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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 

Kontrollspenn Sykehuset Østfold (SØ) 
Kontrollspenn har vært en tilbakevendende ledermøtesak de siste 12 årene og reflekterer en 
komplisert skaleringsøvelse i å legge til rette for god utøvd ledelse med et håndterlig antall 
medarbeidere. Med Helse Sør-Øst som referanseramme ligger SØ blant de med størst 
kontrollspenn, vesentlig større enn sammenlignbare helseforetak som for eksempel Sykehuset i 
Vestfold. Vedtak i sykehusledermøte i SØ setter en øvre grense for kontrollspenn på 40, men 
åpner opp for større kontrollspenn i seksjoner med gode resultater. Et adekvat kontrollspenn er et 
resultat av mange faktorer, eksempelvis antall medarbeidere, stedfortreder- og støttefunksjoner, 
antall fagområder og fagprosedyrer, og antall samarbeidende funksjoner, og er en vurdering som 
best gjøres på seksjonsnivå. Beslutningen er dog et klinikk-/avdelingsanliggende da en helhetlig 
ressursvurdering blir endelig avgjørende. Et hovedtiltak beskrevet i vedtaket er derfor at alle 
klinikker/avdelinger gjør en analyse forut for plan- og budsjettprosessen 2019 med hensikt å 
definere et adekvat kontrollspenn.  
 
 
 
Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 12. oktober 2017 
 
Kvalitetsforbedring i pasientforløp 
I tråd med signalene fra Partnerskapsmøtet ønsker Administrativt samarbeidsutvalg å nedsette en 
prosjektgruppe som skal se på pasientforløp og mulighet for forbedringer med bakgrunn i 
nasjonale kvalitetsindikatorer. Administrativt samarbeidsutvalg ser at dette arbeidet kan gå 
uavhengig av Folkehelseprosjektet i SØ. Prosjektgruppen skal orientere Administrativt 
samarbeidsutvalg om sitt arbeid på nyåret. 
 
Revisjon av retningslinje nr. 7 – Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning, praksis og læretid 
Administrativt samarbeidsutvalg har foretatt en revisjon av retningslinje 7 i henhold til 
revisjonsplanen. Det er kun gjort små endringer. 
 
Revisjon av retningslinje nr. 9 – Samarbeid om IKT-løsninger 
Administrativt samarbeidsutvalg har foretatt en gjennomgang av retningslinje 7 i henhold til 
revisjonsplanen. Retningslinjen med tilhørende vedlegg er videreført uten endringer. 
 
Oppnevning av programkomité for samhandlingsforum 2018 
Administrativt samarbeidsutvalg har besluttet at samhandlingsforum 2018 skal avholdes i 
Rakkestad den 19. april neste år. Administrativt samarbeidsutvalg hadde følgende innspill på 
tema: 
o Repetisjon i forhold til intensjonen med samhandlingsreformen 
o Bruk av tvang-lovverk-anvendelse-etikkarbeid-samtykkekompetanse 
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o Konkret samhandlingsproblematikk knyttet til pasientgrupper, kronikeromsorg, 

velferdsteknologi og etiske problemstillinger, blant annet overbehandlingsproblematikk. 
Administrativt samarbeidsutvalg oppnevnte en programkomite som skal levere sitt forslag i 
februar 2018. 
 
Møteplan for 2018 
Administrativt samarbeidsutvalg vedtok følgende møteplan for 2018: 
8/2 – 22/3 – 26/4 - 31/5 - 6/9 - 11/10 - 22/11 - 13/12 
 
Samarbeid sykehus – kommunal fengselstjeneste 
Helse- og omsorgsdepartementet har laget en nasjonal veileder om lovpålagte samarbeidsavtaler 
mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak knyttet til samarbeid om helse- og 
omsorgstilbudet til innsatte i fengsel. Administrativt samarbeidsutvalg besluttet at Sykehuset 
Østfold konfererer direkte med de aktuelle kommunene i forhold til samarbeidsavtaler med 
fengslene. 
 
 
Fullstendig referat fra møtet er publisert på våre nettsider:  
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/administrativt-samarbeidsutvalg-adms  
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