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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. INNLEDNING 
1.1. Sykehuset Østfold HFs oppgaver og organisering  
Sykehuset Østfold (SØ) er et områdesykehus og opptaksområdet er Østfold fylke 
(eksklusiv Rømskog kommune) med en beregnet folkemengde per 1. januar 2017 på 
292 208. 
 
SØ yter spesialisttjenester innen  

- kirurgiske fagområder (ortopedi, bløtdelskirurgi inkl. gren- og subspesialiteter, 
gynekologi, fødselsomsorg, øye og øre-nese-hals) 

- medisinske fagområder (indremedisin med gren- og subspesialiteter, nevrologi, 
pediatri (barn), revmatologi og kreftsykdommer) 

- psykisk helsevern (barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri) 
- tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
- habilitering 
- prehospital akuttmedisin inklusive ambulansetjeneste 
- anestesi, operasjon, intensiv- og smertebehandling 
- bildediagnostikk og laboratoriefag (patologi, mikrobiologi, molekylærbiologi, 

medisinsk biokjemi og blodbank) 
 

SØ har flerområdefunksjon innen plastikkirurgi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisasjonskart for Sykehuset Østfold per 20.01.18. 
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SØ hadde 4 412,04 årsverk (på fast månedslønn) per 31.12.2017. I disse årsverkene var 
det ansatt 5 210 personer. Andelen kvinner var ca. 77 % (per 31.12.2017), samme som 
forrige år.   
Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 2017 var 4 852 mot 4 910 i 2016, det vil si 58 færre 
enn i 2016.  
 
 
 

 
 
 
 

1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag  

 
Visjon 
Sykehuset Østfold skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, 
når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 
 
Verdier med leveregler  
Verdiene er en rettesnor for ledere og medarbeidere, og skal komme til uttrykk i daglig 
atferd.  
 
Sykehuset Østfolds verdier er kvalitet – trygghet – respekt. 
 
Sykehuset Østfolds fem leveregler er: 

1. Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt  
2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger 
3. Vi skaper resultater gjennom samhandling  
4. Vi ser muligheter, ikke begrensninger  
5. Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte  

 

1.3. Mål for Sykehuset Østfold HF i 2017  
Overordnede mål  
Styret for SØ har vedtatt strategi for Sykehuset Østfold 2016-2020 med følgende mål: 

1. Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.  
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør. 
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3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, 
profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse. 

4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av 
helsetjenesten. 

5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor 
definerte områder innen forskning og tjenesteinnovasjon. 

6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer. 
 
Mål for Sykehuset Østfold i 2017 
Styret i SØ vedtok følgende mål for 2017: 

1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  
4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll  
SØ har etablert systemer for internkontroll og risikostyring som en viktig del av 
virksomhetsstyringen for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Styringssystemene 
tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens mål og har ledelsesmessig 
forankring i hele organisasjonen. Med dette som grunnlag skapes en gjennomgående 
kultur for god virksomhetsstyring, slik at mål og metoder blir formidlet og kan forstås av 
alle medarbeidere. Ledelsen underbygger denne tenkningen gjennom handlingsplaner, 
beslutninger, kommunikasjon og daglige handlinger. SØ sine mål, strategier og 
handlingsplaner beskriver prioriterte områder og oppgaver som skal gjennomføres, 
hvem som har ansvaret for gjennomføringen og hvilke ressurser som skal benyttes. 
Økonomisk langtidsplan og årlig budsjett er sentrale dokument i denne prosessen.  
 
Dokumentasjon og rapportering i sykehusets pasient-, personal- og økonomisystem gir 
ledere (og medarbeidere) strukturert informasjon om aktivitet, bemanning og økonomi 
knyttet til eget ansvarsområde. Rapportering og oppfølging foregår i ansvarslinjen og 
fokus er rettet mot områder med avvik eller fare for svikt, hvor det iverksettes tiltak for 
å oppnå endring og forbedring. Effekten av tiltakene evalueres fortløpende og ved behov 
forsterkes tiltakene for å oppnå ønsket resultat.  
 
Administrerende direktør har gjennomført oppfølgingsmøter med klinikksjefer og 
avdelingssjefer tertialvis for å sikre at alle nivå i sykehuset har et kontinuerlig fokus på 
måloppnåelse og resultatforbedring innen prioriterte områder. I 2017 var det inngått 
lederavtaler med alle linjeledere, hvor mål og tiltak primært var rettet mot etablering og 
oppfølging av riktig aktivitetsnivå og drift i henhold til konsept og arbeidsprosesser i 
nytt sykehus. Virksomhetsstyringen har blitt fulgt opp regelmessig gjennom månedlig 
rapportering i ansvarslinjen, og foretakets overordnede risikovurderinger har blitt 
behandlet av styret.  
 
Det er etablert rutiner som interne revisjoner, for å kontrollere om lover, forskrifter og 
prosedyrer følges og om avvikshåndteringssystemene fungerer etter hensikten. 
Innenfor områder hvor det er fare for svikt, gjennomføres systematiske 
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risikovurderinger og det etableres systemer for risikostyring for å bidra til 
måloppnåelse, redusere skade og forebygge og avdekke avvik.  
 
Konsernrevisjonen i HSØ gjennomførte revisjonen av nytt østfoldsykehus, som viste at 
SØ har avstemt effektmålene for nytt sykehus med øvrige overordnede mål i 
helseforetaket. Det ble i 2017 arbeidet med implementering av nye strategiske mål 
2016-2020 og iverksatt tiltak innen utvalgte områder for styring og kontroll og 
tydeliggjøring av måloppnåelse. Det er gjennomført tilsyn med helseforetaket fra 
eksterne tilsynsmyndigheter på flere områder: 
• Statens helsetilsyn  
• Fylkesmannen ved Helseavdelingen  
• Riksrevisjonen  
• Arbeidstilsynet  
• Statens strålevern  
• Statens legemiddelverk  
• Datatilsynet  
 
Det lokale el-tilsynet, Mattilsynet og kommunalt brannvesen har også vært på 
tilsynsbesøk på Kalnes. Videre har SØ fått resertifisering innenfor områder de er 
akkreditert (laboratorier og blodbank, akuttmottak for psykiatri og somatikk og 
miljøstyringssystemet).  
 
For å sikre at uønskede hendelser og funn fra tilsyn blir fanget opp i hele 
organisasjonen, har SØ lagt til rette for kollektiv læring av avvik og systemsvikt. Det 
iverksettes forbedringstiltak som må følges opp - også i forhold til andre helseforetak og 
samarbeidspartnere. SØ skal, uavhengig av tilsynsområder og tilsynsobjekter, påse at 
kravene til styring og ledelse følges opp på en måte som sikrer at tjenestene blir utført til 
beste for pasientene og i tråd med lov og forskrift og interne prosedyrer.  
 
Virksomhetsstyringen har fokus på drift og hvordan virksomheten, gjennom god intern 
styring og kontroll, sikrer leveranse av helsetjenester med høy pasientsikkerhet og god 
kvalitet. 
 
 
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 
 
Brukermedvirkning 
SØ vektlegger god brukermedvirkning både på individ- og systemnivå. Helse Sør-Øst 
(HSØ) sine 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå ligger til grunn for 
arbeidet. 
 
Brukerutvalget er oppnevnt av styret og består av 9 representanter. 4 representanter fra 
FFO, 1 representant fra Kreftforeningen, 2 representanter fra SAFO, 1 representant fra 
Hvite Ørn (psykisk helsevern) og 1 representant fra RIO (rus). Brukerutvalget har 
avholdt 7 møter i 2017. Dialogmøte mellom brukere og behandlere ble avholdt i 
november hvor tema var: «Samvalg, etikk, verdighet og respekt - Hvordan skal vi få 
dette til å fungere?".  
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Administrerende direktør er til stede i brukerutvalgsmøtene og redegjør for saker som 
skal behandles av styret. Brukerutvalget gir sine anbefalinger og råd til administrerende 
direktør og styret. Brukerutvalget har oppnevnt brukerrepresentanter til ulike råd, 
utvalg og prosjekter. Det har vært et økt behov og krav om deltakelse av 
brukerrepresentanter innen forskning, og brukerrepresentanter er oppnevnt innen flere 
forskningsfelt. Det jobbes p.t. med å utarbeide en klarere prosedyre for hvordan 
involvere brukere i forskning, i hvor stor grad og på hvilket nivå (system- eller 
individnivå). SØ har tre DPS (distriktspsykiatrisk senter) med hvert sitt brukerråd, eget 
brukerråd for kreftforløp og brukermedvirkning i råd for pasient- og 
pårørendeopplæring. SØ opplever å ha engasjerte og aktive brukere som gir nyttige 
innspill til sykehusets arbeid i forhold til utforming av pasienttilbud, pasientsikkerhet, 
kvalitetsarbeid og forskning. 
 
SØ oppnevnte i desember 2016 eget Ungdomsråd, som består av 10 representanter i 
alderen 13-23 år. 3 koordinatorer ansatt i SØ bistår rådet. Første offisielle møte ble 
avholdt i februar 2017 og rådet har kommet godt i gang med sitt arbeid. Ungdomsrådet 
skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår 
helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år, samt være et forum for tilbakemelding fra 
brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet 
til tilbudet til denne aldersgruppen.  
Ungdomsrådet har i 2017 hatt en helgesamling for å bli kjent med hverandre og hva 
arbeidet kan bestå av. Ungdomsrådet har også blitt kjent med sykehuset bl. a. ved en 
presentasjon av Barne- og ungdomssenteret og Ungdomspsykiatriske avdeling. Det har 
vært fokus på å gjøre ungdomsrådet kjent innad og utenfor sykehuset.  
 
 
Medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud 
SØ vektlegger et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er etablert faste 
samarbeidsarenaer mellom sykehusets ledelse, de foretakstillitsvalgte (FTV) og 
hovedverneombud (HVO). Tilsvarende struktur finnes også på klinikk- og avdelingsnivå. 
De 12 prinsippene om medvirkning ligger til grunn for samhandling med tillitsvalgte.  
Administrerende direktør har ca. 20 faste møter per år med foretakstillitsvalgte og 
hovedverneombud. Til disse møtene får FTV/HVO tilsendt sakene som skal behandles i 
sykehusledermøtet. I tillegg tas det opp aktuelle diskusjonstemaer.  
Tillitsvalgte og verneombud involveres i ulike prosesser bl.a. gjennom deltakelse i 
prosjektgrupper. Hovedverneombudet og tre av de foretakstillitsvalgte er medlemmer i 
Arbeidsmiljøutvalget. 
 
 
Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte i arbeidet med Årlig melding 
Både foretakstillitsvalgte og brukerutvalget ble orientert om Årlig melding primo 
desember 2017. To brukerrepresentanter og to foretakstillitsvalgte har deltatt i en 
arbeidsgruppe som har arbeidet med positive resultater og uløste utfordringer i forhold 
til bestillinger og egne mål. Brukerutvalgets medlemmer har fått tilsendt utkast til Årlig 
melding for innspill, og dette ble behandlet i brukerutvalgets møte 21. februar 2018.  
Melding fra brukerutvalget til Årlig melding følger som vedlegg. 
Utkast til Årlig melding er sendt alle foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet for 
innspill og er behandlet av FTV/HVO-gruppen samlet 20. februar 2018. 
Melding fra FTV/HVO-gruppen til Årlig melding følger som vedlegg 
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2. SAMMENDRAG 
 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
 
Positive resultater i forhold til bestillinger og mål 
 
Akutt trombolysebehandling i slagambulanse 
SØ har startet med akutt trombolysebehandling i slagambulanse prehospitalt. I et 
tverrfaglig samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse er det nå mulig for 
anestesilege i slagambulansen i Østfold å stille diagnose i samarbeid med nevrolog og 
radiolog, og starte behandling ved hjerneslag allerede før ankomst til sykehus. En CT-
maskin i slagambulansen, gjør at det allerede i løpet av få minutter er mulig å gjøre en 
CT-undersøkelse der. Ved hjelp av bildene kan anestesilegen i samarbeid med teamet 
avgjøre hvilken behandling som er nødvendig. 
 
Nytt tilbud - distriktspsykiatrisk senter (DPS) akutt 
Med det nye tilbudet distriktspsykiatrisk senter (DPS) akutt som åpnet 21.11.16, ble all 
frivillig øyeblikkelig hjelp (korttid) på DPS-nivå samlet til én fylkesdekkende 
lokalisasjon på Kalnes. Det overordnede målet er sikker, god og likeverdig ivaretakelse 
av pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp (korttid) ved DPS, samt tydelig ansvars- og 
funksjonsfordeling og effektiv pasientlogistikk. Tilbudet har vist seg å være etterspurt og 
i løpet av første driftsår har seksjonen hatt høy aktivitet.  
 
Etablering av LAR-poliklinikken i Fredrikstad 
LAR-poliklinikken, for brukere med behov for legemiddelassistert behandling, er et 
samarbeid mellom SØ og avdeling Psykisk helse og rusmestring i Fredrikstad kommune, 
Poliklinikken, som ble tatt i bruk i januar 2017, sikrer en forsvarlig og forutsigbar 
utlevering av medisiner til pasienter i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) med 
daglig henteordning. Utleveringen finner sted innenfor en ivaretakende og omsorgsfull 
ramme og omfatter også uformelle samtaler og konsultasjoner. Det er også etablert en 
ambulant utleveringsordning i samarbeid med kommunal hjemme-/sykepleietjeneste. 
 
Pasientforløp sepsis – blodforgiftning 
Det ble i 2017 utarbeidet et nytt pasientforløp for behandling av sepsis – blodforgiftning.  
Akuttmottaket har deltatt i læringsnettverket Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. 
Iverksettelse av flere tiltak har ført til bedre pasientsikkerhet for denne pasientgruppen. 
Resultatene følges opp i forbedringsmøter. 
 
Pakkeforløp 
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp skal være minst 70 prosent. Per 
november 2017 var andelen i SØ 73 prosent. Målet om 70 prosent er oppnådd. 
 
Fylkesdekkende medisinfritt døgnbehandlingstilbud ved DPS Halden-Sarpsborg 
Det er opprettet et fylkesdekkende medisinfritt døgnbehandlingstilbud ved DPS Halden-
Sarpsborg.  Her skal pasientene ha en forsamtale om behov og ønsker for 
behandlingsoppholdet. Medisiner skal ikke inngå som en del av behandlingen. Det har 
vært få pasienter som har ønsket å benytte seg av tilbudet. Etablering av enheten har 
imidlertid bidratt til at man har utviklet et døgntilbud der alle pasientene tilbys 
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tverrfaglig behandling, med redusert fokus på medisiner. Det har skjedd en 
kompetanseheving i personalet med fokus på ikke-medikamentelle tiltak. 
 
Direkteoverføring av bilder og beskrivelser mot private institutt 
Løsningen for toveis overføring av bilder og beskrivelser via Norsk helsenett mellom SØ 
og Unilabs/Aleris eliminerer ventetid på postforsendelse av CD-plater. Dette gir kortere 
ventetid på poliklinikkene og gir en arbeidsbesparelse for kontortjenesten.  
Innføring av løsningen har kommet i stand gjennom langvarig samarbeid mellom SØ, 
Sykehuspartner og de private instituttene. 
 
Senter for laboratoriemedisin 
SØ ble i 2017 valgt til ett av de tre laboratoriene som skal utføre HPV primærscreening i 
Helse Sør-Øst (HSØ). Det er nedsatt en gruppe i HSØ, ledet av SØ, for å se på hvordan 
omleggingen til HPV primærscreening skal gjøres på en trygg og god måte, både for 
avgivende og mottagende laboratorier. 
 
Laboratoriet har tatt tilbake prøver som tidligere ble sendt ut av fylket, noe som  
betyr kortere svartid for rekvirentene og raskere behandling av pasientene. 
Laboratoriet har også utvidet med direkte testing på Norovirus, Influensa og RS-virus 
gjennom hele døgnet hver dag i fellesprøvemottak som er døgnbemannet. Tidligere ble 
dette kun gjort mandag-fredag på dagtid. Dette er enda en god effekt av samlingen i ett 
laboratoriesenter.  
 
Statens barnehus   
SØ fikk i 2017 tildelt midler til styrking av kompetanse og kapasitet for å tilby 
medisinske undersøkelser til alle barn som avhøres ved Statens barnehus. Dette var et 
oppdrag i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til HSØ.  
Sosialpediater og sykepleier arbeider ved Statens barnehus, begge i 40 % stilling. Det er 
godt samarbeid med Øst politidistrikt og Akershus universitetssykehus. Dette sikrer 
koordinert oppfølging av barn hvor det er mistanke om vold, omsorgssvikt og/eller 
overgrep og øker barns rettssikkerhet og avdekker ev. uoppdagede problemstillinger.   
 
