                      

 
2
 Vurdering av driftsmessige forutsetninger ved SØ HF for overtakelse av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune. 

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF 20. mai 2016. 
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 Somatisk dag og poliklinikk 4.1.2

Tabellen nedenfor viser dag og poliklinisk aktivitet innen somatikk i 2015. 

 

Aktivitet dag og poliklinikk, 2015 

 Dag Polikliniske 

konsultasjoner 

Akershus universitetssykehus HF 471 6824 

Sykehuset Østfold HF 126 1663 

Oslo universitetssykehus HF 233 3963 

Øvrige 158 1261 

Sum 988 13711 

Fordeling av somatiske dag- og polikliniske opphold fra Vestby kommune, 2015.  

Majoritet av dag og polikliniske konsultasjoner ved Akershus universitetssykehus HF overføres til 

Sykehuset Østfold HF. Videre kan trolig antas at en del Vestby-aktivitet ved Oslo universitetssykehus HF 

overføres Sykehuset Østfold HF på litt sikt. Økning ved Sykehuset Østfold HF er estimert til å tilsvare 3-4 

dag- og poliklinikkrom. En forutsetter høy utnyttelsesgrad ved Akershus universitetssykehus HF og 

Sykehuset Østfold HF og basis utnyttelsesgrad ved øvrige.  

 

Tilsvarende som for døgnbehandling har endringer i aktivitetstall fra 2014 til 2015 trolig liten betydning for 

kapasitetsvurdering, hensyntatt tidligere forutsetninger. Samtidig er det en vekst innen poliklinikk og 

dagbehandling som må følges nøye fremover.  

 

 

4.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Voksenpsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  4.2.1

Tabellen nedenfor viser liggedøgn og polikliniske konsultasjoner/kontakter innen voksenpsykiatrien (VOP) 

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for Akershus sykehusområde (Akershus SO) og Vestby 

kommune for 2016 ved ulike avdelinger. Aktivitet innen VOP og TSB i 2015 ble i 2016 estimert til å 

tilsvare et kapasitetsbehov på omtrent 6 døgnsenger. Oppdatert tabell basert på aktivitet i 2016 viser et 

noe høyere estimert kapasitetsbehov tilsvarende 11 døgnsenger. Ettersom tallene er små, vil relativt stor 

usikkerhet likevel gi små absolutte utslag.  

 

Aktivitet VOP og TSB for Akershus SO og Vestby kommune 2016  

 Samlet Akershus SO Kun Vestby kommune 

Avdelinger Liggedøgn 
Poliklinisk 

konsultasjon/kontakt 
Liggedøgn 

Poliklinisk 

konsultasjon/kontakt 

Estimert 

kapasitetsbehov 

Akuttpsykiatrisk avd.  18 452   972   585   7   1,8  

Alderspsykiatrisk avd.  6 975   8 861   439   150   1,3  

DPS Follo  6 789   31 354   1 110   4 381   3,4  

DPS Groruddalen  3 208   36 676   12   68   0,0  

DPS Nedre Romerike  5 730   38 754    18   

DPS Øvre Romerike  4 919   20 874    1   

Rus og avhengighet*  15 354   24 959   680   831   2,1  

Spesialpsykiatri  8 722   324   842    2,6  

Voksenhabilitering**  18 452   5 745    127   
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Totalt 70 149  168 519   3 668   5 583   11,2  

* Rus og avhengighet har poliklinikk i Follo (Ski). Døgnavdelingene har ulik lokalisering, men rapporterer samlet 

** Voksenhabilitering ved Ahus er organisert under divisjon psykisk helsevern, men er finansiert som somatikk (ISF-refusjon poliklinikk) 

Antall polikliniske konsultasjoner er både refusjonsberettigede og andre konsultasjoner 

Aktivitet VOP og TSB for Akershus SO og Vestby 2016 samt estimert kapasitetsbehov for Vestby kommune. Kilde: 

Akershus universitetssykehus HF 

 

Vestby kommune har i 2016 et høyere totalforbruk innen døgnbehandling sammenlignet med 

befolkningsandelen enn hhv. Akershus sykehusområde og DPS Follo-området, mens poliklinisk 

behandling tilsvarer omtrent befolkningsandelen. 

Ved kartleggingen basert på poliklinisk aktivitet i 2015 fant en ingen større forskjeller mellom direkte og 

indirekte polikliniske konsultasjoner mellom hhv Akershus og Østfold sykehusområder. Det er ikke foretatt 

noen ny analyse av dette basert på aktivitet i 2016 da dette vil ha begrenset relevans på grunn av 

overgang til innsatsstyrt finansiering av poliklinikk innen psykisk helsevern og TSB i 2017. 

 

 Barne- og ungdomspsykiatri 4.2.2

Forbruk for Vestby kommune ble i 2016 anslått til å utgjøre i underkant av 1 døgnplass. Tallgrunnlaget for 

2016 bekrefter av forbruket av liggedøgn fra Vestby er vesentlig under 1 døgnplass. Volumet på 

polikliniske konsultasjoner ble i 2016 anslått til å utgjøre omtrent 2 800 refusjonsberettigede 

konsultasjoner, tilsvarende ca. 2 poliklinikkrom. Etter at DIPS i 2016 ble tatt i bruk innen BUP, er 

aktivitetsoversikten mer pålitelig. Antall konsultasjoner er høyere enn estimatet for 2015 og litt høyere enn 

befolkningsandelen. Aktiviteten tilsvarer mellom 2 og 3 poliklinikkrom. 

 

  Polikliniske konsultasjoner BUP 2016 

Poliklinisk enhet Ahus samlet Vestby Andel Vestby 

BUP Follo 21 208 3 004 14,2 % 

BUP Furuset 7 197 82 1,1 % 

BUP Grorud 11 660   

BUP Nedre Romerike 20 556   

BUP poliklinikk Bråten Behandlingshjem 1 450 147 10,1 % 

BUP Øvre Romerike 17 041   

Ungdomspsykiatrisk klinikk Team1 Mobilt 

behandling 

1 269 40 3,2 % 

Total 80 381 3 273 4,1 % 

 

Ved kartleggingen basert på poliklinisk aktivitet i 2015 fant en heller ikke for BUP noen større forskjeller 

mellom direkte og indirekte polikliniske konsultasjoner mellom hhv Ahus og Østfold sykehusområder. Det 

er ikke foretatt noen ny analyse av dette basert på aktivitet i 2016 da dette vil ha begrenset relevans på 

grunn av overgang til innsatsstyrt finansiering av poliklinikk innen BUP i 2017. 
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4.3 Prehospitale tjenester 

Om Vestby kommune 

Vestby er den sørligste av Follokommunene. 

Kommunen ligger ved Oslofjorden og grenser 

til Moss, Våler og Hobøl i Østfold, og Ås og 

Frogn i Akershus. Vestby omfatter tettstedene 

Vestby sentrum, Hølen, Son, Hvitsten, Garder, 

Pepperstad, Randem og Sole Skog. 

Kommunen har i overkant av 16 700 

innbyggere (2016) og et areal på totalt 

133 km
2
.   

