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Mottak vestbypasienter - overordnet skisse for overføring 

 

Sammendrag: 
Sykehuset Østfold skal fra 2. mai 2018 motta pasienter hjemmehørende i Vestby kommune. Det 
er etablert et prosjekt som skal sikre forsvarlig overføring av pasientene når SØ overtar ansvaret 
for spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar overordnet skisse for overføring av vestbypasienter til Sykehuset Østfold til orientering.  
 
 
 
 
Sarpsborg, den 27.09.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 1. Avtale mellom Ahus og SØ om overføring og mottak av vestbypasienter 

2. Kommunikasjonsplan for SØ 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om «Mottak vestbypasienter - 
overordnet skisse for overføring» til orientering. 

 

2. Faktabeskrivelse 

 
Styret ble orientert om Prosjekt «Mottak vestbypasienter» i møte 18. september 2017, sak 47-17. 
Prosjektets overordnede mål er å sikre forsvarlig overføring av pasienter fra Akershus 
universitetssykehus (Ahus) og øyepasienter fra Oslo Universitetssykehus (OUS) når 
spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overtas av SØ 2. mai 2018. 
Følgende er gjennomført siden forrige rapport til styret: 
 
Det er utarbeidet og godkjent avtale mellom Ahus og SØ for overføring og mottak av 
vestbypasienter (vedlegg). I følge avtalen skal innbyggerne i Vestby fra 2. mai 2018 
 

- tas imot ved akuttmottaket ved SØ dersom de har behov for øyeblikkelig hjelp fra 
spesialisthelsetjenesten og 

- som hovedregel henvises til SØ for elektiv helsehjelp dersom de ikke velger å bli henvist 
til et annet behandlingssted 

Ahus og SØ har etablert en arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for kommunikasjon og 
samhandling internt i helseforetakene og mot Vestbys befolkning. I retningslinjene beskrives mål, 
tiltak og utfordringer. Målet er at innbyggerne i Vestby er godt informert om overgang til nytt 
sykehus og kjenner seg trygge på at de får et godt spesialisthelsetjenestetilbud. 
Kommunikasjonsplanen er vedlagt saken. 
 
Planlegging av informasjon/ kommunikasjon i forbindelse med overtakelsen er påbegynt. Det ble 
09.10.2017 gjennomført et møte mellom SØ (psykisk helsevern, senter for laboratoriemedisin og 
samhandlingsavdelingen) og de aktuelle virksomhetene i Vestby kommune/fastlegene. Hensikten 
var å utveksle informasjon om struktur og tilbud og å avdekke områder som krever spesiell 
planlegging. 
 
Det er også etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Ahus, SØ og 
Sykehuspartner som utarbeider retningslinjer blant annet for overføring av pasientjournal og 
bilder. 
 
Ahus har ikke øyeavdeling, derfor behandles øyepasientene i opptaksområdet til Ahus på OUS. 
Øyeavdelingen i SØ har allerede store kapasitetsproblemer, og dermed ikke kapasitet til å overta 
øyepasientene fra Vestby. En utvidelse av den generelle kapasiteten ved øyeavdelingen i SØ er en 
forutsetning for å kunne ta imot øyepasientene hjemmehørende i Vestby kommune. 
 
Antallet pasienter ved øyeavdelingen med behov for injeksjoner på grunn av AMD (aldersrelatert 
makuladegenerasjon) er sterkt økende, og det store volumet fortrenger de øvrige pasientene til 
øyeavdelingen. SØ sender allerede mange pasienter via Helfo til private aktører. Det finnes i dag 
ikke ledig kapasitet på de andre offentlige sykehusene i Helse Sør-Øst. For å øke kapasiteten, har 
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SØ søkt Helse Sør-Øst om å etablere flerområdefunksjon i regionen med etablering av en egen 
injeksjonsklinikk i øyeavdelingen i Moss.   
 
Avdelingene i SØ har identifisert områder som blir påvirket ved overføring av vestbypasientene. 
Nødvendige tiltak er skissert og der det er behov for å vurdere økt ressursinnsats (bemanning, 
utstyr og areal) tas dette inn i den pågående budsjettprosessen.   
 
Tillitsvalgte og vernetjenesten er involvert både lokalt og på overordnet nivå. AMU ble orientert i 
møte 10.10.2017. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

 
Administrerende direktør mener at overordnet skisse for overføring gir et godt bilde av de 
tiltakene som må til for å sikre en trygg overføring av vestbypasientene. Det er etablert et godt 
samarbeid med Ahus og det foreligger en overordnet avtale som forplikter begge parter. Felles 
kommunikasjonsplan vil bidra til å sikre at alle parter holdes godt informert gjennom hele 
prosessen frem mot overtakelsen 2. mai 2018. 
 
Som beskrevet i styresak 47-17 er det et spesielt fokus på psykisk helsevern. I SØ er det etablert 
tre arbeidsgrupper (Sosialmedisinsk poliklinikk Moss, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk 
Moss, Distriktpsykiatrisk senter Nordre Østfold) og det er utarbeidet en plan for involvering av de 
øvrige fagmiljøene i psykisk helsevern.  
 
Det er startet et samarbeid med helseadministrasjonen og fastlegene i Vestby og det er 
gjennomført møte med foretakstillitsvalgte og laget en plan for involvering av tillitsvalgte på 
avdelingsnivåene i SØ. 