Ungdomsråd 
SØ har oppnevnt et eget ungdomsråd bestående av 10 representanter i alderen 13-23 år. 
De hadde sitt første offisielle møte i februar 2017 og har gjennom året kommet godt i 
gang med sitt arbeid. Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for styret og 
administrerende direktør i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år, 
samt være et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om 
erfaringer innenfor SØ sitt ansvarsområde knyttet til tilbudet til denne aldersgruppen. 
 
Forskning 
SØ har de siste årene jobbet systematisk med å øke forskningsaktiviteten og har satset 
på oppstart av flere doktorgrader samt hatt fokus på oppfølging og gjennomføring av 
disse. I 2017 var det fem disputaser til doktorgrad og ved utgangen av 2017 var det 42 
pågående doktorgradsløp, en økning med 10 i forhold til utgangen av 2016.    
Det ble i 2017 etablert fire nye forskningsgrupper, i tillegg til de fem eksisterende. SØ 
har hatt et større fokus på å integrere forskning og klinikk på alle nivåer, noe som vil 
bidra til større engasjement for klinisk forskning, økt forskningsaktivitet og dermed økt 
kvalitet på helsetjenesten. 
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Det er opprettet fire tematiske biobanker og startet innsamling i tre av disse, flere 
tematiske forskningsbiobanker er under etablering, noe som vil bidra til økt klinisk 
forskning i framtiden. 
SØ har tatt i bruk registerverktøyet Medinsight i 2017 og det er opprettet 10 registre 
som skal gi grunnlag for både forskning og lokalt kvalitetsarbeid. Fokus på 
søknadsskriving og dedikerte personer som hjelper forskerne har gjort at SØ har økt 
eksternt finansierte prosjekter. 
 
Innovasjon/IKT 
SØ blir anerkjent for sitt systematiske og målrettede arbeid med behovsdrevet 
innovasjon. I tett samarbeid med næringslivet utvikler og tester sykehuset ut løsninger 
som har som mål å gi bedre pasientbehandling, mer optimal ressursutnyttelse og 
samtidig bidra til næringsutvikling. Et eksempel er kreftpoliklinikken sitt arbeid med å 
tilby en gruppe kreftpasienter fjernoppfølging i hjemmet for å fange opp endringer i 
pasientens tilstand underveis i cellegiftbehandlingen. Dette er mulig gjennom bruk av 
tilrettelagt teknologi, og evalueringsresultatene viser at dette ses på som svært givende 
for både pasientene og medarbeiderne. Det er besluttet å innføre dette tilbudet som en 
del av oppfølgingen fra kreftpoliklinikken fra 2018. 
SØ har fått innvilget seks innovasjonssøknader fra HSØ i 2017. I tillegg ble SØ trukket ut 
som én av tre vinnere av innovasjonspartnerskapskonkurransen i regi av Innovasjon 
Norge, Difi og NHO. Alle prosjektene involverer tett samarbeid med næringslivet og 
innovasjonsaktører. 
 
SØ er vurdert til nivå 6, den nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for 
modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. SØ er det første sykehuset på nivå 6 i 
Norden og utfordrer nå toppsjiktet i Europa. Dette er en stor anerkjennelse til det 
arbeidet som er lagt ned av helsepersonell og IKT-utviklere i SØ og av 
samarbeidspartnere. 
 
IPS Fredrikstad  
Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode for å inkludere 
mennesker med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidsliv. Tilbudet integrerer 
jobbsøk mot ordinært betalt arbeid med behandling innen psykisk helsevern/ 
rusbehandling, og tar utgangspunkt i motivasjon, ønske og kompetanse hos hver enkelt 
person.  
 
IPS Fredrikstad består av DPS poliklinikk, sosialmedisinsk poliklinikk og Seksjon psykisk 
helse og rus Fredrikstad kommune. Jobbspesialister fra NAV har kontorplass ved hver  
av lokasjonene, og samarbeider nært med pasientens behandlere.  IPS inngår som en 
integrert del av behandlingen og støtter deltagerens arbeidsrettede mål, ved bl.a. å 
fokusere på pasientens ressurser, aktuelle arbeidshindre, hvordan komme i arbeid og 
hvordan beholde arbeid: symptomer, medisinering, mestring.   
 
Totalt mottok 71 deltakere bistand i 2017. Resultatene fra denne metodiske 
tilnærmingen er svært gode. En stor andel av pasientene (ca. 35 %) er i arbeid og ca. 45 
% av de aktive står i jobbtrening eller studier. 
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Kompetanse 
I tillegg til leger og psykologer i spesialisering har SØ ca. 800 elever, lærlinger, studenter 
og turnuskandidater i løpet av et år og det er inngått formelle avtaler om praksisplasser 
med flere utdanningsinstitusjoner: høgskoler, universitet, fagskole og videregående 
skoler.  
SØ har utviklet en ny fagskoleutdanning i samarbeid med Fagskolen i Østfold: Logistikk 
og service i helsetjenesten. Målgruppen her er ansatte innen pasient-, vare- og tjeneste-
logistikk. Utdanningen er NOKUT-godkjent og startet opp høsten 2017. Logistikk og 
service er et stadig viktigere fagområde i moderne sykehusdrift og SØ er de første i 
Norge til å kunne gi en formalisert utdannelse til denne yrkesgruppen.  
 
Antall paramedicstudenter har økt fra 15 i 2016 til 25 i 2017. Studiet gjennomføres i regi 
av Høgskolen i Østfold med SØ som oppdragsgiver og er rettet mot faglært 
ambulansepersonell som ønsker å øke kompetansen for arbeid i ambulansetjenesten. 
 
 
Uløste utfordringer i forhold til bestilling og mål 
 
Sykehusets økonomiske situasjon 
Foreløpig resultat for 2017 er et negativt avvik på 57 mill. kroner i forhold til budsjett.  
Det er særlig merforbruk knyttet til bemanning, tjenestepris til Sykehuspartner, 
medikamenter og kjøp av gjestepasientplasser. 
 
Til tross for et negativt resultat i 2017 er det en økonomisk resultatforbedring på i 
overkant av 100 mill. kroner sammenlignet med 2016. Foreløpig estimert effekt av 
gjennomførte tiltak i 2017 er 108 mill. kroner, dvs. 83 % måloppfyllelse av planlagt nivå.  
 
I budsjett 2018 er det gjort betydelige omfordelinger av budsjettmidler for å styrke 
budsjettet på de områdene utfordringene har vært størst i 2017.  
 
Arbeidet med bemanningskontroll gjennom Gat-analyse videreføres i 2018. Det er 
videre lagt til rette for ytterligere oppfølging av kostnader knyttet til medikamenter, 
behandlingshjelpemidler og pasientreiser. Dette er alle områder som har hatt en positiv 
økonomisk utvikling i 2017. 
 
Så lenge SØ er i en situasjon med negative økonomiske resultater vil investeringsevnen 
være begrenset. Tilgjengelige investeringsrammer krever stor bevissthet i forhold til 
prioritering av midler. En lang periode med underskudd vil medføre økt 
vedlikeholdsetterslep og manglende mulighet til reinvesteringer i moderne utstyr og 
teknologi. Det må gjennom god økonomistyring og kostnadskontroll være en målsetting 
at sykehuset begrenser perioden med negative resultater for å opprettholde en høy 
standard innen bygg, utstyr og teknologi. 
 
Økende medisinkostnader 
De siste årene har det vært en rivende utvikling av nye medisiner innenfor 
kreftområdet. Dette har medført nye økonomiske og etiske utfordringer. 
Samlokalisering av all systemisk kreftbehandling under én ledelse er påbegynt, for blant 
annet å få bedre økonomisk kontroll. Det er startet et tett samarbeid med 
Sykehusapoteket for å optimalisere driften. 
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Korridorpasienter:  
Målet om å ikke ha korridorpasienter er ikke nådd. Flere somatiske døgnområder har 
det siste året hatt perioder med høyt belegg og korridorpasienter. Dette kan forklares 
bl.a. med økning i antall pasienter til akuttmottak, innføring av «moderpostprinsippet» 
for å sikre pasientene behandling og pleie innen riktig fagområde, og at 14 senger i 
klinikk for medisin var stengt i sommermånedene. 
For å bedre måloppnåelsen er det satt inn en rekke tiltak, både i forhold til 
pasientstrømmen inn til sykehuset, pasientlogistikken internt i sykehuset og 
pasientstrømmen ut av sykehuset. 
 
Opphopning i akuttmottaket 
Siden januar 2015 har pasienttilstrømningen til akuttmottaket økt med ca. 10 %. I tillegg 
er liggetiden i overkant av 4 timer, mens det i konsept nytt østfoldsykehus ble planlagt 
med 2 timer.  Dette har gitt arealutfordringer i akuttmottaket og økt ventetid for 
pasientene. Akuttmottaket har tidvis et betydelig korridorbelegg. Det arbeides med ulike 
løsninger for utvidelse av akuttmottaket og det foregår et systematisk arbeid med den 
totale pasientflyten.  
 
Fristbrudd 
Målet er ingen fristbrudd. SØ hadde per november 846 fristbrudd. Andel fristbrudd i 
november var 1,2 % fristbrudd for avviklede pasienter. Dette er en bedring i forhold til 
samme tid i fjor (1,9 %). For å unngå fristbrudd har pasienter blitt formidlet til andre 
behandlingssteder både direkte fra SØ og via Helfo. Ventelistedata gjennomgås og følges 
opp med lederstøtte fra innsatsteamet innen flere fagområder som har lang ventetid 
og/eller fristbrudd. Systematisk metodikk videreføres på områder hvor det er oppnådd 
forbedring, og resultatet følges opp 2 ganger per måned i tavlemøter for hver avdeling i 
samarbeid med avdeling for pasientservice og booking. 
 
Tvang i psykisk helsevern 
Mål om reduksjon av tvangsbruk innen psykisk helsevern er ikke nådd. SØ har i 
samarbeid med kommunene i Østfold utarbeidet «Lokal retningslinje for redusert og 
riktig bruk av tvang». Planen inneholder detaljerte tiltak for å sikre frivillighet i 
tilknytning til innleggelse. Det er særlig satt fokus på bruk av kriseplaner. Det er 
gjennomført egne dialogmøter med kommunene i alle helsehusdistriktene for å vurdere 
hvilke konkrete tiltak i planen som bør prioriteres. Tilsvarende dialogmøter vil bli 
gjennomført i 2018. 
 
Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
SØ har ikke nådd målet om at gjennomsnittlig ventetid skal ha prosentvis større 
reduksjon innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk. SØ hadde en reduksjon i 
gjennomsnittlig ventetid innen somatikk, mens det innenfor psykisk helsevern og TSB 
var en økning i ventetiden fra 2016 til 2017. Innsatsteamet har prioritert lederstøtte 
innen psykisk helsevern og DPS fra høsten 2017 for å få ned ventetiden. 
 
Pasienter får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
71 % av pasientene fikk i november 2017 timeavtale sammen med bekreftelse på 
mottatt henvisning innen 10 virkedager. Dette er en bedring sammenlignet med 
november 2016, men definisjonen fra den gangen er ikke den samme. Avdeling for 
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pasientservice og booking gjennomfører i samarbeid med fagområdene tavlemøter hver 
14. dag for å følge opp indikatoren. 
 
Forbruk av bredsprektret antibiotika  
Målet er en 30 % reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika i 2020 sammenlignet 
med 2012. Reduksjonen i 2017 sett i forhold til 2012 var på 9,2 %. En svært god trend 
inntil 2016 (reduksjon på 18,6 %) ble brutt. Økningen i 2017 i forhold til 2016 var på 
11,6 %. Flere tiltak er igangsatt.  
 
Stråleterapi  
Etter innføring av pakkeforløpene har det kommet tydeligere frem betydelige 
utfordringer rundt måloppnåelsen vedrørende stråleterapi. Det er kjent fra flere år 
tilbake at pasientene fra Østfold har en lavere dekningsgrad av stråleterapi enn 
sammenlignbare opptaksområder fra andre sykehus i HSØ. Det jobbes opp mot OUS med 
alternative driftsmodeller. 
 
Hjemmedialyse 
SØ har ikke nådd målet om at andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være 
minst 30 prosent. Per 31. desember 2017 var 98 pasienter i dialyse. Av disse fikk 86 
pasienter hemodialyse (HD) og 12 fikk peritonealdialyse (PD). Det er foreløpig bare PD-
pasientene som utfører behandlingen hjemme. Det vil si at 12 % fikk hjemmedialyse, 
noe økning siden 2016. Flere tiltak er under gjennomføring for å øke andelen 
hjemmedialyse.  
 
Pasienter som ikke møter til avtalt time 
Per 31.12.17 hadde 50 999 pasienter avbestilt/ombooket timen de har fått i SØ. I tillegg 
har 18 423 latt være å møte opp uten å gi beskjed. Dette får store følger, ikke minst for 
andre pasienter som venter på å få time. Det er gjort og pågår flere tiltak for å få 
pasientene til å møte til time og unngå avbestillinger, bl.a. ved det blir informert om  
regler for bestilling av ny time i innkallingsbrevene, det gis gi mulighet for 
direktebooking av kontrolltimer og det gis informasjon til befolkningen via sak på 
sykehusets internettside og i media. 
 
30 dagers overlevelse 
SØ skårer dårligere enn øvrige helseforetak totalt og på områdene hjerneslag og 
hoftebrudd. Når det gjelder hjerteinfarkt skårer SØ bedre enn øvrige helseforetak. Det er 
i 2017 igangsatt et prosjekt innen hjertesvikt og kols for å tilrettelegge og bedre 
samhandlingen om pasienter med mange innleggelser. Resultatene herfra vil danne 
grunnlaget for større egenmestring hos pasientene, noe som igjen kan bidra til å øke 
overlevelsesraten for flere grupper. Pasienter med gjennomgått hjerneslag har 
signifikant lavere 30-dagers overlevelse enn i resten av landet. I 2018 etableres 
pakkeforløp hjerneslag og systematisering av hele prosessen, inkludert posthospitalt 
forløp. Ortopedisk avdeling arbeider for å finne ut årsakene til resultatene for 30 dagers 
overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd. Det er satt inn flere operasjonsteam for at 
pasienter med hoftebrudd ikke skal vente unødvendig lenge på operasjon. 
Pasientforløpet for hoftebrudd skal revideres våren 2018. 
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Uløste arealutfordringer 
Det arbeides med ulike modeller for å løse gjenstående arealutfordringer og aktiv 
porteføljestyring på eiendomsmassen. 
 
Optimalisering av de kliniske IKT-systemene. 
Det er ikke fullgod ytelse og noe manglende funksjonalitet og brukervennlighet på de 
kliniske IKT-systemene. Ny og bedre funksjonalitet kommer ved oppgraderinger til nye 
versjoner. Tiltak er å følge opp at systemene brukes riktig, og fortsette med å gi 
opplæring til brukerne i systemene. 
 
Rekruttering 
I forhold til enkelte spesialiteter, både når det gjelder sykepleiere og leger, er det noen 
utfordringer med å rekruttere og det kan virke som tilgangen til sykepleiere og 
jordmødre har blitt litt dårligere. Det jobbes aktivt med ulike rekrutteringstiltak og 
langsiktig arbeid med oppgavedeling.  
 
 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering  
 
SØ gjennomførte en rekke små og større organisatoriske endringer i 2017: 
 

- Klinikk for medisin er endret fra funksjonsinndelt til fagspesifikk organisering. 
Avdelingssjefene har dermed ansvar for både døgnområde, poliklinikk, 
legetjeneste og stab innenfor sitt fagområde. Målet er å få et tettere samarbeid 
mellom dem som behandler samme pasient. Dette gir bedre pasientbehandling, 
det er enklere å fordele ressurser innad i avdelingen når det er behov for det, og å 
håndtere sesongvariasjon og ekstraordinær variasjon i pasientbelegg. 
Antall avdelinger i klinikk for medisin er økt. Avdeling for sykepleie, 
indremedisin og medisinske poliklinikker er opphørt, mens de nye avdelingene 
er nyremedisinsk, gastromedisinsk, lungemedisinsk, infeksjonsmedisinsk, 
hjertemedisinsk, akuttmedisinsk og geriatrisk og endokrinologisk avdeling. I 
tillegg består klinikken av nevrologisk avdeling, revmatologisk avdeling, avdeling 
for fysikalsk medisin og rehabilitering og dokumentasjonssenteret/ avdeling for 
pasientservice og booking. Avdelingene i klinikk for medisin er fortsatt inndelt i 
seksjoner med egne seksjonsledere.  