 

Østfoldbanens vestre linje og E6 går gjennom 

Vestby. Rv.151 vestover går fra Sonsveien 

stasjon til Son og via Såner kirke øst til Ringvoll 

i Hobøl. Det er fylkesveier fra Vestby sentrum 

vestover til Pepperstad skog og Hvitsten, og fra 

Son sørover til Moss. Det er godt utbygget 

kollektivtrafikk-tilbud til Kalnes med gode 

forbindelser til jernbanestasjoner i Moss, Råde 

og Sarpsborg. Timeekspressen har stoppested 

på Kalnes med stopp hver time. 

 

Samlet vil Vestbys befolkning ha kortere 

reiseavstand og -tid til Sykehuset Østfold HF 

Kalnes sammenlignet med dagens situasjon.  

 

Prehospitale tjenester 

Prehospitale tjenester består av AMK-sentraler, 

Ambulansetjeneste, Luftambulansetjeneste og 

Pasientreiser. Prehospital klinikk ved Oslo 

universitetssykehus HF har ansvar for AMK-

sentral som dekker sykehusområdene Oslo, Akershus og Østfold samt Asker og Bærum. 

Ambulanseberedskap i Oslo og Akershus er organisert i fem områder med 15 ambulansestasjoner. 

Østfold får sine AMK-tjenester dekket fra Oslo, og har egne ambulansestasjoner i Halden, Fredrikstad, 

Moss, Sarpsborg og Indre Østfold. Befolkningen i Oslo, Akershus og Østfold har siden juni 2015 hatt 

felles AMK-sentral. Videre er det eget pasientreisekontor på Kalnes. Vestby kommune får sine 

prehospitale tjenester dekket av Oslo universitetssykehus HF ved Prehospital klinikk. 

 

Ambulansetransport 

I 2016 ble det utført 1232 ambulanseoppdrag med opprinnelse i Vestby kommune. 498 (40,4%) av 

oppdragene gikk til Akershus Universitetssykehus. 263 (21,3%) ble transportert til Moss legevakt. 27 

(2,2%) oppdrag gikk til Oslo universitetssykehus HF (alle driftssteder). Vestby har ikke egen 

ambulansestasjon. I 2016 ble 799 (64,9%) av oppdragene dekket av ambulanse fra Ås (Korsegården), 

297 (24,1%) fra Moss, 102 (8,3%) fra Ski og resterende med øvrige ambulanser. 

 

En overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby til Sykehuset Østfold HF vil i utgangspunktet 

ikke medføre endringer i AMK Oslos handlingsmønster i forhold til håndteringen av ø-hjelps-hendelser. I 

Kart over Vestby kommune med tettsteder og 

hovedveier. Kilde: Vestby kommune 
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forhold til elektiv transport fra Sykehuset Østfold HF og legevakten tilbake til kommunen vil dette trolig i 

større grad bli utført av ambulanser fra Sykehuset Østfold HF. I 2016 utgjorde dette 94 oppdrag fra 

sykehus/legevakt til Vestby kommune. 

  

Kjøretidsberegninger viser at ambulanser fra Moss i hovedsak er raskere til Son og Hølen i Vestby 

kommune. Til oppdrag i de øvrige områdene vil i hovedsak ambulanse fra Ås eller beredskapspunkt 

Vinterbro være raskere. Dette innebærer at fordelingen av oppdrag mellom ambulansetjenestene ikke vil 

endre seg nevneverdig og hovedandelen av oppdragene vil fortsatt bli utført av ambulanser fra Oslo 

Universitetssykehus HF. 

 

Pasientreiser 

Det ble i 2015 utført totalt 6 653 turer med pasientreiser (6 797 rekvisisjoner) for Vestby kommune. For 

pasientreiser som starter i Vestby kommune, er leveringssted i hovedsak internt i kommunen, til Oslo 

universitetssykehus HF eller Akershus universitetssykehus HF. 
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5. Sykehuset Østfold HFs evne til overtakelse 

5.1 Målbilde for når overføring av Vestby kommune kan effektueres 

Tidligere arbeidsgruppe utarbeidet et målbilde for når spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune 

kan overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Målbildet la til grunn 

følgende førende vurderingskriterier: 

 

 Tilstrekkelig kapasitet ved Sykehuset Østfold HF til å ivareta pasientstrøm fra Vestby kommune 

 Effektiv samhandling/koordinering mellom psykisk helsevern / TSB og somatikk for befolkningen i 

Vestby kommune 

 Effektiv samhandling/koordinering mellom primær- og spesialisthelsetjenesten for befolkningen i 

Vestby kommune 

 

Arbeidsgruppen anser for øvrig et målbilde med beleggsprosent ned mot 90 % for somatisk øyeblikkelig 

hjelp, inkludert aktivitet for befolkningen i Vestby, som hensiktsmessig.  

 

Med utgangspunkt i kriteriene er det gjort en fornyet vurdering av Sykehuset Østfold HF sin evne til å 

overta spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune. Vurderingen baserer seg på driftsmessige 

erfaringer ved Sykehuset Østfold HF etter flytting til nytt sykehusbygg på Kalnes, utvikling i 

beleggsituasjonen gjennom 2016 ved Sykehuset Østfold HF samt eventuelle endringer i kapasitetsbehov 

for befolkningen i Vestby. 

 

For alle områder, unntatt kapasitet for ø-hjelpssenger, var konklusjonen i forrige rapport at kapasiteten 

ved Sykehuset Østfold HF var tilstrekkelig til å overta opptaksområde for Vestby kommune. Sykehuset 

Østfold HF hadde etter flytting i nytt bygg med nye arbeidsrutiner og –prosesser, utfordringer med høyere 

liggetid og dermed høyt belegg. Ny teknologi med nye kliniske IKT systemer, som bedrer samhandling og 

logistikk, har fungert bedre og gir i 2017 gevinst i form av bedret flyt og logistikk. Sterkt fokus på 

utnyttelse av nye IKT systemer og strukturert arbeid med prosessforbedring gir nå resultater.  

 

 

5.2 Driftsmessige forutsetninger somatikk 

 Døgnbehandling 5.2.1

Oversikten under viser belegget på døgnområdene i Kalnes, uten barn og ungdom og tekniske senger. 

Videre er det beregnet belegg dersom Vestbys befolkning hadde vært inkludert i opptaksområdet med 

gjenåpning av 9 senger fra desember 2016. 
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Beleggsprosent fra januar 2016 til februar 2017. I tillegg en illustrasjon av beleggsprosent fra desember 2016 med Vestbypasienter 

og gjenåpning av ett sengetun. 

 

Gjennomsnittlig belegg i SØ har i 2016 vært på 91 %. Dersom Vestby hadde vært inkludert ville snittet 

ligget på 94 %. Sengekapasiteten er fra 1 desember 2017 redusert med 9 senger (ett sengetun). Ved 

overtagelse av opptaksområde for Vestby kan disse 9 sengene gjenåpnes for permanent bruk. Fra mars 

2017 er ytterligere ett sengetun stengt slik at «reservekapasitet» på døgnområdene utgjør totalt 18 

senger. De resterende 9 sengene kan tas i bruk ved f. eks influensaepidemier. Basert på forårets belegg 

og eksisterende reservekapasitet vurderer Sykehuset Østfold HF at kapasiteten er tilfredsstillende for å 

overta ansvar for befolkningen i Vestby fra 01.01.2018. 

