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Utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset Østfold 
 
Sammendrag: 
Fra januar 2015 til dags dato har pasienttilstrømningen til akuttmottak økt med ca. 10 %. I tillegg 
er liggetiden i overkant av 4 timer, mens det i konsept for nytt sykehus ble planlagt med 2 timer.  
Dette har medført kapasitetsutfordringer, og arealet til akuttmottaket forslås derfor utvidet.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret gir sin tilslutning til den fremlagte planen for forenklet utvidelse av akuttmottaket i 
Sykehuset Østfold. 

2. Styret anbefaler at midler fra salg av Furutun benyttes til finansiering av utvidelse av 
akuttmottaket og ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst for videre behandling.  
 

 
Kalnes, den 04.12.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  1. Forprosjektrapport Forenklet utvidelse av akuttmottaket 

2. Risikovurdering Forenklet utvidelse av akuttmottaket 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å gi sin tilslutning til den fremlagte planen for utvidelse 
av akuttmottaket i Sykehuset Østfold (SØ). Administrerende direktør anbefaler at midler fra salg 
av Furutun benyttes til finansiering av utvidelse av akuttmottaket og foreslår at saken oversendes 
Helse Sør-Øst for videre behandling. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

Kort bakgrunn for saken 
Det har over flere år vært en økende pågang av pasienter til akuttmottaket i SØ. Fra januar 2015 til 
dags dato har økningen vært på ca. 10 %.  I tillegg har liggetiden i akuttmottaket blitt lenger enn 
planlagt i konseptet for nytt sykehus. Dette har resultert i arealutfordringer i akuttmottaket og økt 
ventetid for pasientene. Mangel på undersøkelsesrom gir økt tid til triage (hastegradsvurdering) 
og legevurdering, med risiko for reduksjon i pasientsikkerheten.  
 
Den arealmessige hovedutfordringen er knyttet til arealet for gående pasienter, både med tanke 
på undersøkelsesrom og venteplasser for pasienter og pårørende. Arbeidsforholdene er 
uoversiktlige, noe som påvirker mulighetene til å følge opp pasientene på en god måte. 
SØ skal fra mai 2018 overta pasienter fra Vestby kommune. Dette vil medføre en ytterligere 
økning av pasienter til akuttmottaket (anslag ca. 6 %). 
 
Prosess 
Det er tidligere gjennomført en mulighetsstudie for utvidelse av akuttmottaket. 
Sykehusledermøtet ble muntlig orientert om denne 25. april 2017. Mulighetsstudien utredet en 
løsning med et fotavtrykk på ca. 630 m² BTA, Konklusjonen var at SØ ikke hadde økonomisk 
bærekraft til å gjennomføre denne løsningen. Eiendomsavdelingen i SØ fikk derfor i oppdrag å se 
på muligheter for en forenklet løsning for utbygging. Mulighetsstudie for forenklet utvidelse av 
akuttmottaket ble presentert som orienteringssak i Sykehusledermøtet 20. juni 2017.  
 
Administrerende direktør besluttet 22. august 2017 følgende:  
Prosjekt «utredning av forenklet utvidelse av akuttmottak» iverksettes og ledes av klinikksjef Liv 
Marit Sundstøl. 
 
Saken er behandlet i AMU 10. oktober 2017. Utdrag fra referatet: 

«Sak 69/17 Forenklet utvidelse av akuttmottak: 
Liv Marit Sundstøl orienterte om saken og Heidi Lyngås forklarte detaljer i tegningene som ble 
presentert i saken.  
Vedtak:  
AMU tar saken til orientering.»  

 
Videre ble saken behandlet i Sykehusledermøtet 7. november 2017 med følgende vedtak: 

1. Sykehusledermøtet gir sin tilslutning til at prosjektskisse med kostnadskalkyle oversendes 
styret og Helse Sør-Øst.  

2. Prosjektperiode og byggestart komprimeres så mye som mulig.  
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Tillitsvalgte og vernetjenesten har deltatt i arbeidsgruppen og i styringsgruppen. Brukerutvalget 
ved leder er orientert om prosessen og er tilbudt en presentasjon for brukerutvalget. 
 

Konkret problemstilling 
Fra januar 2015 til dags dato har pasienttilstrømningen økt med ca. 10 %. I tillegg er liggetiden per 
dags dato i overkant av 4 timer, mens det i konsept nytt sykehus ble planlagt med 2 timer.   
Spesielt er forholdene for de gående pasientene lite tilfredsstillende.  På grunn av mangel på 
undersøkelsesrom, blir tid til triage og legevurdering forsinket. Som en konsekvens av dette, blir 
ventesonen for liten, og personalet i resepsjonen klarer ikke å håndtere henvendelsene på en 
tilfredsstillende måte. Akuttmottaket har i dag 2 triagerom og 2 undersøkelsesrom i tilknytning til 
ytre sone (gående inngang). 
 
Akuttmottaket har tidvis et betydelig korridorbelegg. Antallet behandlingsplasser er 21, og 
venteromskapasiteten er på ca. 20 plasser for pasienter og pårørende.  Antallet pasienter i 
akuttmottaket har på det mest hektiske vært 75 pasienter samtidig. 
 
Samtidig er forholdene i ambulanseinngangen lite tilfredsstillende. Det er trangt og vanskelig å 
klargjøre bårer etter bruk, noe som innebærer at ambulansetjenesten benytter areal inne i 
akuttmottaket. 
 