 
- Seksjon pasientreiser ble overflyttet fra prehospital avdeling til avdeling for 

innkjøp og logistikk. Hensikten er å oppnå synergier ved å samle virksomhet med 
behov for god kunnskap om logistikk i en avdeling. SØ har hatt store og økende 
kostnader til pasientreiser over flere år. Erfaringen så langt er god innen både 
arbeidsmiljø og kostnader, selv om det er litt tidlig å trekke klare konklusjoner.  
 

- Kvinneklinikken overtok ansvaret for de gynekologiske døgnpasientene, et tun 
med 9 senger, pluss nabotunet med 9 senger, etter en tilsvarende reduksjon i 
klinikk for kirurgi. Dette har ført til samlet kompetanse og fokus på kvinnehelse i 
kvinneklinikken. I tillegg er antall rom på føde/barsel utvidet for å unngå bruk av 
dobbeltrom. Endringen åpnet igjen opp for å kunne tilby tjenester til 
gjestepasienter fra Sverige (svangerskap og fødsel). 
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- Ny enhet for juridisk kompetanse er etablert, og jus-kompetansen er samlet ved 

overføring av årsverk fra innkjøp, HR og kvalitet. Dette ble gjort for å samle 
denne type kompetanse i ett miljø. 
 

- SØ har overført egne ansatte innen innkjøp til nyopprettet sentral organisasjon – 
Sykehusinnkjøp. Begrunnelsen er at et samlet sentralt miljø med 
spesialkompetanse kan gi bedre resultater. 

 
- Sikkerhetsenheten er overført fra eiendomsavdelingen til teknisk avdeling. Dette 

skapte en ny seksjon sikkerhet/brann. Hensikten var å flytte taktisk/operative 
ressurser innen sikkerhetsarbeid nærmere annet teknisk personell. Dette har gitt 
bedre samarbeid og fleksibilitet internt og med eksterne. 
 

- Systemansvar for ytre miljø, inkl. miljøingeniør, er overført fra HMS-avdelingen 
til teknisk avdeling. Hensikten var å flytte en taktisk ressurs tettere på operative 
samarbeidspartnere internt og at HMS-sjefen får en lik form for oppfølging og 
samarbeid med alle delområder innen HMS. Dette er oppnådd i praksis. 

 
 
Styret gjennomførte egenevaluering 19. september 2017, med følgende oppsummering: 
 

• Styret mener at det er de rette sakene som legges fram, men styret ønsker at 
administrerende direktør gir mer fortløpende orienteringer om aktuelle saker og 
«løypemeldinger» på saker som er i prosess.   

• Styret ønsker mer fokus på sykdombildet, folkehelse og behandlingseffekt.  
• Tertialrapportene kan utvikles og gjøres mer ut av. Det kan lages et årshjul hvor 

det legges inn pakkeforløp, forskning og andre viktige tema, med ulike rapporter 
til hvert tertial.  Større innslag av benchmarking mot sammenlignbare 
helseforetak vil øke verdien av rapportene.   

• Styret mener det er hensiktsmessig balanse i oppmerksomhet mellom de ulike 
saksområdene.   I lys av den korte tiden siden ibruktakelse av nytt stykehus, er 
det naturlig at tilsyn med driften har fått forholdsvis stor plass.  Styret er tilfreds 
med at oppmerksomhet på kvalitet i pasientbehandlingen kan økes i tråd med at 
økonomisk resultat kommer mer i samsvar med budsjett.  

• Styret var enige om at styrets arbeidsmåte og styreleders møteledelse er 
hensiktsmessig.   

• Styrets sammensetning og kompetanse er bra. Flere av styremedlemmene er 
bosatt utenfor Østfold.  Det er ulik erfaring med bruk av styremedlemmer med 
lokal tilknytning, men eier bør passe på at styret til enhver tid har noen 
medlemmer med god samfunnspolitisk forståelse og tilknytning til 
sykehusområdet.  
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DEL II: RAPPORTERINGER 

 

3. RAPPORTERING FOR STYRINGSBUDSKAP 2017 
3.1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
 
Ventetid og fristbrudd  
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har 
fått helsehjelpen påstartet 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og 
private rusinstitusjoner 59,0 56,7 

Sykehuset Østfold 57,6 55,8 
• Somatikk  56,5 
• Psykisk helsevern og TSB  47,9 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres sammenlignet med 2016. 
Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter i SØ var i 2017 55,8 dager. Dette er 
en nedgang fra 57,6 dager til samme tid i fjor. Ventetid for pasienter som fortsatt venter 
er redusert med 1 dag sammenlignet med november 2016. 
 
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 45 dager for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling og under 60 dager for somatikk. 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i psykisk helsevern var 49 dager per 
november, mens TSB hadde 25 dager. Innsatsteamet har prioritert lederstøtte innen 
psykisk helsevern og DPS fra høsten 2017 for å få ned ventetiden. Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede somatiske pasienter i SØ var per 2017 på 56,5 dager. 
 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Antall fristbrudd 
Sykehuset Østfold 1281 846 
 
Ingen fristbrudd 
SØ hadde per november 846 fristbrudd. Andel fristbrudd i november var 1,2 % for 
avviklede pasienter. Dette er en bedring i forhold til samme tid i fjor (1,9 %). For å 
unngå fristbrudd har pasienter blitt formidlet til andre behandlingssteder både direkte 
fra SØ og via Helfo.  
 
Det har vært størst utfordringer med fristbrudd innen kvinnesykdommer, 
hjertesykdommer og øyesykdommer. I siste del av 2017 var det en reduksjon i antall 
pasienter med fristbrudd som venter. 
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Kvinneklinikken har flest fristbrudd i forhold til pasienter som skal legges inn til 
operasjon og til dagkirurgi. Det er oppnådd en forbedring etter at dagkirurgiske 
operasjoner har blitt overført til poliklinikk. Det er planer om ytterligere dreining av 
oppgaver fra dagkirurgi til poliklinikk og fra innleggelse til dagkirurgi i 2018. 
 
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal følge opp Helsedirektoratets gjennomgang av kvalitet i 
ventelisteregistreringen som er ventet publisert 1. februar 2017. Sykehuset Østfold 
HF skal følge opp gjennomgangen og iverksette tiltak for å bedre kvaliteten der det 
er nødvendig. 
Kommentar: 
Ventelistedata gjennomgås og følges opp med lederstøtte fra innsatsteamet innen flere 
fagområder som har lang ventetid og/eller fristbrudd. Systematisk metodikk videreføres 
på områder hvor det er oppnådd forbedring og resultatet følges opp 2 ganger per måned 
i tavlemøter for hver avdeling i samarbeid med avdeling for pasientservice og booking. 
 
 
Kreftbehandling 
 
• Mål 2017 

 
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I) 2017 
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 73,1 % 
Sykehuset Østfold 73,1 % 
 
 
Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
Status: 
Per november 2017 var andelen 73 prosent. Målet om 70 prosent er oppnådd. 
 
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I) 2017 
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen 
definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 64,4 % 
Sykehuset Østfold 57,3 % 
 
 
Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard 
forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
 
Resultatet per november 2017 er 57 %, men SØ har hatt en positiv utvikling gjennom 
høsten 2017. Resultatene for oktober og november er på henholdsvis 74 % og 81 %. 
Dette skyldes tett oppfølging knyttet til de enkelte forløpene, med effektivisering av 
ulike deler av pakkeforløpene. Antall operasjoner per operasjonsteam per dag er økt og 
det gjøres en bedre prioritering av MR til pakkeforløpene. Forløpsdata gjøres tilgjengelig 
for forløpseiere og ledere og gjennomgås månedlig, i tillegg til at det er en tverrfaglig 
detaljert gjennomgang av det enkelte forløpet to ganger i året. Det er inngått 
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samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet Hamar om operasjon av prostatakreft. Det 
gjennomføres regelmessige samarbeidsmøter med OUS og det arbeides for å endre 
praksis for å redusere tiden i overgangen mellom SØ og OUS. 
Fra og med 2018 økes stillingsandelen til forløpskoordinatorene for de store 
pakkeforløpene. 
 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
Tabell med tallgrunnlag for kommentering (kilde: Helsedirektoratet) sendes ut 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft 
(samlet for 26 krefttyper) innen maksimal anbefalt 
forløpstid 

Ikke mottatt 

 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 krefttyper) 
innen maksimal anbefalt forløpstid skal være minst 70 prosent. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Status: 
De fire store pakkeforløpene er tykk- og endetarmskreft, brystkreft, prostatakreft og 
lungekreft. I hovedsak har SØ full kontroll på to pakkeforløp selv: tarmkreft og 
brystkreft. For disse pakkeforløpene har SØ gjennom høsten hatt en svært positiv 
utvikling. I perioden september til og med november har andel behandlet innen anbefalt 
forløpstid for brystkreft og for tarmkreft vært ca. 90 %. SØ har også hatt en positiv 
utvikling innen behandling av lymfom, med en måloppnåelse på 71 % de 3 siste 
månedene i 2017. 
 
Resultatene er oppnådd gjennom tett oppfølging av det enkelte forløp, med 
effektivisering av ledd i kjeden. Antall operasjoner per operasjonsteam per dag er økt og 
det gjøres en bedre prioritering av MR til pakkeforløpene. 
 
SØ har fortsatt utfordringer knyttet til de øvrige «store» pakkeforløpene, lunge- og 
prostatakreft, selv om det også her er en svakt positiv utvikling. På grunn av for lang 
ventetid på kirurgisk behandling av prostatakreft ved OUS, har SØ inngått en 
samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet Hamar om kirurgisk behandling. 
 
 
• Annen oppgave 2017   
Siden 2015 har sykehusene regransket celleprøver til kvinner som har fått 
livmorhalskreft, og som har hatt normale celleprøver mindre enn fem år tidligere. 
Sykehusene har ansvar for å sikre at kvinner med livmorhalskreft får informasjon 
om tidligere celleprøver som har vært feiltolket. Helseforetak og private ideelle 
sykehus i Helse Sør-Øst som har ansvar for denne pasientgruppen må påse at det er 
etablert gode rutiner for hvordan man informerer kvinner som har fått en betydelig 
endret diagnose etter en regransking av tidligere prøver. 
Kommentar: 
Dersom kvinner har fått en endret diagnose etter en regransking av tidligere prøver, får 
pasienten beskjed om dette fra sykehuset. Pasienten blir innkalt til samtale, og henvises 
videre etter retningslinjene for aktuell type kreft. Det gjennomføres også retrograd HPV-
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testing på preparater i koniseringer1, og tilfeller med tidligere HPV-virus sammenlignes 
med eventuell ny HPV-infeksjon. 
 
Som en del av arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter skal Oslo 
universitetssykehus pilotere og etablere 3-strøms multidisiplinære team-møter 
(MDT-møter) som arbeidsmetodikk i Helse Sør-Øst. I første omgang skal dette 
etableres for gynekologiske kreftgrupper, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og 
prostatakreft. MDT-møter skal gjennomføres som videokonferanser i møterom som 
har mulighet for 3-strøms oppkobling. Sykehuset Østfold HF skal etablere 
tilstrekkelig antall 3-strøms møterom i løpet av 2017 slik at det tilrettelegges for 
pilotprosjektet. Sykehuspartner skal medvirke i etableringen av de tekniske 
løsningene. 
Status: 
Arbeidet med etablering av 3-strøms oppkobling i forbindelse med MDT-møter ble 
gjennomført i seksjon for patologi i september 2017. Sykehuspartner og Viju har 
medvirket i etablering og installasjon av de tekniske løsningene som er tatt i bruk. 
 
 
Pakkeforløp hjerneslag   
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal implementere pakkeforløp hjerneslag. 
Status: 
SØ er i gang med å implementere pakkeforløpets fase 1, som ble publisert nasjonalt 
18.12.17. 
 
Effektivitet og kapasitetsutnyttelse   
 
• Mål 2017 
Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom sykehusene, jf. 
annen oppgave 2017. 
Status: 
Pasienter henvist til SØ får tilbud om utredning/behandling ved andre institusjoner 
dersom det er fare for fristbrudd og spesielt lang ventetid. Kontor for pasienttjenester i 
SØ administrerer denne ordningen.  Bruk av innsatsteam for å redusere variasjon og 
bedre kapasitetsutnyttelse videreføres.  
 
SØ arbeider med å redusere uønsket variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse og 
følger de ulike indikatorene som måler ventetider, fristbrudd, andel nyhenviste, andel 
kontroller som har passert planlagt tid og andel dagkirurgi på Helsedirektoratets 
dashboard. Det fremgår av lederavtaler mellom klinikk-/avdelingssjefer og 
administrerende direktør hvilke krav og mål som gjelder for ulike fagområder. 
 
SØ har relativt høy andel dagkirurgi, og innen for eksempel laparaskopiske galle- og 
brokkoperasjoner er andelen dagkirurgi rundt 70 %. For enkelte ortopediske 
prosedyrer er andelen dagkirurgi over 90 %, med fjerning av osteosyntesemateriale på 
97 % som den høyeste. Det satses på ytterligere vridning fra døgn- til dagbehandling ved 

1 Et lite inngrep der den nederste delen av livmorhalsen, livmortappen, fjernes. Det er et inngrep som 
gjøres for å forhindre celleforandringer fra å utvikle seg til livmorhalskreft. 
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å tilrettelegge og overføre enkle operasjoner til poliklinisk virksomhet. Det er opprettet 
driftsråd med en driftskoordinator for å sikre effektiv utnyttelse av polikliniske rom og 
arealer. 
Det er egne sider på sykehusets intranett, hvor lederne kan følge resultatene for sin egen 
virksomhet for eksempel på ventetider og antall ventende innen psykisk helsevern for 
barn og unge. 
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal i 2017 gi styringsmessig prioritet til oppfølging av forskjeller 
i kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus målt ved følgende 
indikatorer: 
• Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor 

planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet 
• Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 

spesialisthelsetjenesten. 
• Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet 
• Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske 

konsultasjoner innenfor fagområdet. 
• Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 

behandlingssted. 
De regionale helseforetakene skal i oppfølgingsmøter i 2017, rapportere særskilt på 
utviklingen i disse indikatorene innen psykisk helsevern, ortopedi, 
hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, og øre-nese-hals sykdommer, 
hensyntatt evt. forskjeller i den enkelte indikators relevans for ulike fagområder. 
Sykehuset Østfold HF skal følge opp prioriteringene innen sine fagområder og påse 
at fortløpende rapporteringer gir tilstrekkelig grunnlag for det regionale 
helseforetakets rapporteringsplikt. 
 
Status: 

• Antall og andel pasienter med passert planlagt tid er redusert fra 1. til 2. tertial 
2017 (13,7 % til 12,6 %). Det er oppnådd reduksjon innen ortopedi, øye og ØNH. 
Det har derimot vært en økning innen hjertesykdommer og plastikk-kirurgi. 

• Andel avviste henvisninger innen psykisk helsevern er redusert fra 1. til 2. tertial 
i 2017. Innenfor ortopedi ligger andel avviste henvisninger stabilt på ca. 6 %. 

• Andel nyhenviste til poliklinisk konsultasjon i ortopedi har økt fra 17,9 %  i 1. 
tertial til 18,8 % i 2. tertial 2017. 

• Andel kontroller innen ortopedi er redusert tilsvarende fra 50,9 % til 48,5 % fra 
1. til 2. tertial 2017. 

• Andel ambulant virksomhet innen psykisk helsevern har gått ned fra 11 % i 1. 
tertial til 10,1 % i 2. tertial 2017. 

 
Helsedirektoratets statistikk over kapasitetsutnyttelse gir data/tall kun for fagområdene 
ortopedi og psykisk helsevern. 
Innen somatikk er det etablert forbedringsmøter hver 14. dag mellom fagområder og 
avdeling for pasientservice og booking der hovedmålet er innkalling av rett pasient til 
rett tid. I psykisk helsevern er det startet flere prosjekt med bistand fra innsatsteamet 
fra Sykehuspartner der et av forbedringsområdene er gjennomgang av avviste 
henvisninger.  
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Det foreligger data som viser betydelig variasjon i forbruksmønster samt innhold i 
tjeneste, blant annet fordeling døgn vs. dagbehandling og gjennomsnittlig liggetid 
for samme tilstand. Sykehuset Østfold HF skal evaluere egen praksis mot nasjonalt 
gjennomsnitt og iverksette tiltak som bidrar til å redusere uberettiget variasjon. 
 