 

Andel korridorpasienter i 2015, 2016 samt januar og februar 2017 har vært følgende: 

 

 
I november og desember 2015 etter innflytting var det mangelfull registrering av antall korridorpasienter og tallene for disse 

månedene er derfor ekskludert fra oversikten 

 

Andel korridorpasienter i januar og februar 2017 er knyttet til praktisering av «moderprinsippet» på 

sengeområdene, samt stor pågang av pasienter grunnet influensaepidemi og 9 færre senger enn 

tilsvarende måned i 2016.  Moderpostprinsippet innebærer at pasienter legges på det døgnområde der de 

har faglig tilhørighet. Selv om det er ledig kapasitet ved andre fagområder legges de på riktig fagområde. 

På denne måte tar de ulike fagområdene større ansvar for sine pasienter. Dette synliggjør også behov for 
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ny vurdering av omfordeling av senger. I en overgangsperiode med tilpassing til «moderpostprinsippet» 

vil det kunne være flere korridorsenger. 

 

Fødsler 

I 2015 og 2016 og hadde Vestby kommune et totalforbruk tilsvarende 2 senger for fødsler. Noe av denne 

aktiviteten foregår allerede ved Sykehuset Østfold HF og økningen forbundet med overføringen er 

estimert til å tilsvare 1 døgnseng. Det har i perioder vært høyt belegg på føde/barsel ved Kalnes i 2016. 

Det er gjennomført endringer og antall senger er økt. I en periode tok Kalnes ikke imot fødende fra 

Bohuslän, men etter økt kapasitet tar Kalnes nå igjen imot ca. 350 fødende pr. år fra Sverige. Kapasiteten 

for dette fagområdet vurderes som tilstrekkelig. 

 

Barn/ungdom 

Aktiviteten for barn/ungdom utgjorde 2 døgnsenger. Aktivitet tilsvarende omtrent 1 døgnseng foregår 

allerede ved Sykehuset Østfold HF, og økningen er estimert til å utgjøre 1 døgnseng. Belegget ved 

Sykehuset Østfold HF sin barne- og ungdomsavdeling har etter oppstart i november 2015 hatt en 

gjennomsnittlig beleggsprosent på 71 %. Det er per i dag tilstrekkelig kapasitet i avdelingen til å øke 

aktiviteten tilsvarende 1 døgnseng. 

 

Spesialavdelinger 

Intensivavdelingen har gjennom 2016 hatt en gjennomsnittlig beleggsprosent på 69 %. Belegget har 

variert mellom 54 % og 75 % og vil med økt opptaksområde med Vestby kommune vil utnyttelsesgraden 

ligge godt innenfor sykehuset måltall. Overvåkningen har hatt et gjennomsnittlig beleggsprosent på 73 % 

Belegget har variert mellom 69 % og 101 % (februar 2016). Det er kapasitet til å øke antall 

intensivplasser med ytterligere 2 senger og på overvåkningsavdelingen kan kapasiteten økes med 

ytterligere 5 senger  

 

Akuttmottaket  

Ved endret sykehustilhørighet for Vestby-pasienter, er den økte pasientgjennomstrømningen i 

akuttmottaket ved SØ Kalnes estimert til 2-3 pasienter pr. døgn. Dette volum vil innebære en beskjeden 

tilleggsbelastning for akuttmottaket, men kommer på toppen av en driftssituasjon som er presset. 

 

Sykehuset Østfold HF har på oppfordring fremlagt plan for hvordan helseforetaket vil håndtere 

kapasiteten ved akuttmottaket. Foretaket har uavhengig av endring i opptaksområde for Sykehuset 

Østfold HF igangsatt en rekke tiltak for å bedre driftssituasjonen. Punktvis oppsummeres disse som 

følger: 

 

Tiltak for å bedre logistikk innad i eksisterende akuttmottak: (Ingen har investeringsbehov.) 

 Intern rokade av arealer brukt til pasientbehandling og støttefunksjoner utenfor sonen der de 

mest kritisk syke oppholder seg. Dette er en aktivitet som har pågått siden innflytting på Kalnes, 

men der Sykehuset Østfold HF ser at det er ytterligere behov for optimalisering.  

 Noe endret bruk av areal på observasjonsposten og korttidsenhetene. 

 Helseforetaket har fullført endringer i blant annet Imatisløsningen for å understøtte samhandling 

og pasientflyt.  

 

Endret bruk av øvrig areal: 

 Da mange av pasientene som kommer til mottaket er gående og kan håndteres poliklinisk, 

styrkes øyeblikkelig hjelp poliklinikk særlig innen hjertesykdommer.  
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 Det tidligere livssynsrommet er nå sammen med tre kontoret omgjort til klinisk arbeidsområde. 

Her vil det kunne tas en del pasienter som i dag kommer til akuttmottak for eksempel for 

transfusjoner og enklere dagbehandling. 

 Det arbeides med rokader av sengeområder mellom de ulike fagområdene. Parallelt med dette er 

nå organiseringen på medisin endret slik at det er fagavdelinger og ikke profesjonsinndeling.  

 Det er startet et felles prosjekt med kommunene om å forebygge innleggelser av pasienter med 

kroniske tilstander. 

 Som tiltak for å bedre driftssituasjonen, vil det kunne åpnes ett sengetun på natt og i helger. 

Dette er i første rekke tiltenkt å skje i vinterhalvåret.  

 

Utvidelse av akuttmottak: 

 Det utredes mulige mindre utvidelser av fysisk akuttmottak. Dette i første rekke for å få flyttet ut 

ventesoner for gående pasienter, samt resepsjon og støtteområder.  

 

 

 Dagbehandling 5.2.2

Det er estimert at overføring av Vestby kommune vil gi en økning på ca. 500 somatiske dagopphold 

ekskludert dagkirurgi (2014-tall) ved Sykehuset Østfold HF. Dette tilsvarer 1 dagplass. Videre er det 

estimert at helseforetaket vil få en økning på omtrent 350 kirurgiske dagopphold. Dette vil være en 

marginal økning av dagens aktivitet ved SØ Moss og SØ Kalnes. Det er forventet at eksisterende 

kapasitet vil være tilstrekkelig for å håndtere denne pasientgruppen. Det er gjort endringer i bruk av rom 

på Kalnes ved at flere rom er omgjort til bruk knyttet til dagbehandling, poliklinikk og kliniske 

forskningsprosjekter. 

 

 Poliklinisk behandling 5.2.3

Det er estimert at Sykehuset Østfold HF vil få en aktivitetsøkning på ca. 9 000 polikliniske konsultasjoner 

(2014-aktivitet) som følge av overføring av Vestby. Dette tilsvarer 3 poliklinikkrom. Poliklinikktilbudet vil bli 

ivaretatt ved SØ Moss og SØ Kalnes, avhengig av intern oppgavefordeling. Tilgjengeligheten på 

poliklinikkrom vil totalt sett være tilstrekkelig til å frigi/øke kapasitet med 3 poliklinikkrom. Det er allerede 

gjennomført tiltak slik at nødvendig kapasitet er frigitt. Tre rom er endret fra rene kontorrom til 

konsultasjonsrom.  Egen driftskoordinator med driftsråd for poliklinikkene gjør at utnyttelsesgraden av 

rommene øker, og det blir en bedre fordeling mellom dagbehandling og poliklinikk mellom Kalnes og 

Moss. Det er også potensiale i økte åpningstider når behovet øker i fremtiden. Samlet vurderes det ikke å 

være kapasitetsutfordringer på poliklinikk på Kalnes. 

