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Driftsorienteringer fra administrerende direktør 
 

Økonomisk tilskudd for å ivareta innsatte i Indre Østfold fengsel 
Ved Indre Østfold fengsel ble det i 2017 gjort omfattende endringer både mht. kapasitet og drift.  Dette 
førte til at antallet innsatte ble fordoblet og økte til 200.  Avdelingen i Eidsberg fikk dessuten et høyt 
sikkerhetsnivå, og ansvar for 40 unge innsatte i alderen 18 -24 år.   
 
DPS Nordre Østfold v/poliklinikken Edwin Ruud har ansvar for ivaretakelsen av lovpålagte oppgaver 
innenfor psykisk helsevern i Indre Østfold fengsel. Dette er en relativt liten poliklinikk (opptaksområde på 
rundt 50 000 innbyggere), som forut for utvidelsen og omleggingen av driften i fengslet hadde gitt et 
relativt beskjedent tilbud til de innsatte. 
 
Forekomsten av psykiske lidelser hos innsatte i fengsel er vel dokumentert, og er betydelig høyere enn i 
den øvrige befolkningen. Innsatte i fengsel lider oftere enn andre av blant annet psykoser, alvorlig angst og 
depresjoner. Høy andel av personlighetsforstyrrelser og rusproblematikk kompliserer dette bildet 
ytterligere. Den sammensatte problematikken som knytter seg til frihetsberøvelse over lengre tid, bidrar 
dessuten til at innsatte har andre typer behov enn det vi finner hos pasienter med samme typen lidelser, 
men som er utenfor fengslene.  
 
I lys av dette hadde DPS Nordre Østfold- Edwin Ruud, innenfor eksisterende rammer, verken de 
ressursmessige eller kompetansemessige forutsetningene som var nødvendig for å ivareta det økte 
volumet og den nye populasjonen innsatte på en forsvarlig måte. Inntektsmodell for psykisk helsevern har 
ikke noen kriterier som tar hensyn til kapasitetsøkning og endring av mandat i fengslene. Tilbudet som 
helseforetaket yter i fengslene er heller ikke refusjonsberettigede, og det er ingen særskilt ordning mht. 
gjestepasientoppgjøret. 
 
På bakgrunn av dette har Sykehuset Østfold fått et tilskudd på 1,257 mill. kroner for å kunne ivareta sine 
forpliktelser overfor innsatte i Indre Østfold fengsel. Beløpet vil bli innarbeidet i basisrammen for 2019.  
 
 

Pakkeforløp, status per januar 2018 
Sykehuset Østfold blir målt på to indikatorer: Andel pasienter inkludert i pakkeforløp og andel som har fått 
startet behandling innen anbefalt forløpstid. Resultatene samlet for 2017 viser at det nasjonale målet om at 
70 % av pasientene skal være inkludert i pakkeforløp ble nådd. Det nasjonale målet om at 70 % av 
pasientene skal ha startet behandling innen definerte forløpstider ble ikke nådd samlet for 2017, men er 
derimot nådd siste fire måneder.  
 
Resultater november 2017 t.o.m. januar 2018: 
Samlet for alle pakkeforløp har SØ de siste tre måneder en måloppnåelse på 74 %, og er best i Helse Sør-
Øst (HSØ).  
Brystkreft: Måloppnåelse = 88 % (best i HSØ)  
Tarmkreft: Måloppnåelse = 88 %  
Lungekreft: Måloppnåelse for kirurgisk behandling 80 %, og for medikamentell behandling 78 %. 
Prostatakreft: Forløpstider er forbedret både når det gjelder kirurgisk og medikamentell behandling. 
Sykehuset Innlandet har kortere ventetid på kirurgisk behandling enn OUS, noe vi ser effekten av. 
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Møte i Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) 8. februar 2018 
 
Forberedelse til partnerskapsmøtet 12. mars 2018 
Partnerskapsmøte skal avholdes mandag 12. mars 2018 kl. 13.00-15.00. 
Administrativt samarbeidsutvalg innstiller i flere saker til Partnerskapsmøtet knyttet til årsberetning for 
samhandlingsarbeidet i 2017/18, handlingsplan, kvalitetsindikatorer og i forhold til overordnet 
samarbeidsavtale. Det er forventet at Partnerskapsmøtet vil vedta en ny struktur for samhandlingsarbeidet 
og det vil der bli lagt frem et eget endringsforslag fra en utredningsgruppe. Denne gruppen har også 
utarbeidet forslag til en revidert retningslinje 12 Samarbeidsformer, om hvordan samarbeidet mellom 
kommunene og SØ skal organiseres. 
 
Revisjon av retningslinje 10 - Samarbeid om forebygging 
I sak 102-17 den 7. september 2017 tok ADMS denne saken til foreløpig orientering og ba om at den ble 
satt opp til beslutning etter at Nettverk for friskliv, læring og mestring har uttalt seg om retningslinjen. 
Nettverkets forslag til endringer fulgte saken.  Administrativt samarbeidsutvalg ga sekretariatet i oppgave å 
se på innspillene fra nettverket med fokus på samhandlingsområdet, og legge frem et forslag for 
Administrativt samarbeidsutvalg i et kommende møte. 
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