Status: 
SØ har som mål å konvertere døgnbehandling til dag- og poliklinikkbehandling og etter 
innflytting i nytt sykehus har denne utviklingen gått raskt. Flere pasientgrupper som 
tidligere ble behandlet som døgnpasienter, blir nå behandlet som dagpasienter, og flere 
pasientgrupper har gått fra dagbehandling til poliklinisk behandling. 
 
På grunn av den raske utviklingen har SØ endret funksjonen i arealer nær 
poliklinikkområdet til dagenhet.  For bedre utnyttelse av dagbehandling og poliklinikk 
er det opprettet en egen driftskoordinator og driftsråd for dette området. Aktiviteten 
innen dagbehandling og poliklinikk følges månedlig. 
 
 

3.2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
Vekst psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
 

• Mål 2017  
 
Basert på tall hentet fra 
Helsedirektoratet 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i gjennomsnittlig ventetid fra 
2016 til 2017 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus og private rusinstitusjoner -4,2 % 2,5 % 0,5 % 0,5 % 
Sykehuset Østfold -3,5 % 4,0 % 2,4 % 2,1 % 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i kostnader fra 2016 til 2017 
Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0,2 % 1,8 % 1,4 % -1,3 % 
Sykehuset Østfold -1,3 % 1,6 % -0,2 % 0,1 % 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i brutto månedsverk 
(utbetalt tid) fra 2016 til 2017 
Foretaksgruppen Helse Sør-Øst 0,5 % -1,0 % -1,6 % -0,2 % 
Sykehuset Østfold -0,1 % -2,5 % -14,8 % -3,3 % 
 
Basert på innrapportering fra 
helseforetakene (desember I) 

Somatikk VOP BUP TSB 

Endring i antall polikliniske 
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konsultasjoner fra 2016 til 2017 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle 
sykehus 2,6 % -3,9 % -9,8 % -0,8 % 
Sykehuset Østfold 3,9 % -2,8 % -6,4 % 2,0 % 
 
 
Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten 
skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, 
legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og 
«private institusjoner med oppdragsdokument») og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Gjennomsnittlig ventetid skal ha prosentvis større reduksjon innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes 
fra Helsedirektoratet. 
Status:  
Det var en reduksjon i gjennomsnittlig ventetid innen somatikk, mens det innenfor 
psykisk helsevern og TSB var en økning i ventetiden fra 2016 til 2017. 
 
 
Kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor) skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale 
helseforetakenes regnskap. 
Status:  
Det har vært reduksjon i kostnadsnivået innenfor somatikk, mens det innen psykisk 
helsevern for voksne var en økning i 2017 sammenlignet med 2016. Innen BUP og TSB 
var den svært små endringer i kostnader fra 2016 til 2017. 
 
 
Årsverk skal ha prosentvis større økning for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes fra de regionale 
helseforetakenes HR-systemer og SSB for private. 
Status:  
De oppgitte tallene i tabellen for endring i bemanning er ikke reelle på grunn av 
endringer i bemanningsnøkkel for felles personell. Dette er rettet opp i 2017 og 2018. 
Bemanningen er redusert fra 2016 til 2017.  
 
 
Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) skal ha prosentvis større økning for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk. Tall hentes 
fra Helsedirektoratet (Helfo). 
Kommentar: 
Grunnet endret rapportering på poliklinisk aktivitet i 2017 for psykisk helsevern og TSB 
er ikke aktivitetstall sammenlignbare i forhold til aktivitetstall for 2016 innen disse 
områdene. 
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Tvang 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Antall tvangsinnleggelser innen psykisk 
helsevern for voksne per 1000 innbyggere 

1. tert. 2. tert. 3. tert. 1. tert. 2. tert. 

Sykehuset Østfold HF 0,61 0,64 0,84 0,75 0,76 
I samarbeid med kommunene redusere antall tvangsinnleggelser innen psykisk 
helsevern for voksne per 1000 innbyggere sammenliknet med 2016. 
Status: 
SØ har i samarbeid med kommunene i Østfold (i regi av samarbeidsutvalg mellom 
kommunene og SØ) utarbeidet «Lokal retningslinje for redusert og riktig bruk av tvang».  
Planen ble utarbeidet i 2010 og ble revidert i 2016. Planen inneholder detaljerte tiltak 
for å sikre frivillighet i tilknytning til innleggelse. Det er særlig fokus på bruk av 
kriseplaner. I 2017 ble det gjennomført egne dialogmøter med kommunene i alle 
helsehus-distriktene for å vurdere hvilke konkrete tiltak i planen som bør prioriteres. 
Tilsvarende dialogmøter vil bli gjennomført i 2018.  
 
I 2016 ble det gjort endringer i øyeblikkelig hjelp-forløpet. Det er opprettet en ny 
seksjon, DPS-Akutt. Seksjonen er fylkesdekkende og gir et tilbud til pasienter som har 
behov for øyeblikkelig hjelp i form av kortvarig frivillig døgnopphold. Hensikten er å øke 
tilgjengelighet på tjenester ovenfor nevnte pasientgruppe og å redusere bruk av tvang. 
Seksjonen har et nært samarbeid med pasientens lokale DPS/SMP (sosialmedisinsk 
poliklinikk). Dette skal sikre at pasienter som har behov for videre oppfølging mottar 
forsvarlig helsehjelp og ivaretakelse og at tilbudet skal gis på lavest mulig 
behandlingsnivå, på pasientens egne premisser.  
 
I tilknytning til endringer i psykisk helsevernloven ble det, i samarbeid med 
Fylkesmannen i Østfold, gjennomført et seminar med deltakelse fra behandlere og 
ledere i SØ. Det har vært arbeidet systematisk med implementering av lovkravene.  
 
Til tross for arbeidet som er nedlagt for å redusere tvangsinnleggelser, har SØ i 2017 
hatt en svak samlet økning i antall tvangsinnleggelser (§§ 3-2, 3-3) i psykisk helsevern. 
Interne tall viser en reduksjon av antall innleggelser på tvungen observasjon (§ 3-2) på 
9,9 %.  I tillegg ser vi en betydelig reduksjon på 30 % i antall pasienter på tvang uten 
døgnopphold (§ 3-5) ved DPS. Denne reduksjonen skyldes i hovedsak endringer i 
psykisk helsevernloven. Situasjonen varierer fra måned til måned. 
 
Det er mange og sammensatte forhold som er av betydning når det gjelder å øke 
frivillighet og redusere bruk av tvang knyttet til innleggelser. SØ følger utviklingen 
kontinuerlig og vil både internt og sammen med kommunene fortsette å arbeide med de 
tiltakene som blant annet er skissert i lokal plan.  
 
Registrere med mål om å redusere antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 
helsevern som har minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere. 
Kommentar: 
SØ gjennomfører egne registreringer over bruk av tvangsmidler. 
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Antall vedtak   
2016 

Antall vedtak 
per pasient 
2016 

Antall vedtak 
2017 

Antall vedtak 
per pasient   
2017 

§4-3 Skjerming 115 1,9 171 2 
§4-8 a Mekaniske tvangsmidler 131 2 212 2,6 
§4-8 c Kortidsvirkende legemidler 37 1,8 54 1,7 
§4-8 d Kortvarig fastholding 37 1,8 228 2,8 

Det er store variasjoner i bruk av tvangsmidler fra måned til måned og mellom de ulike 
seksjonene.  Pasienter med psykotiske lidelser som skyldes bruk av flere stoffer (F195) 
og pasienter med psykotiske lidelser som skyldes bruk av andre stimulanter (F155) er 
til sammen de gruppene der man i størst utstrekning benytter § 3-3. Økningen i antallet 
fastholdninger som framkommer i tabellen er ikke reell, men skyldes først og fremst 
innskjerpede registreringsrutiner.   
 
SØ arbeider kontinuerlig med kompetansefremmende og holdningsskapende tiltak for å 
forebygge bruk av tvangsmidler. Innenfor psykiatrisk akuttmottak, der man i størst grad 
benytter seg av mekaniske tvangsmidler, er det i 2017 satt et særlig fokus på dette. For 
medarbeidere i seksjoner som er hjemlet for bruk av tvang er det lagt til rette for 
systematisk og obligatorisk opplæring for å sikre at alle har nødvendige kunnskaper og 
ferdigheter. Dette gjennomføres i form av å øve på deeskalerende samtaleteknikker i 
simuleringssenteret, samt kursing og trening i terapeutisk konflikthåndtering.  
 
Videre gjennomføres oppfølgingssamtaler med pasientene i etterkant av at tvangstiltak 
er benyttet. Hensikten er at samtalene bidrar til bedre innsikt i hvilke tiltak pasienten 
mener ville kunne ha bidratt til å forebygge bruk av tvangsmidler, og hvordan man best 
vil kunne ivareta pasienten i en tilsvarende situasjon.  
I tillegg er det i forbindelse med vedtatte endringer i psykisk helsevernloven lagt til rette 
for ulike typer opplæring og erfaringsutveksling mht. nye retningslinjer. 
 
Bruk av mekaniske tvangsmidler vil bli fulgt opp i alle aktuelle seksjoner. I 2018 vil det 
særlig bli arbeidet med å forbedre registrerings- og monitoreringspraksis. SØ vil følge 
opp anbefalingene fra regional prosjektgruppe om felles føringer for registrering av 
tvangsmidler og felles oversikt for tvangsreduserende tiltak.  
 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 1000 innbyggere skal 
være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes fra Helsedirektoratet 
(publiseres tertialvis). 
Kommentar: 
Til tross for arbeidet som er nedlagt for å redusere tvangsinnleggelser, har SØ i 2017 
hatt en svak økning i samlet antall tvangsinnleggelser (§§ 3-2, 3-3) i psykisk helsevern. 
Interne tall viser en reduksjon av antall innleggelser på tvungen observasjon (§ 3-2) på 
9,9 %.  I tillegg ser vi en betydelig reduksjon på 30 % i antall pasienter på tvang uten 
døgnopphold (§ 3-5) ved DPS. Denne reduksjonen skyldes i all hovedsak endringer i 
psykisk helsevernloven. Situasjonen varierer fra måned til måned. 
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NB: Tall foreligger ikke for 2017. Tall offentliggjort for 2016 gjelder per 10 000 
innbyggere, ikke per 1 000 slik det er tatt inn i formuleringen i kravet 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 

Per 10 000 
innbyggere 

2017 
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk 
helsevern med minst ett tvangsmiddelvedtak 
per 1000 innbyggere 
Sykehuset Østfold 2,5 Foreligger ikke 
 
 
Antall pasienter i døgnbehandling i psykisk helsevern med minst ett 
tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere registreres med mål om å redusere. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Kommentar: 
SØ gjennomfører egne registreringer over bruk av tvangsmidler. 
 
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal levere komplette og kvalitetssikrede data om 
tvangsinnleggelser, tvangsbehandling og bruk av tvangsmidler for 2016 til NPR ved 
ordinært rapporteringstidspunkt, jf. krav for 2014 og 2015 i Tilleggsdokument til 
oppdrag og bestilling 2016, datert august 2016. 
Kommentar: 
SØ har gode rutiner mht. rapportering av bruk av tvangsmidler. Ethvert 
tvangsmiddeltiltak blir registrert, begrunnet og dokumentert i pasientens journal.  
Kontrollkommisjonen fører ukentlig tilsyn med tvangsbruken. SØ gjennomfører 
periodevis egne kontroller av kvalitet i dokumentasjon. I tillegg er det gjennomført et 
arbeid med kvalitetskontroll av tvangsprotokoller holdt opp mot vedtak og journalnotat. 
Resultatene fra arbeidet skal brukes videre i arbeidet med å tilrettelegge for ytterligere 
reduksjon for bruk av tvangsmidler. All bruk av tvang følges regelmessig opp i 
forbindelse med månedsrapporteringer. 
 
 
Tilbud til barn og unge   
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal etablere Barnevernansvarlig i BUP i henhold til 
anbefalingene fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
https://helsedirektoratet.no/nyheter/psykisk-helsehjelp-til-barn-i-barnevernet. 
Direktoratene har i oppdrag å utarbeide en kortfattet beskrivelse og rutiner for en 
slik funksjon i løpet av første halvår 2017. 
Status:   
Det er etablert barnevernansvarlig ved alle barne- og ungdomspsykiatriske seksjoner i 
SØ. Foreløpig er dette definert som et lederansvar og funksjonen er tillagt seksjonsleder. 
Når det foreligger tydeligere retningslinjer for denne funksjonen vil dette bli 
gjennomgått på nytt for å vurdere om funksjonen kan legges til andre ansatte. 
 
I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» i 
perioden 01.06.16 – 31.12.17 blitt gjennomført ved Åsebråten barne- og 
ungdomspsykiatriske klinikk.  Prosjektet har utarbeidet en modell som skal bidra til å 
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sikre sårbare og utsatte ungdommer den helsehjelpen de har behov for. Gjennom 
prosjektet har SØ tilegnet seg viktig kunnskap, etablert nye samarbeidsrelasjoner og 
utviklet nye samarbeidsrutiner. Etter prosjektperiodens slutt vil det, innenfor 
eksisterende rammer, bli arbeidet med å implementere sentrale elementer fra 
prosjektet i ordinær drift. Prosjektrapport er oversendt Helse Sør-Øst for videre 
vurdering av om det skal iverksettes regionale tiltak. 
 
 
Avbrudd i behandling   
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2017 
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

 

NB: Det er ikke offentliggjort tall på helseforetaksnivå for avbrudd i 
døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Avbrudd døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling registreres og det 
sikres færrest mulig avbrudd. Tall hentes fra Helsedirektoratet (publiseres 
tertialvis). 
Kommentar: 
SØ rapporterer ikke inn avbrudd i døgnbehandling for TSB. En slik registering lar seg 
ikke gjøre i foreliggende DIPS-versjon. TSB har imidlertid manuelt generert 
tallmateriale, som fremkommer i tertialrapporter som oppfølging av pasientforløpets 
kvalitetsindikatorer. Avbrudd døgnbehandling TSB i SØ: 

1. kvartal 2017: 20 % 
2. kvartal 2017: 28 % 
3. kvartal 2017: 25 % 
4. kvartal 2017: 28 % 

 
Dette omfatter totalt antall avbrudd. 92 % av disse er initiert av pasientene selv. De 
øvrige er avbrutt av seksjonene, grunnet vurdering av manglende nytte, herunder 
mangelfull compliance (etterlevelse, følge råd fra helsepersonell), samt vold og trusler. 
Det er overveiende pasienter ved Avgiftningsseksjonen som velger å avslutte oppholdet 
før planlagt. Samtlige pasienter som ønsker å avslutte før planlagt tid, blir forsøkt 
motivert til å fullføre forløpet. Samtlige begrunnelser for pasientbestemt avbrudd blir 
kartlagt, med henblikk på å identifisere mønstre, som muliggjør forbedringer fra SØs 
side og utvider tiltaksrepertoaret for å forebygge avbrudd. Det ses også på mulige 
sammenhenger mellom forberedelser foretatt av poliklinikkene (som overfører 
pasienter til døgnbehandling) og avbrudd på døgn. Dette gjøres ved casebeskrivelser. 
 
 
LAR   
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal sikre at kvinner i LAR får informasjon om LAR-behandling 
og graviditet og tilbud om nedtrapping av LAR-medikamenter, og tilgang til gratis 
langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR. 

26 
 



 

Kommentar:  
SØ legger følgende to nasjonale retningslinjer til grunn i sin praksis: «Nasjonal 
retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet» (IS-1701) og 
«Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og 
Oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder» (IS-1876). Videre er det 
utarbeidet en prosedyre som regulerer samhandling mellom avdeling for rusbehandling 
og kvinneklinikken i SØ. 
 