 

 Tiltak for å bedre beleggsituasjonen ved Sykehuset Østfold HF 5.2.4

Sykehuset Østfold HF har iverksatt flere tiltak for å bedre beleggsituasjonen ved sykehuset. 

 

Reduserte liggetider 

Målet for den gjennomsnittlige liggetiden ved Sykehuset Østfold HF er 3,2 døgn. Måltallet tilsvarer den 

gjennomsnittlige liggetiden sykehuset hadde før innflytting i nytt sykehus. Etter noe lengre liggetid våren 

2016, har liggetiden i sykehuset fra sommeren 2016 vært på gjennomsnittlig 3,2 % og er tilbake på 

samme nivå som før innflytting. Sammenligning mot andre helseforetak i Helse Sør-Øst viser at det 

fortsatt er områder hvor det er potensiale for å redusere liggetider for å frigjøre ytterligere kapasitet i 

sykehuset. Oppfølging av disse områdene vil bli igangsatt. 

 

Utskrivningsklare pasienter 
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Sykehuset Østfold HF har over lengre tid hatt en positiv situasjon knyttet til utskrivningsklare pasienter. 

Men etter innflytting i nytt sykehus økte antallet utskrivningsklare pasienter fra 4–5 pasienter til 8–9 

pasienter ultimo 2015. Andel utskrivningsklare pasienter har blitt redusert gjennom 2016. Totalt andel 

utskrivningsklare døgn for 2016 var 2,3 % mot 2,8 % i 2015.  

 

Bedret utnyttelse av KAD-senger 

I løpet av 2016 er KAD senger etablert i 5 områder i Østfold. Beleggsprosent for KAD senger er nå 71%. 

Det innebærer at det fortsatt er et potensiale i bedre utnyttelse av disse sengene.  Sykehuset Østfold HF 

har godt samarbeid med de ulike kommuner og helsehus vedrørende bruk av KAD senger. 

 

Det er også gjort avtale med enkelte større bykommuner om å legge pasienter direkte inn på kommunale 

KAD senger fra akuttmottaket. Dette gjøres i samarbeid med innleggende fastlege/legevaktslege hvor 

pasienten får en vurdering i akuttmottaket før ev. innleggelse i sykehus eller i KAD seng («KAD- sløyfe»). 

En slik sløyfe vil kunne gi positiv effekt på kapasiteten på døgnsenger i sykehuset. 

 

 

 

5.3 Driftsmessige forutsetninger psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling  

 Voksenpsykiatri (VOP) 5.3.1

Innen voksenpsykiatrien har Vestby kommune et totalbehov tilsvarende 3 døgnsenger, bestående av 

akuttpsykiatri (1,8 seng), og alderspsykiatri (1,3 seng). Psykiatrisk døgnavdeling og voksenhabilitering ble 

etablert i nye lokaler på Kalnes 4. mai 2015. Det vurderes at det ikke vil være noen kapasitetsmessige 

utfordringer med å overføre denne pasientgruppen til Sykehuset Østfold HF. 

 

Innen DPS døgnbehandling har Vestby et behov tilsvarende 3 døgnsenger. Sykehuset Østfold HF 

vurderer totalkapasitet ved DPS Moss som tilstrekkelig innen døgnbehandling. Total aktivitet innen VOP 

poliklinikk utgjorde 3 942 polikliniske konsultasjoner/kontakter i 2015, hvorav 3 832 var ved DPS. 

Sykehuset Østfold HF kan på kort tid etablere nye behandlerkontorer i DPS Moss dersom behovet skulle 

bli større. 

 

 Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 5.3.2

Det er noe usikkerhet knyttet til påliteligheten av aktivitetsdata innen BUP, men eventuelle avvik vil ikke 

ha betydning for Sykehuset Østfold HF sin evne til å overta aktiviteten. Forbruk for Vestby kommune 

anslås å utgjøre i underkant av 1 døgnplass. For poliklinisk behandling er volum anslått til å utgjøre 

omtrent 2 800 refusjonsberettigede konsultasjoner. Eventuell behov for døgnbehandling innen BUP vil 

ivaretas i Sykehuset Østfold HF sine lokaler på Åsbråten i Fredrikstad. Det vil ikke være noen 

arealmessige utfordringer ved behov for økt døgnbehandling innen BUP. 

 

 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 5.3.3

Innen døgnbehandling var aktiviteten innen TSB tilsvarende 2 døgnsenger og 831 polikliniske 

konsultasjoner/kontakter i 2016. Sykehuset Østfold HF etablerte i 2014 en ny døgnavdeling for TSB i 

sykehusbygget i Moss. Beleggsprosenten for avgifting og kartlegging har det siste året vært på 78 % og 

for utredning og behandling har den vært på 80 %. Det vil således være mulig å øke 

behandlingskapasiteten. De polikliniske konsultasjoner vil bli ivaretatt av den sosialmedisinske 

poliklinikken som er samlokalisert med døgnavdelingen i Moss. 
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5.4 Prehospitale tjenester 

Prehospitale tjenester som område ser ikke ut til å utgjøre noen utfordring ved en overføring. Det vil være 

behov for detaljplanlegging, men i store trekk vil overføringen kunne gi en enklere ordning enn slik 

situasjonen er i dag. 

 

 Ambulansetransport 5.4.1

Samlokalisert AMK-sentral for Oslo, Akershus og Østfold medfører at overføring av Vestby kommune fra 

Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF ikke vil ha noen kapasitets-/driftsmessige 

konsekvenser for AMK-tjenester. 

 

Vestby har ikke egen ambulansestasjon og får i dag tjenester fra Ås (Korsegården) og Moss. 

Hovedprinsippet ved justering av opptaksområder har tidligere vært at pasientstrømmen totalt i området 

er avgjørende. En overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF vil innebære kortere 

avstander/tidsbruk til SØ Kalnes sammenlignet med dagens avstand/tidsbruk til Akershus 

universitetssykehus HF. Dette betyr at medgått kjørekilometer og tid på oppdrag trolig vil reduseres. Det 

er nærliggende å tro at flere av ambulanseturene vil foregå i regi av ambulansestasjonen på Moss, men 

det er ikke gitt at overføringen i seg selv vil utløse et behov for ekstra ambulansekapasitet. Et alternativ er 

å vurdere en avtale mellom Sykehuset Østfold HF og Oslo universitetssykehus HF om beredskap for 

Vestby kommune. Totalbehovet i området vil være likt, eller trolig reduseres noe grunnet kortere 

avstander/tidsbruk til Sykehuset Østfold HF. 

 

 Pasientreiser 5.4.2

For pasientreiser vil det være fordelaktig at pasientstrømmen ledes til nærmeste sykehus. Tilsvarende 

som for ambulansetransporter, vil kortere avstander medføre reduksjon i medgått kjørekilometer og 

tidsbruk også for pasientreiser. Erfaringsmessig er det relativt høy bruk av ekstratransport med taxi for 

befolkningen i Vestby, grunnet manglende direkteruter til Akershus universitetssykehus HF med offentlig 

transport. Per dags dato vil dette også være tilfellet i retning SØ Kalnes, til tross for relativt gode 

forbindelser til jernbanestasjoner i Moss, Råde og Sarpsborg, samt at Timeekspressen stopper hver time 

på Kalnes. Sykehuset Østfold HF er for øvrig i dialog med busselskap om direkteruter og tilpasning av 

avgangstider. Dette vil kunne føre til en forbedring av tilbudet til befolkningen, og på sikt kunne redusere 

bruken av taxitransport.  