Forslag til løsning 
 
En forenklet utbygging skal blant annet ivareta:  

• Mottak av gående pasienter til sykehuset. 
• Bedre logistikk ved ambulanseinngangen. 
• Tilstrekkelig antall venteplasser for å ivareta «ikke-triagerte» pasienter og pårørende. 
• Funksjonell innglasset resepsjon med 2 arbeidsplasser, med IKT og telefonisystem. Det 

anlegges fluktvei i bakkant. 
• Flere undersøkelsesrom med medisinskteknisk utstyr og IKT-utstyr. 
• Område for rørpost og blodprøvetaking (det utføres ca. 60 blodprøvetakinger per døgn i 

dette området). 
• Ivaretakelse av arbeidsforhold for medarbeidere. 

 
Bemanning 
Dagens bemanning anses ikke å være tilstrekkelig for å håndtere dagens pasientstrøm. Dette 
henger både sammen med en reduksjon av bemanning ved innflytting november 2015, knyttet til 
forventninger i konseptet, og en økning av pasienttilstrømning de siste årene.  I tillegg vil 
overtakelse av Vestby medføre en ytterligere økning av antall pasienter til akuttmottaket. Behov 
for bemanningsøkning er meldt inn og vil bli vurdert i behandlingen av budsjett 2018.  
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Skisse forenklet utvidelse av akuttmottaket: 
 

 
 
 
Tilbyggets størrelse er totalt ca. 230 kvadratmeter BTA. 
 
Risikovurdering  
Det er gjennomført en risikovurdering, med deltakelse av berørte ledere, medarbeidere og 
representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste. 13 områder ble risikovurdert, og de med høyest 
skår for risiko er følgende: 

• For få undersøkelsesrom i tidsrommet med størst pasienttilstrømning. 
Kommentar: Utvidelsen av akuttmottaket vil bidra positivt, men det vil fortsatt være behov 
for å iverksette ytterligere tiltak, som forbedring av pasientflyt, avlaste akuttmottaket med 
oppgaver, samt vurdere å ta i bruk areal i tilstøtende områder. 

• Bemanning 
Kommentar: Behov for bemanningsøkning er meldt inn og vil bli vurdert i budsjett 2018. 

• Mindre fleksibelt å flytte på sykepleierressurser. 
Kommentar: Risiko reduseres ved tilførsel av ressurser, som er meldt inn i budsjett 2018. 

• Fortsatt kapasitetsproblemer for liggende pasienter. 
Kommentar: Risikoreduserende tiltak vil blant annet være fleksibel bruk av eksisterende 
arealer i akuttmottaket, benytte arealer i tilstøtende områder og optimalisering av 
pasientflyt i og gjennom akuttmottaket. 

• Ubetjent resepsjon på natt. 
Kommentar: Behov for bemanning er meldt inn og vil bli vurdert i budsjett 2018. 

 
 
Kostnad og finansiering 
Kostnader er i forprosjektrapporten estimert til 15,3 mill. kroner. Kostnader til brukerutstyr er ikke 
inkludert i kalkylen. Behov for bemanningsøkning og medisinskteknisk utstyr er meldt inn og vil bli 
vurdert i behandlingen av budsjett 2018.   
 
I og med at den årlige investeringsrammen for SØ er begrenset, foreslås utvidelsen av 
akuttmottaket å finansieres gjennom midlene fra salget av Furutun i Fredrikstad hvor 
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salgssummen ble 22 mill. kroner. Ettersom SØ i 2017 har et negativt driftsresultat, må disponering 
av salgssummen godkjennes av Helse Sør-Øst. 
Administrerende direktør foreslår derfor å søke Helse Sør-Øst om å benytte midler fra salg av 
Furutun til finansiering av tilbygg akuttmottaket. 
 
Tidsplan 
Forprosjektrapporten beskriver en tidsplan med ibruktakelse av nytt bygg i desember 2019.  
Administrerende direktør har bedt om en revidert fremdriftsplan, der prosjektperiode og 
byggestart komprimeres så mye som mulig.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Allerede ved innflytning i Kalnes viste det seg å være utfordringer med kapasiteten i 
akuttmottaket, spesielt for de gående pasientene. Tilstrømningen til sykehuset har økt, samtidig 
som liggetiden i akuttmottaket er lengre enn planlagt i konseptet. Det er iverksatt en rekke tiltak 
for å bedre pasientflyten i akuttmottaket og ved overgang til døgnområder, men tiltakene har ikke 
vært tilstrekkelig til å løse kapasitetsutfordringene.  
 
Det fremlagte forslaget til utvidelse vil ikke løse alle akuttmottakets utfordringer, men vil være et 
viktig tiltak for å skape en bedre oversikt over pasientene, og gi en raskere vurdering og 
behandling av pasientene. Løsningen vil også bedre muligheten for å skille gående pasienter fra de 
kritisk syke.  Prosessen med optimalisering av pasientflyt vil videreføres internt i SØ og i samarbeid 
med kommunene. Videre arbeides det med andre løsninger som kan avlaste akuttmottaket, for 
eksempel akuttpoliklinikker. Ved ytterligere behov for areal, finnes det muligheter i tilstøtende 
områder. 
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