Stifinner'n   
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet etablere 
Stifinnern ved Eidsberg fengsel. 
Status:  
Det er, gjennom HSØ, etablert kontakt mellom Eidsberg fengsel, Tyrilistiftelsen og SØ 
ved Sosialmedisinsk poliklinikk i Sarpsborg. Det har vært avholdt flere avklarings- og 
planleggingsmøter. SØ har ansatt 2 psykologer som er øremerket 
rusbehandlingsenheten i Eidsberg fengsel. Det er videre lagt til rette for systematisk og 
planmessig kompetanseutvikling for disse, innrettet mot de metodiske 
tilnærmingsmåtene som man, i forståelse med fengselet og Tyrilistiftelsen, har funnet 
formålstjenlige. Offisiell åpning av rusbehandlingsenheten fant sted 20. november 2017. 
 
 
Finansieringsordning   
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal forebygge evt. uønskede tilpasninger som følge av 
omleggingen av finansieringsordningen for poliklinisk psykisk helsevern og 
rusbehandling i 2017. Omleggingen skal brukes som et virkemiddel for å 
understøtte ønsket faglig innretning av disse tjenestene. 
Kommentar:  
SØ har fokus på at faglighet ligger til grunn for konsultasjonene som utføres. 
 

3.3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet   
 
Timeavtale 
 
• Mål 2017 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
Status: 
71 % av pasientene fikk i november 2017 timeavtale sammen med bekreftelse på 
mottatt henvisning innen 10 virkedager. Dette er en bedring sammenlignet med 
november 2016, men definisjonen fra den gangen er ikke den samme. Avdeling for 
pasientservice og booking gjennomfører i samarbeid med fagområdene tavlemøter hver 
14. dag for å følge opp indikatoren.  
 
Korridorpasienter 
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• Mål 2017 
 
Basert på innrapportering fra helseforetakene (desember I) 2017 
Andel korridorpasienter - somatikk 
Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,1 % 
Sykehuset Østfold 2,7 % 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Andel korridorpasienter 1. tert. 2. tert. 3. tert. 1. tert. 2. tert. 
Helse Sør-Øst 1,4 1,0 1,3 1,4 0,9 
Sykehuset Østfold HF 1,4 0,8 1,2 2,4 2,6 
 
Ingen korridorpasienter. 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Andel korridorpasienter på sykehus skal være 0 prosent. Tall hentes fra 
Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
 
Kommentar:   
 
Forklaring på økning i korridorpasienter 

o Økning i antall pasienter til akuttmottak i 2016-2017. 
o 01.06.2017 ble «moderpostprinsippet» innført for å sikre pasientene behandling 

og pleie innen riktig fagområde. Dette kan gi et økt antall pasienter på korridor. 
o I sommermånedene (juni, juli og deler av august 2017) var 14 senger i klinikk for 

medisin stengt. 
 

Tiltak som iverksettes for å bedre måloppnåelsen ses opp mot tre hovedutfordringer: 
1. Pasientstrømmen inn til sykehuset 
2. Pasientlogistikken internt i sykehuset 
3. Pasientstrømmen ut av sykehuset 

 
 
Tiltak som er iverksatt: 

1. Pasientstrømmen inn til sykehuset: 
- Det er etablert konferansetelefon som fastleger og legevakt kan benytte for å 

konsultere aktuelle spesialiteter i sykehuset. Her kan spesialisten vurdere 
hvorvidt det er nødvendig med øyeblikkelig innleggelse, om pasientene kan 
henvises til spesialist på poliklinikk 1-3 dager etter, eller gi henvisende lege 
råd og støtte for å behandle pasienten hjemme. 

- Etablert prosjekt: «Hjertesvikt/kols – hvordan samhandle og tilrettelegge for 
å forebygge reinnleggelser» som et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset, 
Sarpsborg og Fredrikstad kommune for å tilrettelegge for at kronikere med 
hjerte- og lungelidelser unngår unødvendige sykehusopphold. Prosjektet 
inkluderer å ta i bruk tilgjengelig teknologi for å overvåke og kommunisere 
med pasient i hjemmet for å unngå unødig innleggelse/reinnleggelse. 
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- Det er iverksatt et samarbeidsprosjekt med Sarpsborg kommune som gir 
akuttmottaket muligheter til å legge inn direkte på deres kommunale akutte 
døgnplasser. Ordningen planlegges utvidet til øvrige kommuner våren 2018. 

- Vaktordning i akuttmottak – styrket legebemanning til kl. 22.00.  
- Planlegging av poliklinikk for halvøyeblikkelig hjelp på relevante fagområder. 
 

2. Pasientlogistikken internt i sykehuset 
- Prosessforbedring pasientflyt pågår. 
- Klinikk for medisin har økt med 9 senger (et tun) for bedre dimensjonering og 

tilpassing til moderpostprinsippet. 
- Daglige kapasitetsmøter er innført for å håndtere forventet pasientstrøm 

inneværende døgn på en trygg og effektiv måte. 
- Tverrfaglig forbedringsmøte pasientflyt avholdes ukentlig. 
- Dagenhet er etablert. 
- Prosessforbedringsteam i hjertemedisinsk avdeling ble etablert i desember 

2016.  
- Prosessforbedringsteam i akuttmottak ble etablert høsten 2017. 
- Anbudsprosess for utvidelse av kapasitet for MR-undersøkelser er iverksatt. 

 
3. Pasientstrømmen ut av sykehuset 

- Pasienter får tentativ utreisedato første dag. 
- Overlegekompetanse tilgjengelig i visitt på alle tun. 
- Tidligere oppstart visitt som gir tidligere utskrivning. 
- Kontinuitet i visittgående lege over flere dager. 
- Visitt ettermiddag/kveld for nye pasienter/oppfølging av inneliggende. 
- Felles maler for visitt for leger, spesielt i helg. 
- Utvidet utreiseenhet med overvåkning av pasienter som har vært til 

polikliniske undersøkelser på ettermiddag. 
 
 
 
Infeksjoner  
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Folkehelseinstituttet 2016 2017 
Andel sykehusinfeksjoner 2. tert. 4. tert. 2. tert. 
Helse Sør-Øst 4,2 4,2 3,1 
Sykehuset Østfold HF 4,0 4,0 4,3 
 
 

 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 

Tall hentet fra Folkehelse-instituttet 
(basert på egne registreringer) 

2016 2017 

Andel sykehusinfeksjoner 2. tert. 4. tert. 2. tert. 4. tert. 
Helse Sør-Øst 3,0 3,2 3,1 3,2 
Sykehuset Østfold HF 3,7 3,0 4,3 2,5 
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Kommentar:  
Etter Folkehelseinstituttets metode for prevalens av de fire hyppigste infeksjonstypene 
har det vært nær uendret årlig prevalensrate på 3,96 i 2017 versus 3,83 % i 2016. Merk 
at dette er basert på SØs 6 årlige målinger (se figur, under). Innsendte undersøkelser til 
Folkehelsa leses i tabellen. For begge år ligger SØ under det nasjonale kravet på 
gjennomsnittlig 4,7 %, men har ikke på årsbasis klart å komme under det regionale 
målet på 3 %.  
 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
Andel sykehusinfeksjoner skal være redusert sammenlignet med 2016. Tall hentes 
fra Folkehelseinstituttet (publiseres 2 ganger årlig). 
 
Status:  
SØ registrerer prevalens av sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk med utvidet 
metodikk etter ECDC (det europeiske folkehelseinstituttet). Både for 2016 og 2017 
dominerer postoperative sårinfeksjoner og lungebetennelser, hver med gjennomsnitt 
prevalens på 1,3 %. Tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner er en kontinuerlig prosess i 
SØ, og sykehuset vil være spesielt oppmerksom på disse infeksjonstypene i tiden 
fremover. Prevalensmålinger brukes aktivt i smittevern- og antibiotikastyringsarbeid 
ved at utvalgte infeksjoner, og irregulære antibiotikaregimer, gjennomgås med 
klinikerne. Denne aktiviteten vil bli økt. Det vil i 2018 satses på mer nærvær på intranett 
med lett tilgjengelig informasjon og hjelpemidler for bedre smittevern og mer rasjonell 
antibiotikabruk. Et prioritert mål er også å få overvåkningsresultater presentert på 
intranett som interaktive «Dashboards», slik illustrert for prevalensundersøkelser ved 
figuren under:  
 

 
 
 
 
 
 
Resistens og antibiotika 
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• Mål 2017 
 

NB: Rapportering av reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika må 
gjøres på grunnlag av sykehusenes egen tall. 
 
 
30 prosent reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede antibiotika i norske 
sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. (Målt som disse fem bredspektrede 
midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner). 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
Forbruk av bredspektrede antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med 
2012. (Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. 
generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner) skal vise 30 
prosent reduksjon i samlet bruk i 2020 sammenlignet med 2012. Tall hentes fra 
Sykehusenes legemiddelstatistikk (publiseres tertialvis). 
 
Kommentar: 
Reduksjonen i forbruket av bredspektrede midler i 2017 sett i forhold til 2012 var på 9,2 
%. En svært god trend inntil 2016 (reduksjon på 18,6 %) ble brutt, se figuren under. 
Økningen i 2017 i forhold til 2016 var på 11,6 % og skyldtes hovedsakelig et økt forbruk 
av bruk av 3. gen. cefalosporiner og karbapenemer. To ganger per uke skal 
antibiotikabruk ved avdelinger med det høyeste forbruket gjennomgås. Kliniske 
sykepleiere søkes involvert for å kontrollere at mikrobiologiske prøvesvar følges opp, 
antibiotika de-eskaleres og overgang til peroral behandling vurderes. Unødig langvarig 
antibiotikabehandling vil bli prospektivt fulgt opp og diskutert med de ansvarlige 
klinikere. Kontakten med legegruppene skal generelt intensiveres med regelmessige 
diskusjoner rundt antibiotika-policy og enkeltpasienter. SØ har fra april 2017 tatt i bruk 
inflammasjonsmarkøren Prokalsitonin (PCT) i rutinen. PCT egner seg som 
beslutningsstøtte for å avkorte behandlingsvarighet. Anvendelse og nytteeffekt av PCT 
blir evaluert systematisk. 

 
Trombolysebehandling  

Tall hentet fra Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 2012 2017 Prognose 2020 
Samlet forbruk av 
bredspektrede antibiotika 

26,13 DDD/100 
liggedøgn 

23,74 DDD/100 
liggedøgn 

Tilstreber 30 % 
reduksjon! 
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• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2014 2015 2016 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er 
trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter 
innleggelse 

   

Helse Sør-Øst 59,8 59,3 61,8 
Sykehuset Østfold HF 65,2 80,4  
 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse skal være minst 50 prosent. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Kommentar:   
I rapporten fra Norsk hjerneslagregister (NHR) 2016 har dekningsgraden for registrerte 
hjerneslag i Østfold vært 64 %, det vil si mindre enn 70 % som er forutsetningen for 
statistiske beregninger. Årsaken har blitt funnet i endring av registrert definisjon av 
gjennomgått hjerneinfarkt uten klinisk sekvele (ikke registrert i NHR i 2016). Tallene er 
derfor dessverre ufullstendige og det er usikkerhet rundt eksakt andel 
trombolysepasienter behandlet innen 40 minutter. SØ estimerer mellom 70-75 % for 
2016 (i 2017 75 %, door-to-needle gjennomsnittlig 32 minutter, median 27 
minutter).  For 2017 vil dekningsgraden i NHR ligge mellom 80-85 %.  
I tillegg har pasientene (22 pasienter er inkludert etter oppstart i 2017) behandlet i 
slagambulansen rask behandlingstid, under 40 minutter fra «innkomst». Tallene er ikke 
publisert enda. SØs trombolyserate har økt betydelig fra ca. 12 til 17 %. Det innføres 
DTN-møter (Door-to-needle-time) i 2018. To ganger per måned skal alle pasienter som 
har blitt vurdert for trombolyse gjennomgås systematisk. Det er dessuten planlagt å 
pilotere trombolysetrening med spillteknologi (januar 2018).  
 
 
Samvalg  
 
• Annen oppgave 2017 
Arbeidet med å sikre pasienten som likeverdig part i pasientbehandling skal 
styrkes. Det må legges til rette for pasientenes rett til å delta i beslutninger som 
berører egen helse og behandling. 
Kommentar: 
Det arbeides kontinuerlig med forbedringsarbeid for å styrke brukermedvirkning i alle 
ledd innen psykisk helsevern og rusbehandling.  Gjennom økning i ambulant/ 
arenafleksibel aktivitet tar tilbudet i større grad utgangspunkt i og blir lagt på 
pasientens egne premisser.  
Det gjennomføres forberedende møter før oppstart av behandling ved de fleste 
poliklinikkene. Dette bidrar til en gjensidig forventningsavklaring og samvalg. 
Psykoedukasjon benyttes i omfattende grad. Dette bidrar til at pasienter og pårørende 
tilegner seg kunnskap og innsikt om egen helse og behandlingsalternativene for å kunne 
medvirke og ta beslutninger vedrørende egen behandling. Pasient/pårørende deltar i 
stor grad ved utarbeidelse av planer (utredning/behandlingsplaner, individuelle planer, 
kriseplaner etc.). Særlig innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, og i tilknytning til 
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lengre forløp, gjennomfører man evalueringer der pasientens/pårørendes synspunkter 
og erfaringer blir forelagt behandler umiddelbart og forløpende. Dette gir mulighet for 
fortløpende justeringer i tilbudet. 
 
Det er etablert brukerfora innenfor alle DPS-ene. Disse foraene gir innspill til 
forbedringstiltak og involveres i overordnede problemstillinger. Videre deltar bruker-/ 
pårørenderepresentanter i utarbeidelse og implementering av alle standardiserte 
pasientforløp. Innenfor flere deler av feltet benytter man også anerkjente klient- og 
resultatstyrte tilbakemeldingssystemer/metoder som bidrar til at man fanger opp 
pasientens opplevelse, og legger disse til grunn for videre behandlingstilbud.  
 
 
Prioritering 
 
• Annen oppgave 2017  
Det vises til Stortingets behandling av Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens 
helsetjeneste – Melding om prioritering. Foretaksmøtet ba de regionale 
helseforetakene om å legge prinsippene for prioritering til grunn for innføring av 
nye legemidler og metoder i spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene 
og Statens legemiddelverk skal etablere en felles tilnærming til hvordan 
prinsippene for prioritering skal operasjonaliseres i tråd med forslagene i 
meldingen og tilpasset endringene i legemiddelforskriften som vil bli sendt på 
høring i 2017. Sykehuset Østfold HF skal følge opp dette arbeidet innenfor sitt 
ansvarsområde og om nødvendig delta i prosessen etter nærmere henvendelse fra 
Helse Sør-Øst RHF. 
Kommentar: 
SØ følger føringer og beslutninger fra HSØ og prioriteringsrådet, og søker eventuelt om 
fritak ved helt spesielle anledninger hvor faglige vurderinger ligger til grunn for bruk av 
enkelte legemidler. 
 
Sykehuset Østfold HF skal legge til rette for at lederopplæringene som tilbys i ulike 
deler av tjenesten gir ledere en klar forståelse av deres ansvar for å innrette sin 
virksomhet i tråd med prinsippene for prioritering. 
Kommentar:    
Program for utvikling av lederskap i SØ (PULS) tematiserer prioriteringsprinsippene 
(nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet) først og fremst som driverne 
bak styringssystemene i spesialisthelsetjenesten (statsbudsjett, oppdragsdokumentene 
og lederavtaler). Videre blir helserett og relevante forskrifter, herunder 
prioriteringsforskriften og forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, 
gjennomgått og tematisert. I lys av dette, og med henvising til prioriteringsveilederne 
for dem med ansvar for klinisk drift, blir det helhetlige ansvaret for å organisere og 
innrette egen virksomhet belyst i lederopplæringene. 
 
 
 
 
 
 
GTT-undersøkelse 
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• Tall for resultatoppnåelse 
Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal reduseres med 25 prosent 
innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. 
Status: 
SØ har i perioden oppnådd signifikant forbedring av resultatene fra år til år og er ett av 
tre sykehus som har nådd målet og oppfylt oppdraget om mer enn 25 % reduksjon av 
pasientskader fra 2012 til 2016.  I 2016 er skade påvist i 7,5 % av oppholdene ved SØ. 
 