 

 

5.5 Tidsbehov for detaljplanlegging og haleaktivitet 

Arbeidsgruppen legger til grunn at hhv Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF vil ha 

behov for minimum 6 måneder for å detaljplanlegge overføringen av spesialisthelsetjenestetilbudet for 

Vestby kommune. Dette innebærer at beslutning om tidspunkt for overføring bør foreligge minst 6 

måneder før selve overføringstidspunktet. Sykehuset Østfold HF har allerede startet planlegging av 

overføringen av Vestby kommune til foretakets ansvarsområde.  

Overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune vil innebære at det fortsatt vil være noe 

aktivitet ved Akershus universitetssykehus HF i forbindelse med sluttføring av behandlingsforløp og 

avvikling av ventelister. En detaljering av hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for overføringen av 

Vestby kommune, og hvordan denne aktiviteten skal håndteres, vil inngå som en del av 

planleggingsarbeidet når overføringstidspunkt er besluttet. Det er sannsynlig at det vil måtte inngås avtale 

med Akershus universitetssykehus HF for haleaktiviteten og utarbeides plan for hvordan haleaktiviteten 

skal håndteres etter avtalens utløp. 
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6. Økonomiske effekter av overføring av Vestby kommune 

6.1 Metode for beregninger av økonomiske effekter 

Endringer i sykehusområdenes opptaksområder gir en økonomisk effekt i de faste inntektene til 

sykehusområdene gjennom en omfordeling i Helse Sør-Øst sin inntektsmodell. I tillegg gir det en endring 

i variable inntekter og kostnader, ved at endret pasientgrunnlag og pasientstrømmer blant annet gir 

økonomiske effekter i innsatsstyrt finansiering og gjestepasientoppgjør.  

 

 Overordnede forutsetninger 6.1.1

Det er beregnet økonomiske effekter av at spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune flyttes fra 

Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde. Flytting av opptaksområdeansvaret for Vestby 

kommune gjelder alle tjenesteområder.  

 

De estimerte beregningene er satt opp med et sett av forutsetninger, og vil kunne avvike fra de faktiske 

økonomiske konsekvensene ved overføring, som følge av faktiske endringer i pasientstrømmer og 

gjennomført kostnadstilpasning.  

 

Alle tall som presenteres er i 2017-kroner. 

 

 Inntektsmodellen 6.1.2

Endring i faste inntekter gjennom inntektsmodellen er beregnet i modellen som er utarbeidet for 

økonomisk langtidsplan 2018-2021. De estimerte effektene gir et bilde av en forventet økonomisk effekt 

dersom en overføring skulle skje fra 1.januar 2018.  

 

Inntektsmodellen er etablert på sykehusområdenivå. Det betyr at når effekter isoleres til én kommune vil 

variasjonen fra år til år kunne være større enn variasjonen på sykehusområdenivå. Spesielt er dette 

knyttet til aktivitetselementene, dvs. avregningene. Ved avregning vedrørende bruk av private, forutsettes 

det for området som overføres at historisk bruk fortsatt er representativ. 

 

Det er ikke beregnet noen endring i mobilitetskomponenten for prehospitale tjenester (PHT) knyttet til 

ambulanse, dvs. et nettooppgjør på kjøring av andre sykehusområders pasienter, da nødvendig 

datagrunnlag for ambulanseoppdrag ikke er tilgjengelig. Det omfordeles i dag små beløp mellom 

sykehusområdene knyttet til ambulanseoppdrag, og en eventuell overføring av Vestby fra Oslo til 

Sykehuset Østfold HF vil gi minimale omfordelingseffekter.  

 

 Pasientflyt 6.1.3

Ved en endring i sykehusområdetilhørighet vil store deler av pasientstrømmen innen somatikk snu 

umiddelbart. Ø-hjelpspasienter og nye pasienter forventes å bli henvist direkte til Østfold sykehus HF. I en 

overgangsfase vil pasienter som er i et pasientforløp ved Akershus universitetssykehus HF forventes å 

avslutte dette ved Akershus universitetssykehus HF. Avvikling av haleaktivitet anslås å ta 1-2 år. Samtidig 

kan det ta noe tid å endre henvisningspraksis fra fastleger til rette sykehus. Forutsetningene for 

pasientflyt i de økonomiske beregningene gir en momentan effekt i inntektsendring. I praksis vil endringen 

forventes å være noe mer gradvis.  

 

Det forutsettes at aktiviteten som overføres fra Akershus sykehusområde til Østfold sykehusområde 

fordeler seg med samme egendekning som egendekningen for Moss kommune. Dette medfører at 

gjestepasientaktivitet for Vestby-pasienter mellom Sykehuset Østfold HF og øvrige sykehus forventes å 
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bli noe lavere enn dagens aktivitet mellom Akershus universitetssykehus HF og øvrige sykehus, på grunn 

av en høyere egendekning ved Sykehuset Østfold HF. Det er forutsatt en mindre gjestepasientflyt av 

Vestby-pasienter tilbake til Akershus universitetssykehus HF, tilsvarende gjestepasientflyt fra Moss 

kommune.  

 

Beregnet økonomisk effekt gjennom innsatsstyrt finansiering (ISF) er basert på aktivitetsdata for 2015 og 

ISF-pris for 2017.  

 

Innen psykisk helsevern og TSB er det forutsatt at pasientflyten for pasienter fra Vestby kommune 

mellom Sykehuset Østfold HF og øvrige helseforetak/sykehus vil være tilsvarende dagens 

gjestepasientflyt. Dette innebærer i hovedsak pasientflyt til Oslo sykehusområde. Beliggenheten av DPS 

Follo kan tilsi at det vil være pasienter fra Vestby kommune som fortsatt vil motta behandling ved DPS’et 

etter overføring fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Ved en overføring må det 

vurderes om det kan være behov for å etablere en overgangsavtale utover hva som kan forventes å 

håndteres innenfor ordinært gjestepasientoppgjør. 

 

Ved en overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset 

Østfold HF vil håndteringen av DPS Follo måtte bli gjenstand for en særskilt vurdering. Det har blitt reist 

spørsmål om det vil være hensiktsmessig (om mulig) med en virksomhetsoverføring av deler av 

virksomheten ved DPS’et. Arbeidsgruppen tar ikke stilling til spørsmålet, men fremhever at spørsmålet 

må avklares. Det bør være god tid til det innen den tidsramme for overføringen av befolkningsansvaret 

som her er lagt til grunn. 

 

 Andre pasientrelaterte inntekts- og kostnadsendringer 6.1.4

Endret pasientstrøm vil gi økonomiske effekter for andre direkte aktivitetsrelaterte inntekter som 

poliklinikk (egenandeler og refusjon fra HELFO) og kurdøgnsinntekter for utskrivningsklare pasienter.  

I tillegg vil andre direkte aktivitetsrelaterte kostnader påvirkes av endret pasientstrøm, i hovedsak 

medikamentkostnader og medisinske forbruksvarer. 

 

Basert på faktiske kostnader for 2016 har Akershus universitetssykehus HF beregnet økonomisk effekt 

knyttet til disse inntektene og kostnadene for pasienter fra Vestby kommune. Kostnadsnivået er forutsatt 

videreført i Sykehuset Østfold HF. 

 

 

6.2 Estimerte økonomiske effekter i faste og variable inntekter 

Tabellen nedenfor viser estimert endring i inntekter ved overføring av Vestby kommune fra Akershus 

universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Overføringen er estimert til å medføre en reduksjon ved 

Akershus universitetssykehus i størrelsesorden 195 millioner kroner og en økning ved Sykehuset Østfold 

HF tilsvarende 220 millioner kroner.  
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Endring i faste og variable inntekter. Kilde: Helse Sør-Øst RHF v/ økonomiavdelingen 

Inntektseffekten som trekkes ut av Akershus sykehusområde er noe lavere enn beløpet som tilføres 

Østfold sykehusområde. Av differansen på 25 millioner kroner forklares 16 millioner kroner av negativ 

effekt relatert til behovskomponenten i modellelementet for prehospitale tjenester for Oslo 

universitetssykehus. Ansvaret for prehospitale tjenester for Vestby ligger i Oslo sykehusområde i dag og 

vil bli overført til Østfold sykehusområde. Det resterende avviket mellom Akershus sykehusområde og 

Østfold sykehusområde skyldes forutsetningen om endret pasientflyt for pasienter fra Vestby kommune til 

øvrige helseforetak som medfører en høyere egendekning i Østfold sykehusområde. Dette innebærer en 

økonomisk effekt gjennom en redusert ISF-inntekt og et redusert gjestepasientoppgjør for øvrige 

helseforetak i Helse Sør-Øst, som ikke er inkludert i tabellen. 

 

 

6.3 Effekter av de økonomiske beregningene for foretakene 

 Akershus universitetssykehus HF 6.3.1

Slik finansieringsordningen er i Helse-Sør Øst, skal Akershus universitetssykehus HF være finansiert for 

å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt sykehusområde. Ved en overføring av befolkningen i 

Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF, vil Akershus universitetssykehus HF få en reduksjon i tildelte 

midler gjennom inntektsmodellen. Inntektsbortfallet medfører at helseforetaket i en periode vil måtte 

omstille driften til det nye inntektsnivået, samtidig som det må sikre at øvrige endringer i opptaksområdet 

med innvirkning på kapasitet og behovsdekning ivaretas. Estimert utfordring for Akershus 

universitetssykehus HF før kostnadstilpasning av drift er om lag 150 millioner kroner. 

 

Aktivitetsendringen som følge av bortfall av Vestby kommune utgjør anslagsvis 3 % av totalaktiviteten ved 

Akershus universitetssykehus HF. Dette er en marginalaktivitet som medfører at den generelle 

sengekapasiteten ikke nødvendigvis kan reduseres som en direkte følge av dette. Aktivitetsreduksjonen 

må sees i sammenheng med årlig vekst i opptaksområdet og behov for opprettholdelse av kapasitet. Det 

kan tilføyes at befolkningen i Vestby kommune tilsvarer befolkningsveksten i Akershus sykehusområde 

siste halvannet år.  

 

En vesentlig andel av omstillingen må forventes realisert gjennom økt produktivitet i form av mulig 

nedskalering av årsverksressurser (vaktskift, osv.) i de berørte enheter. Innenfor psykisk helsevern vil det 

være mulig å redusere med to polikliniske team. Dette utgjør om lag 14 millioner kroner.  

Det også kan være aktuelt å vurdere strukturelle endringer ved deler av tjenestetilbudet. En omstilling av 

døgntilbudet innen psykisk helsevern er særlig utfordrende på grunn av at all døgnaktivitet er 

rammefinansiert og at det ikke er mulig å frigjøre eller redusere kapasiteten ved sykehusavdelingene 

(Akuttpsykiatri, Alderspsykiatri og Spesialpsykiatri). Det vil si at det ikke foreligger noen økonomisk 

gevinst gjennom økt produktivitet. Omstilling av døgntilbudet vil derfor primært kunne skje gjennom 

reduksjon av døgntilbud ved DPS kombinert med en gradvis endring av oppgavedeling mellom 

sykehusavdelinger og DPS. 

 

En mindre andel av utfordringen kan håndteres ved en avtale om salg av kapasitet ved enhetene i Follo 

innen psykisk helsevern og TSB til Sykehuset Østfold HF i forbindelse med sluttføring av 

behandlingsforløp og avvikling av ventelister, men usikkerhet knyttet til faktisk utvikling i pasientstrøm 

medfører at det ikke er gjort økonomiske beregninger av dette. 

 

I arbeidet med økonomisk langtidsplan 2018-21 har Akershus universitetssykehus HF etter avtale med 

Helse Sør-Øst RHF ikke inkludert endringer i foretakets opptaksområde. Arbeidet med å tilpasse seg 



 
Driftsmessige forutsetninger for overtakelse av Vestby kommune             Helse Sør-Øst RHF 

 

 

 

Side 22    13.06.2017 

endrede rammebetingelser ved endret opptaksområde vil påbegynnes så snart vedtaket om 

overføringstidspunkt er fattet. 

 

 Sykehuset Østfold HF 6.3.2

Overføring av opptaksområde Vestby vurderes av Sykehuset Østfold HF å medføre en bedret økonomisk 

utvikling, og kunne gi raskere måloppnåelse i forhold til økonomisk bærekraft i helseforetaket. Sykehuset 

Østfold HF har en kapasitet og faste kostnader som tilsier at kostnadsnivået ikke forventes å øke 

proporsjonalt med det økte pasientgrunnlaget ved en overføring av Vestby. Det forventes derfor at de 

økonomiske resultatene vil bedres. Årlig resultatforbedring vurderes å kunne bli i størrelsesorden 140 

millioner kroner.  

 

Det er gjort en vurdering av hvordan aktiviteten påvirker kapasitet og behov for økt ressursinnsats innen 

somatikk, psykisk helsevern og TSB. Innen somatikk vil det være behov for å gjenåpne ett sengetun med 

9 senger for å innfri anbefalt belegg på sengeområdene. Kostnader knyttet til dette er beregnet til 9 

millioner kroner. Det vil i tillegg være behov for å øke åpningstiden innen mammografi med 1 til 2 kvelder i 

uken, beregnet til 1 million kroner. Innen psykisk helsevern og TSB vil det være behov for økt 

behandlerkapasitet tilsvarende 6 til 7 stillinger innen BUP, 6 innen VOP og 1 innen TSB for i ivareta økt 

poliklinisk virksomhet (tilsvarende redusert behov ved Akershus universitetssykehus HF). Dette er 

kostnadsberegnet til 14 mill. kroner. En bemanningsøkning må sees i sammenheng med øvrig tilpasning 

av bemanningssituasjonen ved Sykehuset Østfold HF. 

 

Overtagelse av pasientreiser for befolkningen i Vestby vil medføre økte kostnader til dette området for 

Sykehuset Østfold HF. Foreløpig anslag settes til 7 millioner kroner tilsvarende dagens nivå på 

pasientreisekostnader i Oslo universitetssykehus HF.  