Overlevelse  
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
Tall hentet fra Folkehelseinstituttet 2016 
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016:  
uansett årsak til innleggelse  

• Helse Sør-Øst 95,1 
• Sykehuset Østfold HF 94,9 

innleggelse for hjerneslag  
• Helse Sør-Øst 87,1 
• Sykehuset Østfold HF 86,4 

innleggelse for hoftebrudd  
• Helse Sør-Øst 91,2 
• Sykehuset Østfold HF 90,2 

innleggelse for hjerteinfarkt  
• Helse Sør-Øst 92,5 
• Sykehuset Østfold HF 92,9 

 
30 dagers overlevelse etter innleggelse i 2016 (uansett årsak til innleggelse). 
Datakilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): 
Publiseres i 2017 (gjennomføres årlig). 
Kommentar:   
SØ skårer dårligere enn øvrige helseforetak totalt og på områdene hjerneslag og 
hoftebrudd. Når det gjelder hjerteinfarkt skårer SØ bedre enn øvrige HF.  
 
Det er i 2017 igangsatt et kvalitetsforbedringsprosjekt («Hjertesvikt/ kols - hvordan 
samhandle og tilrettelegge for å forbygge reinnleggelser») for å tilrettelegge og bedre 
samhandlingen om pasienter med mange innleggelser. Resultatene herfra vil danne 
grunnlaget for større egenmestring hos pasientene, noe som igjen kan bidra til å øke 
overlevelsesraten for flere grupper.  
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
Kommentar: 
Pasienter med gjennomgått hjerneslag har lavere 30-dagers overlevelse enn i resten av 
HSØ. Hjerneslagbehandlingen ved SØ er derfor fortsatt et hovedsatsingsområde. SØ har 
gode intrahospitale overlevelsestall, men parameteren er avhengig av en helhetlig 
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behandlingslinje fra symptomdebut (tidlig kontakt med 113) via gode rutiner 
prehospitalt (kunnskap) og i akuttmottaket (trombolyse, eventuelt endovaskulær 
behandling2) og behandling på slagenhet til kommunal oppfølging.  
 
I 2018 etableres pakkeforløp hjerneslag. Systematisering av hele prosessen, inkludert 
posthospitalt forløp, vil kartlegge forbedringsområder.  Østfoldpasienter tar senere 
kontakt med helsevesen ved akutte slagsymptomer enn landsgjennomsnittet. Det er 
også et behov for kunnskapsøkning og bevisstgjøring om at hjerneslag har blitt en 
hyperakutt sykdom. Det er planlagt pasientrettede informasjonskampanjer, sentral og 
desentral undervisning for befolkningen og helsepersonell i Østfold. Det forventes også 
klare effekter av slagambulanseprosjektet. I tillegg vil forhåpentligvis etablering av 
trombolyseøvelser med spillteknologi gi ytterligere gevinster.  
 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
Kommentar: 
Ortopedisk avdeling gjennomgår disse tallene også fra SØ’s eget register for å finne ut 
årsakene til resultatene ved å se på fordeling på ASA-grupper3, antall pasienter fra 
institusjon, infeksjoner, etc.   
Det er satt inn flere operasjonsteam for at disse pasientene ikke skal vente unødvendig 
lenge på operasjon. Dessverre er det også de siste to årene flere og flere av pasientene 
med hoftebrudd som står på de nye antikoagulasjonspreparatene som må vente 
minimum 48 timer for de opereres. Prosedyre for når pasienter som står på DOAK 
(blodfortynnende medikamenter) kan opereres for å få dette så optimalt som mulig og 
minst mulig ventetid, ble gjennomgått i desember 2017. Pasientforløpet vedrørende 
hoftebrudd skal revideres våren 2018. 
 
 
30 dagers overlevelse etter innleggelse for hjerteinfarkt i 2016. Datakilde: Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten (Folkehelseinstituttet): Publiseres i 2017 
(gjennomføres årlig). 
Kommentar:   
Hjerteseksjonen har et godt resultat på 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt. 
Kardiologene opplever å ha et godt samarbeid med OUS og at pasientene kommer raskt 
inn for angiografi og PCI-behandling. 
 
 
Vold og trusler  
 
• Annen oppgave 2017 
Helse Sør-Øst RHF skal bidra i Helsedirektoratets kartlegging av omfanget av vold 
og trusler mot helsepersonell og medpasienter, og av hvordan helsetjenestens 
arbeidsgivere ivaretar beredskap for forebygging og håndtering av vold og trusler 

2 behandling inne i et blodkar 
3 et klassifiseringssystem før operasjon hvor pasientens helsetilstand vurderes utfra 5 nivåer hvor for 
eksempel nivå 1 er frisk mens nivå 4 er livstruende sykdom. 
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som del av HMS-arbeidet. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med nærmere 
informasjon hvis det er aktuelt med videre oppfølging fra Sykehuset Østfold HF. 
Kommentar:  
SØ deltar aktivt i Helse Sør-Østs HMS-lederforum. SØ tok høsten 2017 initiativ til 
tertialvis rapportering og sammenlikning mellom helseforetakene på utvalgte HMS-
indikatorer. Vold og trusler er en av disse. Hensikten er å sammenlikne utviklingen 
mellom helseforetakene og dele beste-praksis-tiltak. SØs hovedverneombud deltar på 
samlinger som en del av det regionale samarbeidet. 
 
 
Sykehuset Østfold HF skal samarbeide med tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet 
med å utvikle tiltak for å forebygge og ivareta beredskap for håndtering av vold og 
trusler. 
Kommentar:   
Aktiviteter på foretaksnivå hvor hovedverneombud og foretakstillitsvalgte medvirker: 

- Årlig rullering av HMS handlingsplan på foretaksnivå. 
- Strategiske HMS-møter på foretaksnivå sammen med ledere fra enheter fra 

somatikk, psykisk helsevern og ikke-medisinske enheter. 
- Monitorering/overvåking av alvorlige HMS-hendelser registrert i Synergi ved 

utarbeidelse av tertialrapport til arbeidsmiljøutvalget (AMU). 
- Behandling av HMS-rapport i hvert AMU-møte på status og utvikling i antall 

registrerte påførte voldsskader og trusler mot medarbeidere, med tilhørende 
tiltak. 

- HMS-seminar i 1. halvår 2018 for å dele beste praksis fra interne enheter og 
andre helseforetak. 

 
Lokale verneombud og tillitsvalgte medvirker i avdelinger og seksjoner. 
 
 
Pasientforløp   
 
• Annen oppgave 2017 
 
Sykehuset Østfold HF skal delta i læringsnettverket Gode pasientforløp når 
kommunene i opptaksområdet deltar. 
Kommentar:  
Ingen av Østfolds kommuner deltar i læringsnettverket. 
 
 
Fødetilbud  
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal sikre at hendelser der anbefalingen om at den fødende 
skal ha en jordmor hos seg så tidlig som mulig i aktiv fase av fødselen og til fødselen 
er over, ikke blir fulgt opp, blir dokumentert i helseforetakenes avvikssystemer og at 
resultatene blir brukt til kvalitetsforbedring. 
Kommentar: 
Gjeldende rutine er at jordmor kontinuerlig er til stede hos fødekvinnen så tidlig som 
mulig i aktiv fase. Avvik fra dette meldes i avvikssystemet. Det er ønskelig med en bedre 
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totaloversikt over dette, f.eks. ved å opprette registreringer i systemet Partus.  SØ har 
igangsatt et arbeid for å få fortløpende oversikt over avvik, slik at resultatene kan bli 
brukt til kvalitetsforbedring. 
 
Habilitering og rehabilitering  
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal utvikle former for ambulante tjenester innen 
rehabilitering og voksen- og barnehabilitering. 
 
Rehabilitering: 
SØ og de 7 kommunene i indre Østfold fikk høsten 2017 samhandlingsmidler for å 
videreutvikle prosjektet «Innovativ rehabilitering». Prosjektet skal teste ut og evaluere 
om bruk av videokonferanseteknologi kan sikre gjensidig kompetanseutvikling og hvilke 
muligheter «virtuell» rehabilitering gir.  
De fleste kommunene i Østfold har ambulante rehabiliteringsteam. 
 
Habilitering: 
Arbeidet innenfor habiliteringstjenesten for barn- og unge og for voksne er i stor grad 
ambulant organisert. Mye av virksomheten foregår på andre arenaer enn i sykehuset. En 
vesentlig del av utredningsarbeidet foregår ambulant. Situasjonen er den samme når det 
gjelder veiledning og konsultativ bistand til kommunen. 
 
 
Hjemmedialyse 
 
• Mål 2017 
 
Tall hentet fra Helsedirektoratet 2016 2017 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse 1. tert. 2. tert. 3. tert. 1. tert. 2. tert. 
Helse Sør-Øst 18,0 17,9 19,2 20,4 22,0 
Sykehuset Østfold HF 6,4 6,3 7,1 8,1 9,8 
 
 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 prosent. Tall 
hentes fra Helsedirektoratet (publiseres tertialvis). 
Status: 
Per 31. desember 2017 var 98 pasienter i dialyse. Av disse fikk 86 pasienter 
hemodialyse (HD) og 12 fikk peritonealdialyse (PD). Det er foreløpig bare PD-pasientene 
som utfører behandlingen hjemme. Det vil si at 12 % fikk hjemmedialyse, noe økning 
siden 2016.  
 
Det arbeides med å øke andelen dialysepasienter som får hjemmedialyse, både 
peritonealdialyse og hemodialyse. Andelen med peritonealdialyse øker stadig, mens det 
er håp om å starte opp hjemme-hemodialyse første halvdel av 2018. Tiltak under 
gjennomføring: 

• Kulturendring hos behandler og pasient: «Dialyse er i utgangspunktet en 
hjemmebehandling». 

• Økt fokus på hjemmebehandling. 
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• Planlegger oppstart av «selvdialyseenhet» i januar 2018. Sykepleiestillinger til 
enheten er utlyst internt. Målet for 2018 er å etablere 5 pasienter i hemodialyse 
hjemme. 

• Samarbeid med gastrokirurg i forbindelse med innleggelse av PD-kateter. 
 
 
Utskrivning 
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal registrere utskrivningsklare pasienter innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samt inngå samarbeidsrutiner 
med kommunene for å forberede utskrivninger om disse pasientene, jf. plan om 
innføring av betalingsplikt for kommunene tidligst fra 2018. 
Kommentar:  
SØ registrerer alle utskrivningsklare pasienter og dette rapporteres i administrativt 
samarbeidsutvalg hver måned. De samme rutinene og retningslinjene som brukes 
innenfor somatikk benyttes også for psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
 

3.4. Personell, utdanning og kompetanse 
 
Heltidskultur  
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at ansatte 
velger høyere stillingsprosent og helst 100 prosent stilling i samarbeid med 
organisasjonene, tillitsvalgte og utdanningssektoren. 
Status:   
Gjennom traineeprogrammet for sykepleiere og heltidspoolen er arbeidet med å legge til 
rette for heltid for sykepleiere godt i gang. Ca. 80 sykepleiere benytter seg av muligheten 
til å jobbe i heltidspoolen. Til tross for liten respons fra søkere har stillinger for 
hjelpepleiere/ helsefagarbeidere i heltidspoolen også blitt opprettet. 
 
Sykehuset Østfold HF skal sikre at nyutdannet helsepersonell i større grad enn nå 
tilbys hele faste stillinger. 
Status:   
Gjennom traineeprogrammet for sykepleiere og heltidspoolen er arbeidet med å legge til 
rette for heltid for nyutdannete sykepleiere godt i gang. Det er fortsatt utfordringer 
knyttet til andre yrkesgrupper. Sykehuset har vedtatt oppstart av traineeprogrammet 
for helsefagarbeidere i 2018. 
 
 
Utdanning  
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal, med særskilt oppmerksomhet på yrkesgrupper hvor 
rekruttering er utfordrende, sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med 
helseforetakets fremtidige behov. 
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Status:  
SØ har implementert ny utdanningsstruktur for LIS 1 og har etablert et mottaksprosjekt 
for LIS 2 og 3. Det tilrettelegges for gode utdanningsløp for leger og psykologer i 
spesialisering. SØ tilbyr praksisplasser for videregående skole, fagskole, høgskole (både 
bachelor- og videreutdanninger) og universitet for studieretninger hvor praksis i 
spesialisthelsetjenesten er et krav og innen studier som utdanner kandidater med 
kompetanse som samsvarer med SØs behov. SØ har ca. 800 studenter i løpet av et år. Det 
er inngått formelle avtaler vedrørende praksisplasser med aktuelle 
utdanningsinstitusjoner.  
 
SØ samarbeider med Opplæringskontor for offentlig sektor (OKOS) og tilbyr læreplasser 
i innen kokke- (1), ambulanse- (35) og helsearbeiderfaget (20), totalt 56 plasser. SØ 
planlegger å øke antall læreplasser spesielt for helsefagarbeiderfaget, men også innen 
driftsfagene. 
 
SØs viktigste rekrutteringstiltak er å tilby tilstrekkelig mange og gode praksisplasser for 
studier som utdanner kandidater som er tilpasset fremtidig behov for kompetanse. 
Målet er at kandidatene opplever praksisperioden så lærerik og god at de ønsker å søke 
jobb her, og har opparbeidet seg så mye kompetanse at ledere ønsker å ansette dem. Det 
samarbeides tett med utdanningsinstitusjonene for å sikre at utdanning og kompetanse 
er i samsvar med helseforetakets fremtidige behov.  
 
SØ har 30 utdanningsstillinger forbeholdt sykepleiere som tar heltids videreutdanning 
innen anestesi, intensiv, operasjon, akutt, jordmor og kreft. I tillegg finansieres en 
videreutdanning i paramedic på Høgskolen i Østfold, HiØ-videre. Denne utdanningen er 
forbeholdt medarbeidere i prehospital tjeneste.  
SØ har utviklet en ny fagskoleutdanning i samarbeid med Fagskolen i Østfold; Logistikk 
og service i helsetjenesten. Målgruppen her er ansatte innen pasient-, vare- og tjeneste-
logistikk. Utdanningen er NOKUT-godkjent og startet opp høsten 2017. 
 
 
Medarbeiderundersøkelsen  
 
• Mål 2017 
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 
etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
Status: 
Dette følges opp ved at alle enheter rapporterer gjennomføring i elektronisk 
handlingsplan. I tillegg var det også en ekstra oppfølging tidlig på høsten, for å 
kvalitetssikre at alle har gjennomført dette i 2017. Det ble ikke gjennomført 
medarbeiderundersøkelse i 2017, ettersom den nå er slått sammen med 
pasientsikkerhetsundersøkelsen som skal gjennomføres våren 2018. 
 

 

3.5. Forskning og innovasjon  
 
Forskning  
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• Mål 2017 
Fem prosent av pasientene skal være inkludert i klinisk forskning. 
Status: 
Oppdraget samsvarer godt med sykehusets forskningsstrategi der økt forsknings-
aktivitet er et mål. I oppdraget fra HSØ fremkommer det derimot ikke en nærmere 
spesifisering og avgrensning av målet om fem prosent av pasientene i klinisk forskning, 
og det kommer heller ikke fram hvordan dette er tenkt målt. SØ kan derfor ikke oppgi 
eksakt tall for antall inkluderte pasienter ved SØ. Virkemidler og tiltak for å øke 
forskningsaktiviteten, og dermed oppnå målet om at fem prosent av pasientene skal 
være inkludert i klinisk forskning, er: 
 

• Etablere solide forskningsmiljøer. I 2017 ble det etablert fire nye 
forskningsgrupper, i tillegg til de fem eksisterende. Dette vil bidra til etablering 
av solide og sterke forskningsmiljøer. 

• Integrering av forskning og klinikk. SØ har hatt et større fokus på å integrere 
forskning og klinikk på alle nivåer. Det vil bidra til større engasjement for klinisk 
forskning, økt forskningsaktivitet og dermed økt kvalitet på helsetjenesten. 

• Opprettelse av en klinisk forskningsenhet. Det er startet et prosjekt for å utrede 
opprettelse av en klinisk forskningsenhet. Det er innvilget oppstartsressurser for 
enheten. Planlagt oppstart er høsten 2018. Dette vil bidra til lettere å kunne 
gjennomføre kliniske studier. 

• Forskningsbiobanker. Det er opprettet fire tematiske biobanker og startet 
innsamling i tre av disse. Arbeidet pågår med å etablere flere tematiske 
forskningsbiobanker. Dette vil bidra til økt klinisk forskning i framtiden. 

• Registerverktøy. SØ har tatt i bruk registerverktøyet Medinsight i 2017. Det er 
opprettet 10 registre som skal gi grunnlag for både forskning og lokalt 
kvalitetsarbeid. 

 
 
• Annen oppgave 2017 
De regionale helseforetakene skal i samarbeid legge til rette for at pasienter i hele 
landet får økte muligheter for deltakelse i kliniske studier i Norge og i utlandet. Det 
innebærer at nettsiden for pasientrettet informasjon om alle pågående og planlagte 
kliniske studier på helsenorge.no er oppdatert og komplett, og at pasienter i hele 
landet gis en likeverdig mulighet for å bli vurdert for deltakelse i kliniske studier. / 
Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal ta del i dette arbeidet 
gjennom å påse at opplysninger om alle pågående og planlagte kliniske studier 
innenfor sine ansvarsområder til enhver tid er oppdatert og komplett på 
helsenorge.no. 
 
Kommentar: 
SØ har hatt stort fokus på å synliggjøre og kommunisere informasjon om planlagte og 
pågående kliniske studier i ulike kanaler, inkludert 

• Helsenorge.no 
• Sykehusets internett- og intranettsider 
• Åpne møter for lokalbefolkningen 
• Lokale medier 
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3.6. Tildeling av midler og krav til aktivitet  
 
Drift og investering 
 
• Mål 2017 
Sykehuset Østfold HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv 
måte og slik at de kommer pasientene til gode. Sykehuset Østfold HF skal i 2017 
basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 
Resultat 
 
• Mål 2017 

 
Resultat hittil i år (desember I) Faktisk Budsjettavvik 
Sykehuset Østfold -320 936 -56 936 
 
I oppdrag og bestilling er det stilt inntekter til disposisjon i 2017 fra Helse Sør-Øst 
RHF. Det er også stilt krav til helseforetakets årsresultat: 
• Sykehuset Østfold tillates i 2017 et negativt årsresultat på inntil 264 millioner 

kroner. 
Foreløpige regnskapstall for 2017 viser et årsresultat på –320,9 mill. kroner.  
 
Kommentar: 
Foreløpig resultat for 2017 er et negativt avvik på 57 mill. kroner i forhold til budsjett.  
Det er særlig merforbruk knyttet til bemanning, tjenestepris til Sykehuspartner, 
medikamenter og kjøp av gjestepasientplasser. 
 
Til tross for et negativt resultat i 2017, er det en økonomisk resultatforbedring på i 
overkant av 100 mill. kroner sammenlignet med 2016. Forbedringen skyldes 
hovedsaklig økt aktivitet, og dermed økte inntekter, på flere områder.  Foreløpig 
estimert effekt av gjennomførte tiltak i 2017 er 108 mill. kroner, dvs. 83 % 
måloppfyllelse av planlagt nivå.  
 
I budsjett 2018 er det gjort betydelige omfordelinger av budsjettmidler for å styrke 
budsjettet på de områdene utfordringene har vært størst i 2017. 
 
 
Likviditet og investeringer 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer 
til drift og investeringer. 
Kommentar: 
SØ har en prognose for 2017 på et negativt avvik i forhold til budsjett på 50 mill. kroner.  
Planlagte investeringer har ikke vært redusert som følge av negativt avvik i drift. 
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Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 
2017 skal ikke benyttes til investeringer i 2017 uten etter særskilt avtale med Helse 
Sør-Øst RHF. 
Kommentar: 
SØ har i 2017 ikke benyttet budsjettert resultat til investeringer. 
 
 
Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter 
før etablering av nye investeringsforpliktelser. 
Kommentar: 
Det er ikke etablert nye investeringsforpliktelser i 2017 utover tilgjengelige rammer. 
 
 
 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
 
• Mål 2017 
Sykehuset Østfold HF skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av 
Helse Sør-Øst RHF. 
Kommentar: 
Etter avtale med HSØ er driftskredittrammen økt med 99 mill. kroner, fra 937 mill. 
kroner til 1.036 mill. kroner, i 2017.  
 
 
Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for 
driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig 
underbyggende dokumentasjon for dette behovet. 
Kommentar: 
SØ har tett dialog med HSØ i forhold til behov for endring i driftskredittrammen. 
 
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal drive sin virksomhet innenfor gjeldende 
driftskredittrammer, samt innretter virksomheten innenfor de økonomiske rammer 
og krav som er stilt til disposisjon, slik at det bidrar til at Helse Sør-Øst RHFs «sørge 
for»-ansvar oppfylles og at det legges til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 
Kommentar: 
SØ vil ha behov for økte driftskredittrammer knyttet til godkjente underskudd også i 
tiden fremover. Dette skjer i tett dialog med HSØ. 
 
 
 
 
 
Krav til aktivitet 
 
• Tall for resultatoppnåelse 
 
I oppdrag og bestilling 2017 stilte Helse Sør-Øst RHF krav til aktivitet i 2017: 
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Aktivitet i 2017 Somatikk VOP  BUP TSB 

ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 67 274 11 078 11 111 5 091 
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 43 970 2 786  190  424 
Antall liggedøgn døgnbehandling 134 391 50 710 3 918 10 260 
Antall oppholdsdager dagbehandling 37 285 1 440  460  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 236 704 70 138 44 463 28 392 
 
 
Innrapportert aktivitet (desember I) for 2017 er: 
 
Aktivitet i 2017   Somatikk VOP  BUP TSB 
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
pasientadm. legemidler) i henhold til 
«sørge for»-ansvaret 

Budsjett 67 274 11 078 11 111 5 091 

Resultat 66 833 8 961 11 511 4 828 
Pasientbehandling           

Antall utskrivninger døgnbehandling Budsjett 43 970 2 786  190  424 
Resultat 43 835 2 628  246  473 

Antall liggedøgn døgnbehandling Budsjett 134 391 50 710 3 918 10 260 
Resultat 144 387 53 437 3 366 11 688 

Antall oppholdsdager dagbehandling Budsjett 37 285 1 440  460  0 
Resultat 36 514  236  651  4 

Antall inntektsgivende polikliniske 
konsultasjoner 

Budsjett 236 704 70 138 44 463 28 392 
Resultat 244 655 64 388 39 006 27 916 

 
Innen somatikk er aktiviteten i all hovedsak i henhold til planlagt for året. Aktiviteten 
har vært noe høyere enn planlagt for polikliniske konsultasjoner. 
 
For psykisk helsevern og TSB er det i 2017 endret praksis i forhold til hvordan 
aktiviteten telles innen poliklinisk virksomhet. Derfor er ikke plantall og resultat 
sammenlignbare for 2017.  
 

3.7. Organisatoriske krav og rammer 
 
Helseberedskap   
 
• Annen oppgave 2017 
Sykehuset Østfold HF skal implementere Helsedirektoratets Veileder for 
helsetjenestens organisering på skadested. 
Kommentar: 
Helsedirektoratets «Veileder for helsetjenestens organisering på skadested» er 
implementert i SØ. 
 
 
IKT-løsninger  
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• Annen oppgave 2017 
Helseforetakene skal i 2017 delta i Helse Sør-Øst RHFs arbeid med å videreutvikle og 
forbedre prosess for etablering av IKT-områdeplaner. Helseforetakenes IKT-
områdeplaner skal være grunnlag for planlegging av aktivitet i 2018 og ligge til 
grunn for prioritering av tjenesteendringer. Områdeplaner i versjon 1.0 skal 
foreligge innen 1. november 2017 og godkjennes av Helse Sør-Øst RHF før 
styrebehandling i eget helseforetak. 
Status: 
IKT-områdeplan 2016-2020 ble godkjent av administrerende direktør i SØ høsten 2016, 
og det er ikke gjort justeringer i selve områdeplanen i 2017. Handlingsplanen (oversikt 
over IKT-prosjekter/aktiviteter i SØ), som er et levende dokument, ble sendt til HSØ 24. 
november 2017 og gjennomgått med HSØ i møte 2. januar 2018. IKT-områdeplan 
videreføres fra 2017, med oppdaterte prosjekt- og aktivitets-beskrivelser i tilhørende 
handlingsplan. 
 
SØ er ledende når det gjelder samarbeid med næringsliv for å utvikle, teste og ta i bruk 
ny teknologi og nye IKT-løsninger som har til hensikt å øke kvalitet, effektivitet og 
sikkerhet i pasientbehandlingen. Dette inkluderer både digitale tjenester, maskinlæring 
og mobile applikasjoner. SØ har flere pågående innovasjonsprosjekter som vil kunne 
være med på å realisere pasientens helsetjeneste. 
 
Helseforetakene skal sammen med Sykehuspartner etablere plan for sanering og 
konsolidering av applikasjonsporteføljen og innføring av 
infrastrukturmodernisering innen 1. mai 2016. Planen skal være godkjent av Helse 
Sør-Øst RHF. 
Status: 
Planen for sanering og konsolidering av programporteføljen ved SØ er startet opp. 
IMOD-prosjektet er satt i bero, noe som har forsinket arbeidet. SØ er nå i gang med dette 
arbeidet igjen etter oppstart av ASK-prosjekt hos Sykehuspartner. 
 
 
Innkjøp og logistikk  
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på nye måleparametere fra 
første tertial 2017. De nye rapporteringene skal inngå i den ordinære 
rapporteringen fra helseforetaket til det regionale helseforetaket, og innebærer at 
helseforetaket etter-registrerer lokale avtaler inngått i 2016 i Innkjøpsportalen. 
Helseforetaket skal fortsette arbeidet med etablering av rutiner for utarbeidelse av 
lokale målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til nye og etablerte målinger. 
Kommentar: 
Rapportering av nye måleparametere ble gjort for første gang for 1. tertial 2017. Lokale 
avtaler er registrert inn i Innkjøpsportalen. 
 
Helseforetaket skal i samarbeid med det regionale helseforetaket etablere en god 
bestillerfunksjon opp mot Sykehusinnkjøp. Helseforetaket skal tilrettelegge for at 
rollen kan videreutvikles og bidra til at Sykehusinnkjøp utvikler seg og understøtter 
driften i helseforetaket. I dette ligger blant annet å bidra til at det settes utviklende 
krav til Sykehusinnkjøp, og at helseforetaket skal sørge for å tilrettelegge for 
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brukerinvolvering i alle anskaffelsesprosjekter for å sikre forankring og bruk av 
inngåtte avtaler i helseforetaket. 
Kommentar: 
SØ har bidratt i arbeidet med å få konkretisert bestillerfunksjonen opp mot 
Sykehusinnkjøp. I samhandling med regionale helseforetak og andre helseforetak jobbes 
det nå med å få på plass standardiserte prosedyrer for samhandling med 
Sykehusinnkjøp. Det jobbes i SØ med å etablere funksjonen lokalt, herunder få på plass 
interne rutiner. I forbindelse med brukerinvolvering er det opprettet et internt 
produktråd bygd på samme prinsipper som nasjonal kategoristruktur. Prosedyrer for 
bestillingsfunksjonen samt samhandling med Sykehusinnkjøp og produktråd vil bidra til 
god brukerinvolvering.  
 
Det forventes at det påbegynte endringsarbeidet i helseforetaket med hensyn til 
målbildet for vareflyt videreføres i 2017. Helseforetaket bes særskilt om å sette av 
ressurser i forbindelse med implementering av nytt forsyningssenter. 
Helseforetaket skal bidra med ressurser/kompetanse inn i 
implementeringsprosjektet for etablering av nytt forsyningssenter for å sikre at 
helseforetakets behov blir ivaretatt i ny forsyningsløsning og sikre implementering 
mot eget helseforetak både under testing og oppstart i 2017. 
Kommentar: 
SØ har fokus på målbildet for vareflyt, herunder utvikling av logistikk-konseptet for nytt 
sykehus på Kalnes. SØ bidro med ressurser inn i implementeringsprosjektet for nytt 
forsyningssenter og var pilot for implementering av nytt forsyningssenter. 
 
Helseforetaket skal bidra med relevante ressurser i felles forum for bedre utnyttelse 
og utvidet bruk av regionalt ERP-system. I dette ligger blant annet 
forberedelsesaktiviteter for helseforetak som ikke har tatt i bruk løsningen og 
optimalisering av bruk av systemet for de helseforetak som benytter systemet. Dette 
arbeidet skal bidra til at regional ERP-løsning best mulig dekker alle 
helseforetakenes behov. 
 
Kommentar: 
SØ deltar med ressurser i ulike arbeidsgrupper for utvikling av ERP. SØ har blant annet 
lånt ut ressurs til det regionale ERP-prosjektet fra januar 2018. 
 
 
Lojalitet til avtaler 
 
• Annen oppgave 2017 
Helseforetaket skal sikre at alle som foretar innkjøp på vegne av helseforetaket 
følger de avtaler som er inngått for kjøp av varer eller tjenester. 
Kommentar: 
SØ har etablert rutiner for implementering av nye avtaler og følger opp utviklingen på 
avtalelojalitet gjennom analyser og rapportering.   
 
 
Informasjonssikkerhet  
 
• Annen oppgave 2017 
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Sykehuset Østfold HF skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med 
utgangspunkt i vurdering av risiko og sårbarhet samt oppfølging gjennom 
internkontroll. 
Status:  
Dette er en kontinuerlig oppgave. SØ har risikovurdert alle nye systemer ved innflytting 
på Kalnes og startet revidering av tilganger i fagsystemene høsten 2017, samt 
gjennomgang og ajourføring av leverandøroversikt og registeroversikt. Det gjøres 
internkontroll to ganger i året. De ble gjennomført 09.05.17 og 15.12.17. Det er 
opprettet et eget årshjul for informasjonssikkerhet. 
 
Helseforetakene skal innen utgangen av første kvartal 2017 sørge for at felles 
regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet er innført i eget 
dokumentstyringssystem. 
Status:  
SØ har innført Styringssystem for informasjonssikkerhet i EK og gjort foretaksspesifikke 
tilpasninger til den regionale versjonen. I tillegg er informasjonen om 
informasjonssikkerhet på intranett oppdatert og det er gjennomført en undersøkelse for 
informasjonssikkerhet. 
 
 
Sikkerhetsloven  
 
• Annen oppgave 2017 
I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert 19. desember 2014, fremgår at 
de regionale helseforetakene, helseforetakene og Norsk Helsenett SF omfattes av 
sikkerhetsloven, jf. sikkerhetsloven § 2 første ledd. Foretaksmøtet forutsetter at 
helseforetaket følger opp denne beslutningen så snart som mulig og i tråd med gitte 
føringer, jf. brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 2. juni 2015 samt saksfremlegg for 
direktørmøtet (sak 011-2016). 
Kommentar: 
SØ oversendte 14. september 2017 egenerklæring til Helse Sør-Øst på at det er etablert 
sikkerhetstiltak for å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon. SØ har utarbeidet 
grunnlagsdokument for sikkerhet, rutine for håndtering av sikkerhetsgradert 
dokumentasjon og instrukser for dem som inngår i sikkerhetsorganisasjonen. 
Nødvendig utstyr for journalføring, oppbevaring av graderte dokumenter og datautstyr 
iht. spesifikasjoner fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet er på plass og prosess med 
sikkerhetsklarering av ledelsen i helseforetaket og andre med behov pågår.   
 
 
 
 
KPP-data (kostnader på pasientnivå)  
 
• Annen oppgave 2017 
Helsedirektoratet fikk i 2016 i oppdrag å utrede og planlegge en løsning for 
nasjonale KPP-data (kostnader på pasientnivå) i NPR med sikte på etablering av en 
nasjonal KPP-database fra 1.1.2018. De regionale helseforetakene skal sørge for at 
alle helseforetak leverer data inn til den nasjonale databasen. Det forutsettes at det 
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legges til rette for at KPP anvendes i det lokale forbedrings- og planarbeidet i 
helseforetak og private ideelle sykehus. 
Kommentar: 
SØ har benyttet KPP-modellen til en del momenter i plan og forbedringsprosessen: 

• Kostnadsindeks (totale kostnader vs. 100 % DRG) og kostnadsvariasjoner 
mellom SØ og andre foretak 

• Forskjeller i behandlingsforløp, f.eks. liggetider 
• Kodekontroll 
• Andre automatiserte lederverktøy som f.eks. kapasitetsoversikter, 

utskrivningsklare pasienter, pakkeforløpstider, ventetider og 
fristbruddrapportering 

 
Et godt eksempel på disse ledervektøyene er «ledige senger»-rapport som viser status 
hvert 15. minutt på belegg per post og noe inn/ut-status for pasienter. Denne brukes 
kontinuerlig til styring av pasientlogistikken og oppfattes som svært nyttig i 
organisasjonen.  
 