 

Sykehuset Østfold HF er gjennom inntektstildelingen tilført inntekter for å dekke ambulansetjenester for 

befolkningen i sitt opptaksområde. Det er ikke forventet at handlingsmønsteret i forhold til 

ambulanseoppdrag for pasienter fra Vestby kommune vil endre seg vesentlig etter en overføring, og 

hovedandelen av oppdragene for Vestby kommune vil fortsatt bli utført av ambulanser fra Oslo 

Universitetssykehus HF stasjonert ved Søndre Follo ambulansestasjon. I forbindelse med detaljering av 

overføringen må det sees på håndtering av økonomiske ordninger knyttet til denne mobiliteten. 

 

Helseforetaket arbeider kontinuerlig med å etablere tiltak for å komme i økonomisk balanse. Usikkerhet 

rundt beslutning av tidspunkt for eventuell overføring av opptaksområde Vestby, vil kunne medføre at noe 

av kapasiteten ved Sykehuset Østfold HF bygges ned for deretter å måtte bygges opp igjen etter 

beslutning om overføring. Helseforetaket vurderer dette som en uheldig effekt i forhold til kontinuitet og 

kompetanse. 

 

 Oslo universitetssykehus HF 6.3.3

For Oslo universitetssykehus HF er det foreløpig beregnet en negativ økonomisk effekt på 8,8 millioner 

kroner. Denne effekten må sees i sammenheng med behovet for å etablere en økonomisk ordning 

mellom Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF for Sykehuset Østfold HF sin bruk av 

ambulansetjenester ved ambulansestasjoner i Oslo universitetssykehus HF sitt opptaksområde. 
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6.4 Netto estimerte økonomiske effekter 

 

 

Netto økonomiske effekter. Kilde: Helse Sør-Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og 

Oslo universitetssykehus HF 

Tilpasning drift Akershus universitetssykehus HF: Reduksjon av to polikliniske team 

Tilpasning drift Sykehuset Østfold HF: Økning behandlingskapasitet PHV og TSB, åpning av ett sengetun somatikk 
og utvidet åpningstid mammografi.  

 

 

6.5 Økonomiske overgangseffekter og -løsninger 

Gjennom fordeling av faste inntekter etter inntektsmodellen og aktivitetsbaserte inntekter, er 

sykehusområdene finansiert for å kunne yte helsetjenester til befolkningen i eget opptaksområde. 

 

Sykehuset Østfold HF vurderes samlet sett å være finansiert for endringen i deres opptaksområde. 

Eventuelle driftstilpasninger som følge av strukturendringer må gjennomføres innenfor helseforetakets sitt 

økonomiske handlingsrom. 

 

En endring i opptaksområde for Akershus universitetssykehus HF vil isolert gi en reduksjon i tildelte 

midler gjennom inntektsmodellen, samt en reduksjon i aktivitetsbaserte inntekter og 

gjestepasientkostnader. Helseforetaket vil stå overfor et behov for å tilpasse driften til et lavere 

inntektsnivå. Enkelte variable kostnader reduseres umiddelbart, mens det innen andre områder må 

påregnes noe omstillingstid.   

 

Ved endring i opptaksområde kan det være behov for økonomiske overgangsordninger eller etappevis 

tilpasning av inntektsrammene for de aktuelle sykehusområdene. Dette avhenger av forventninger knyttet 

til faktisk flytting av aktivitet og tilpasning av kapasitet og kostnader. Utarbeidelse av, og beslutning om 

overgangsordninger i Helse Sør-Øst RHF, krever godt gjennomarbeidet økonomisk grunnlag fra de 

berørte helseforetak/ sykehus ved tidspunkt for overføring. Eventuelle overgangsordninger vil bli besluttet 

i det enkelte års budsjett, på grunnlag av relevant dokumentasjon og effekter og overgangsutfordringer 

for helseforetakene.  
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7. Risikovurdering 

Nedenfor presenteres risikovurderinger knyttet til overføring av spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby 

kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF. Pilene viser endring fra 

risikovurdering gjort i mai 2016 knyttet til eventuell overføring av Vestby kommune fra 1. januar 2017. 10 

og 11 er risikoområder som var vurdert i 2016, men som ikke var tatt inn i denne fremstillingen av 

risikovurderingen. 
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1 2 3 4 5 

Konsekvens 

 

# Risikoområder 

1 Utilstrekkelig sengekapasitet innen somatisk øyeblikkelig hjelp ved Sykehuset Østfold HF 

2 Utilstrekkelig kapasitet innen somatisk elektiv behandling ved Sykehuset Østfold HF 

3 Utilstrekkelig kapasitet innen føde, barn og somatiske spesialavdelinger ved Sykehuset Østfold HF 

4 Utilstrekkelig kapasitet innen psykisk helsevern og TSB ved Sykehuset Østfold HF 

5 Utilstrekkelig kapasitet innen prehospitale tjenester etter endrede opptaksområder 

6 
Negativ økonomisk effekt og omstillingskostnader for Akershus universitetssykehus HF etter endrede 

opptaksområder 

7 
Krevende samarbeid om enkeltpasienter på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten etter endrede 

opptaksområder 

8 Tap av tillit blant brukere, ansatte, eier og andre interessenter 

9 
Utilfredsstillende kommunikasjon mellom Sykehuset Østfold HF og hhv. Vestby kommune, fastleger og 

innbyggere 

10 Utilstrekkelig kapasitet i akuttmottaket 

11 Utilstrekkelig poliklinisk kapasitet 
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Sannsynlighet  Konsekvens  Fargekode 

1: Meget liten  1: Ubetydelig  Rød             Kritisk 

2: Liten  2: Lav  Oransje       Høy 

3: Moderat  3: Moderat  Gul              Moderat 

4: Stor  4: Alvorlig  Grønn         Lav 

5: Svært stor  5: Svært alvorlig   

 

Risikoen knyttet til beleggsituasjonen innen somatisk øyeblikkelig hjelp ved Sykehuset Østfold HF ble i 

mai 2016 vurdert som kritisk. Sykehuset Østfold HF har senere iverksatt flere tiltak for å bedre 

beleggsituasjonen ved sykehuset. Disse er oppsummert i tabellen nedenfor. Tiltakene er fortsatt aktuelle 

for å bedre driftssituasjonen ytterligere frem mot eventuell overføring pr 1. januar 2018.  

 

Det understrekes at også sykehusområdet Østfold vil oppleve en befolkningsvekst fremover som vil 

kunne gi utfordringer mht kapasitetssituasjonen. Uten løpende oppfølging og tilpasninger for å håndtere 

befolkningsveksten, vil risikovurderingen potensielt kunne bli annerledes enn ovennevnte. 

 

 

Tiltak for sentrale risikoområder 

# Risikobeskrivelse Forslag til tiltak 

1 
Utilstrekkelig sengekapasitet innen somatisk 

øyeblikkelig hjelp ved Sykehuset Østfold HF 

 

 Redusere liggetiden i aktuelle tjenesteområder 

 Raskere overføring av utskrivningsklare pasienter til 

kommunen 

 Øke utnyttelsen av KAD-senger 

 

6 

Negativ økonomisk effekt og omstillings-

kostnader for Akershus universitetssykehus 

HF etter endrede opptaksområder 

 

 Vurdere omstillingstiltak og evt. økonomiske 

overgangsløsninger for å redusere økonomisk 

utfordring for Akershus universitetssykehus HF 
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8. Konklusjon  

Arbeidsgruppen har benyttet samme tilnærming til oppgaven som arbeidsgruppen som våren 2016 

vurderte om de driftsmessige forutsetningene var tilstede for overføring av ansvaret for spesialist-

helsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF 

1. januar 2017.  

 

Arbeidsgruppen som leverte sin innstilling mai 2016 vurderte at forutsetningene ved Sykehuset Østfold 

HF for å overta spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune innen prehospitale 

tjenester, psykisk helsevern og TSB samt enkelte somatiske tjenesteområder var oppfylt. Innen somatisk 

øyeblikkelig hjelp ble forutsetningene for overtakelse fra 1. januar 2017 vurdert som ikke oppfylt. 

Arbeidsgruppen bemerket at det pr mai 2016 var vanskelig å vurdere effektene av tiltakene som var 

iverksatt ved Sykehuset Østfold HF, og det var ikke grunnlag for å kunne fastslå at Sykehuset Østfold HF 

ville kunne oppnå målbildet innen 1. januar 2017. Den samlede vurderingen var at overføring av 

spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra 1. januar 2017 ikke kunne anbefales. 

Arbeidsgruppen tilrådde en ny vurdering rundt årsskiftet 2016/2017, når driftsmessig utvikling for høsten 

2016 også foreligger. 

 

Arbeidsgruppen som avgir denne rapporten har lagt ovennevnte til grunn, men har foretatt en oppdatering 

av beslutningsgrunnlaget og gjort en fornyet vurdering. 

 

 

8.1 Somatikk 

En samlet vurdering av beleggsituasjonen ved Sykehuset Østfold HF tyder på at kapasiteten er 

tilstrekkelig til å ivareta behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Vestby kommune innen 

fødsler, barn/ungdom, spesialavdelinger og elektiv behandling.  

 

Innen somatisk øyeblikkelig hjelp har Sykehuset Østfold HF hatt utfordringer med noe økt liggetid og 

dermed høyt belegg etter flytting til nytt bygg med nye arbeidsrutiner og -prosesser. Sykehuset Østfold 

HF har iverksatt tiltak for å avhjelpe situasjonen, hvilket har gitt som resultat en bedre beleggsituasjonen. 

I løpet av det siste halvåret er to sengetun á 9 senger stengt. Sengebehovet knyttet til overtakelse av 

befolkningsansvaret for Vestby kommune er beregnet til ca 11 senger. Sykehuset Østfold HF planlegger 

å gjenåpne ett sengetun ifm overtakelsen av ansvaret for Vestby kommune. Dette vil gi en forsvarlig 

beleggssituasjon, samtidig som sykehuset har enda ett sengetun som bufferkapasitet. Isolert har 

beleggsprosenten ved inngangen til 2017 vært for høy. Det skyldes bl.a. den forventede årlige syklusen 

som følge av influensaepidemien m.v. En samlet vurdering av utviklingen siden innflytting på Kalnes og 

helseforetakets igangsatte og potensielle tiltak, innebærer likevel at arbeidsgruppen vurderer målbildet 

mht beleggssituasjon for å være oppnådd. 

 

Akuttmottaket ved sykehuset har også hatt stor belastning i perioder. Arbeidsgruppen vurderer likevel at 

foretaket har igangsatt og planlagt tilfredsstillende tiltak for å håndtere en utfordring som går utover den 

marginale økningen overtakelsen av ansvaret for Vestbys befolkning vil innebære. 

 

Arbeidsgruppen mener at tiltakene som er iverksatt har gitt tilstrekkelig resultat til at målbildet for 

overføring av Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF er 

oppnådd. 
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8.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

For psykisk helsevern og TSB vurderer arbeidsgruppen at Sykehuset Østfold HF har tilstrekkelig 

totalkapasitet til å overta befolkningsansvaret for Vestby kommune. Det vil likevel være behov for å gjøre 

mindre justeringer i kapasitet og evt. bemanning ved enkeltlokasjoner. Det fremheves også at driften ved 

DPS Follo vil måtte være gjenstand for en særskilt vurdering inn mot effektuering av beslutning om 

tidspunkt for overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF. 

 

Tilgjengelig kapasitet/arealer innen døgnbehandling medfører at det ikke vil være kapasitets-/ 

arealmessige utfordringer med å sikre kapasitetsbehovet for befolkningen i Vestby kommune. Innen 

DPS/poliklinikk vurderes også totalkapasiteten som tilstrekkelig for å sikre behovet til befolkningen i 

Vestby. 

 

 

8.3 Prehospitale tjenester 

Prehospitale tjenester ser ikke ut til å utgjøre noen utfordring ved en overføring. Det vil være behov for 

detaljplanlegging, men planlagt overføring av ansvaret for befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset 

Østfold HF vil gi en enklere ordning enn slik situasjonen er i dag.  

 

Samlokalisert AMK-sentral for Oslo, Akershus og Østfold medfører at overføring av 

spesialisthelsetjenestetilbudet for Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset 

Østfold HF ikke vil ha noen kapasitets-/driftsmessige konsekvenser for AMK-tjenester. En overføring av 

Vestby kommune vil kunne innebære kortere avstander/tidsbruk til SØ Kalnes sammenlignet med dagens 

avstand/tidsbruk til Akershus universitetssykehus HF.  

 

 

8.4 Oppsummering 

Arbeidsgruppen vurderer at forutsetningene for å overføre spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen 

i Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold HF er oppfylt innen alle 

tjenesteområder. De tiltak Sykehuset Østfold HF har iverksatt siden sommeren 2016 har gitt tilstrekkelige 

resultater. Det er likevel avgjørende at foretaket fortsatt har fokus på beleggsituasjonen, da en utvidelse 

av opptaksområdet til å omfatte også Vestby kommune vil redusere tilgjengelig bufferkapasitet. Vurdert 

isolert, men også ift kapasitetssituasjonen ved Akershus universitetssykehus HF som avgivende 

helseforetak, er konklusjonen at en overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF kan 

gjennomføres. Målbildet er oppnådd. På bakgrunn av behovet for nødvendig tid for planlegging av 

overføringen og for å unngå tidspunkt på året med normalt stor driftsmessig belastning, anbefaler 

arbeidsgruppen at Vestby kommune overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold 

HF 1. mai / 1. juni 2018.  

 

Denne konklusjonen er basert på en samlet vurdering i erkjennelse av at det er driftsmessige utfordringer 

ved Sykehuset Østfold HF. Det vil være nødvendig at det i forbindelse med en eventuell beslutning om 

overføring av befolkningsansvaret for Vestby kommune, stilles krav om at nødvendige tiltak iverksettes 

for å sikre et forsvarlig tjenestetilbud. Videre forutsettes det at Akershus universitetssykehus HF og 

Sykehuset Østfold HF samarbeider om praktiske løsninger og overgangsordninger. Det forutsettes også 

at Vestby kommune involveres på en hensiktsmessig måte i planleggingen av overtakelse av 

befolkningsansvaret for kommunen. 
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Arbeidsgruppen påpeker samtidig at en overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold HF vil øke 

Akershus universitetssykehus HFs økonomiske utfordringer. Det er likevel lagt til grunn at beslutning om 

overføring av Vestby kommune er tatt tidligere, og at det nå kun har vært en vurdering av om de 

driftsmessige forutsetningene er på plass for en effektuering av beslutningen. Akershus 

universitetssykehus HF sitt opptaksområde skal i lys av flere styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF reduseres 

over tid som en følge av befolkningsveksten i området. 

 