 
De regionale helseforetakene skal innen 1. november 2017 redegjøre for 
departementet for status for bruk av KPP i lokalt forbedrings- og planarbeid i 
helseforetakene. Helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal gi nødvendige 
opplysninger om dette etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 
Kommentar:  
I 2014 inngikk SØ et samarbeid med Analysesenteret og siden 2015 har SØ hatt en KPP-
modell godkjent av Helsedirektoratet. SØ hadde fortsatt en del «KPP-kompetanse» i 
organisasjonen fra SØs første KPP-modell som helt klart ga et fortrinn i oppbygningen av 
dagens modell. SØ jobber nå kontinuerlig med forbedringer av selve KPP-modellen og en 
del spesialverktøy/rapporter generert fra datagrunnlaget som brukes til KPP. 
 
 
Det vises til brev fra Helse Sør-Øst RHF datert 4. oktober 2017 Oppdragsdokument 
2017 - styringsbudskap om bruk av avvikssystem og klassifikasjonssystem som 
omtaler bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 
risikoanalyser. I e-post av 20. oktober 2017 er det angitt at tilbakemelding på 
styringsbuskap kan gis som en del av årlig melding fra helseforetak/sykehus. 
Kommentar:  
Klassifikasjon av hendelser er endret og oppdatert i henhold til føringer fra NOKUP. 
Analyser og statistikk gjøres tilgjengelig fra januar 2018. Avvikssystemet har per i dag 
ikke mulighet til å legge inn hjelpetekster/forklaringer som er tilgjengelig for brukere 
under klassifisering.  
NOKUP-dokumentet fra Helsedirektoratet er lagt tilgjengelig på sykehusets intranett. 
 

4. ANDRE RAPPORTERINGER 
 

4.1. Oppfølging av andre oppdrag 
 
Statens barnehus   
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SØ fikk i oppdrag og tildelt midler fra HSØ til styrking av kompetanse og kapasitet for å 
tilby medisinske undersøkelser til alle barn som avhøres ved Statens barnehus. Dette 
var et oppdrag i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til HSØ.  
Sosialpediater og sykepleier arbeider ved Statens barnehus, begge i 40 % stilling. Det er 
godt samarbeid med Øst politidistrikt og Akershus universitetssykehus. Dette sikrer 
koordinert oppfølging av barn hvor det er mistanke om vold, omsorgssvikt og/eller 
overgrep og øker barns rettssikkerhet og avdekker ev. uoppdagede problemstillinger.   
 
Kvalitet i rapporteringer til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
SØ rapporterer data til de fleste nasjonale medisinske registere (22 av 25) som er 
aktuelle for vårt pasientgrunnlag. Kvaliteten på rapporteringen avhenger av at 
diagnoser og behandling er riktig kodet slik at den medisinske statistikken er korrekt. 
Det kan være noe variasjon i kvaliteten på koding og registrering. 
 

4.2. Andre forhold ved driften 
 
 
Innovasjonssamarbeid 
SØ jobber systematisk og målrettet med innovasjon, der innovasjon sees på som en 
integrert og tydelig del av virksomheten og skal støtte oppunder nasjonale strategier og 
sykehusets overordnede mål, samt følge teknologiske utviklingstrekk i samfunnet for 
øvrig. Gjennom god organisering av innovasjonsarbeidet, utnyttelse av moderne 
teknologi og tett samarbeid med næringslivet og innovasjonsaktører utvikler og tester 
SØ løsninger og tjenester som har som mål å gi bedre pasientbehandling, mer optimal 
ressursutnyttelse og samtidig bidra til næringsutvikling. For dette arbeidet anses 
sykehuset som ledende innen tjenesteinnovasjon og utpekes også som en svært attraktiv 
samarbeidspartner.  SØ fikk innvilget seks innovasjonssøknader fra HSØ i 2017. SØ ble 
også trukket ut som én av fire vinnere av innovasjonspartnerskapskonkurransen i regi 
av Innovasjon Norge, Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO), og får 
gjennom dette prosjektet mulighet til å samarbeide med næringslivet for å utvikle 
løsninger og tjenester som ikke finnes i markedet fra før.   
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 

5. UTVIKLINGSTRENDER OG RAMMEBETINGELSER 
5.1. Faglig og demografisk utvikling 
 
Innbyggerne i Østfold har en folkehelseprofil som avviker i negativ retning fra resten av 
Norge. 
Forventet levealder er signifikant lavere i Østfold enn i resten av landet. 13,7 prosent av 
østfoldingene er utenfor arbeidslivet grunnet uførhet. Tilsvarende for resten av Norge er 
9,5 prosent. I Østfold er det flere som behandles for hjerte- og karsykdommer i sykehus, 
det er flere tilfeller av tykk- og endetarmskreft og en høyere andel av befolkningen tar 
diabetesmedisiner (type 2). Det er også flere i aldersgruppen 15-29 år som mottar 
behandling mot psykiske lidelser i primærhelsetjenesten i Østfold sammenlignet med 
resten av landet.  
 
Helse og sykdom (FHI - Folkehelseprofil Østfold 2016) Østfold Norge 
Forventet levealder menn (år) 78,6 79,2 
Forventet levealder kvinner (år)  82,8 83,5 
Hjerte- og karsykdommer behandlet i sykehus (per 1000) 17 16 
Tykk- og endetarmskreft, nye tilfeller (per 100000) 93 81 
Type 2 diabetes, legemiddelbrukere (per 1000) 39 34 
Psykiske symptomer/lidelser, primærhelsetj., 15-29 år (per 1000) 168 148 
 
Det er klare sammenhenger mellom levevaner og helse. Kosthold, fysisk aktivitet og 
bruk av rusmidler er noen eksempler på faktorer som spiller inn. I Folkehelseinstituttets 
statistikk har Østfold flere unge som er overvektige, flere unge som snuser og røker og 
flere ungdommer som er fysisk inaktive. Også blant den voksne befolkningen er det flere 
røkere. 
 
Levevaner (FHI - Folkehelseprofil Østfold 2016) Østfold Norge 
Fysisk inaktive (prosent) 15 13 
Røking, daglig, 16-44 år (prosent) 13 11 
Røking daglig, 45-74 år (prosent) 25 18 
Snusbruk, daglig, menn 16-44 år 22 21 
Overvekt inkl. fedme, 17 år (prosent) 26 23 
 
Det er også en rekke sammenhenger mellom en befolknings levekår og sosioøkonomisk 
status på den ene siden og helse på den andre, selv om det i mindre grad er mulig å peke 
på direkte årsaker til det. Utdanningsnivået i Østfold er lavere, det er større frafall i 
videregående skole og det er flere barn som gjør det dårlig på lese- og regnetester i 
skolen sammenlignet med landet forøvrig. Det er 2,9 prosent arbeidsledige i Østfold mot 
2,8 prosent i hele landet. 
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Endringsfaktorer 
Sykehusene må tilpasse seg utviklingstrekk i samfunnet og innen medisinen.  I takt med 
nye avanserte metoder innen utredning, diagnostikk og behandling og økt kunnskap i 
befolkningen, stilles det nye og større krav til spesialisthelsetjenesten.  Nye metoder gjør 
at sykdommer som tidligere ikke lot seg behandle, nå kan behandles. Flere lever lenger 
med sine sykdommer og flere blir også friske av sykdommer som tidligere var kroniske. 
Dette fører til økning av behandling og oppfølging av eldre pasienter og stiller krav til 
god geriatrisk kompetanse. Oppgavefordeling og samspill med primærhelsetjenesten 
blir enda viktigere fremover. SØ vil fokusere på nye grep og løsninger med spesielt fokus 
på teknologi, forskning, innovasjon og samhandling. 
 
Forebygging og folkehelsearbeid vektlegges høyere – gjennom systematisk og godt 
samarbeid med mange aktører og gjennom deltakelse i screeningsprogram er målet at 
færre skal bli syke. De som har fått en sykdom skal leve lenger og oppleve bedret 
livskvalitet.  
 
SØ vil ha et spesielt fokus på folkehelsearbeid rettet mot utvalgte kronikergrupper hvor 
målet er færre unødvendige innleggelser/reinnleggelser i sykehus, større vekt på 
oppfølging i hjemmet og pasientenes egenmestring. SØ har startet et folkehelseprosjekt 
med dette som fokus. 
 
Nye behandlingsmetoder og nye legemidler er viktige endringsfaktorer, for eksempel 
innenfor kreftbehandling.  Kreft vil i fremtiden i større grad bli en kronisk sykdom 
preget av immunterapi, personalisert medisin og genreparasjon. Pasientene vil ta langt 
større del i valg av behandlingsform og «bigdata» vil føre til raskere diagnostikk og 
evaluering av behandlingen. 
 
Det er en rivende utvikling innen kreftforskning, nye legemidler utvikles kontinuerlig. 
Dette er positivt for pasientene, men stiller også helsevesenet overfor vanskelige etiske 
og økonomiske dilemmaer. 
Det er et økt fokus på effekten av behandlingen – virker den? og ga behandlingen 
resultater som forventet? I følge føringer fra HSØ har psykisk helsevern svake tradisjoner 
for å måle om tjenestetilbudet er godt og det er med stor sannsynlighet også et 
forbedringspotensial innen somatiske fagområder. Det vil stilles større krav til alle 
fagområder mht. å dokumentere effekt av behandlingen som gis. 
 
Endring i oppgavedeling  
Det skjer en gradvis oppgave- og kompetanseforskyving fra regionalt nivå til 
områdesykehusene og videre fra spesialist- til primærhelsetjenesten. 
Oppgaveforskyving mellom fagpersonell vil øke i fremtiden blant annet på grunn av 
mangel på flere typer helsepersonell. Sykepleiere vil i større grad utføre «legeoppgaver», 
radiografer «radiologoppgaver» og servicemedarbeidere tradisjonelle 
«sykepleieroppgaver».  
 
Endring i organisering av tjenestetilbudet  
Nye medisinske og teknologiske metoder innen kirurgi, anestesi og 
medikamentbehandling bidrar til at flere pasienter som tidligere ble innlagt, kan 
behandles uten behov for innleggelse.  Dette, sammen med redusert liggetid, gir en 
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ytterligere forskyvning fra døgn til dag og poliklinikk. Denne trenden går raskere enn 
forventet. Det er gjort endringer i poliklinikkdrift etter ibruktakelse Kalnes, i hovedsak 
mht. logistikk. En kapasitetsøkning må i hovedsak baseres på utvidet åpningstid (etter 
kl. 16). Sykehuset på Kalnes har en innebygget fleksibilitet for å tilpasse seg nødvendige 
arealmessige endringer. Utfordringene fremover vil være tilpasning av kompetanse og 
bemanning både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
 
Nye teknikker og metoder påvirker skillelinjene mellom fagfeltene. Hjertelidelser som 
tidligere krevde åpen kirurgi, behandles med intervensjonsteknikker av radiologer eller 
kardiologer. Robotkirurgi, intraoperativ monitorering og andre nye teknikker gjør at vi i 
større grad må organisere oss i tverrfaglige team.   
 
Generell effektivisering og reduksjon i interne ventetider  
Gjennom arbeidet med pakke- og pasientforløp arbeides det systematisk med å forbedre 
pasientlogistikken og dermed redusere intern forløpstid. Dette vil bidra til bedre og mer 
effektiv pasientbehandling og en reduksjon i antall korridorpasienter. God logistikk 
frigjør kapasitet til flere pasienter, nye pasientgrupper og flere tjenestetilbud. 
 
Befolkningens etterspørsel og atferd 
Pasientene får stadig større valgfrihet både i forhold til behandlingssted og 
behandlingsform. Pasientrettighetene utvides og ventetid til utredning og behandling 
kuttes. Helsetjenesten må innrette seg etter dette gjennom god logistikk, riktig 
prioritering og effektivisering. 
 
Med økt brukermedvirkning og samvalg gis pasientene større påvirkning, både på 
system- og individnivå. Brukerne er den viktigste stemmen inn i helsevesenet. Dette 
styrkes også med økt brukerkompetanse og større innsikt gjennom blant annet bruk av 
internett/sosiale medier og sterkere brukerorganisasjoner. Å styrke pasientenes 
egenmestring – definere sine problemer og finne løsninger (patient empowerment) - 
blir derfor en viktig del av sykehusets strategiske arbeid fremover. 
 
I psykisk helsevern skal tvangsbruken reduseres og det meste av behandlingen baseres 
på frivillighet. Utformingen av helsetjenesten og helsepersonellet må tilpasse seg denne 
utviklingen blant annet gjennom kompetansebygging og holdningsskapende arbeid. 
 
Befolkningen forventer å møte en sterkere digitalisert helsetjeneste, hvor de selv kan 
styre timebestillinger og behandlingsforløp ved hjelp av ny teknologi. God tilgang til 
egen journal og faste kontaktpersoner, spesielt for pasienter med kroniske lidelser, er 
også krav som stilles. Dette må tas på alvor og virksomheten må innrettes for å møte 
disse forventningene.  
 
Ny teknologi 
Ny teknologi vil bidra til å endre pasientrollen og gi pasientene større eierforhold til 
egen helse og behandling. Pasientene vil få full tilgang til sin journal, inklusiv bilder og 
beskrivelser. Pasientene vil selv kunne booke og ombooke timer til undersøkelser og 
behandling etter henvisning fra fastlege. Dette vil frigjøre mye tid for administrativt 
personell i sykehuset. 
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Enkelte fagområder vil starte med «drop-in-tilbud» og dermed fjerne behovet for 
booking av timer. Pasientene ønsker tilgang til chatte-tjenester med sykehuset og 
dermed slippe fysisk oppmøte og ha mulighet til å følge egne aktiviteter ved hjelp av 
f.eks. en app på egen mobil/nettbrett. Gjennom tilgang til elektronisk 
sporingsinformasjon kan pasienten også følge henvisnings- og svarflyt. 
Ny teknologi gir mulighet for sømløs utveksling av informasjon mellom offentlige og 
private helsetjenesteleverandører og pasienter. Alle bør kunne jobbe i samme system, 
uavhengig av eierforhold og behandlingsnivå. 
 
 

5.2. Forventet økonomisk utvikling 
SØ har i den økonomiske langtidsplan et mål om å være i økonomisk balanse i forhold til 
et nullresultat innen 2023. Dette er nødvendig for å generere fremtidige overskudd som 
kan benyttes til reinvesteringer i nødvendig utstyr og bygningsmasse. For å oppnå en 
bærekraftig økonomisk utvikling må produktiviteten økes gjennom kontinuerlig 
optimalisering av alle prosesser i sykehuset med henblikk på å redusere 
ressursforbruket uten at kvaliteten forringes.  
 
Det forventes at aktivitetsvekst må skje uten tilsvarende økning i ressursforbruk. Nye 
teknologiske løsninger i SØ må utnyttes slik at bruken understøtter nødvendig 
effektivisering av arbeidsprosesser og rutiner. En bærekraftig økonomisk utvikling må 
være hovedfokus i det årlige arbeidet med budsjett og økonomisk langtidsplan. Det må 
tilstrebes at alle tiltak som planlegges er realistiske og gjennomførbare slik at 
budsjetterte økonomiske resultater innfris. 
 
 
 

5.3. Personell- og kompetansebehov 
 
Analyse basert på nasjonal bemanningsmodell 
HSØ utarbeidet i 2016 en overordnet behovsanalyse på regionalt nivå. Denne er dels 
basert på helseforetakenes tilbakemelding vedrørende sårbare fagområder, data fra 
personalportalen, utvikling beskrevet i legestillingsregisteret og bruk av nasjonal 
bemanningsmodell. I tillegg er det utarbeidet ulike nasjonale og regionale rapporter og 
framskrivninger, basert på behovet for arbeidskraft for HSØ frem mot 2030 (SSB og 
SINTEFs aktivitets- og kapasitetsanalyse).  
Disse analysene indikerer et langsiktig behov for styrking av kompetansebeholdningen i 
foretakene og behov for endret kompetansesammensetning innen følgende områder: 

• Økt behov for sykepleiere med grunnutdanning. Utdanningskapasitet i 
høgskolene/antall praksisplasser må tilpasses 

• Økt behov for spesialsykepleiere. Den medisinsktekniske utviklingen påvirker 
behovet, ved flere av helseforetakene er det i dag mangel på intensiv- og 
operasjonssykepleiere 

• Økt behov for bioingeniører  
• Økt behov for legespesialister innen f.eks. psykisk helsevern, radiologi, patologi, 

geriatri, endokrinkirurgi, lungemedisin og gastroenterologi  
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• Ny modell for utdanning av legespesialister kan føre til økt generell etterspørsel 
etter legespesialister 

• Behov for stråleterapeuter krever bl.a. økt utdanningskapasitet for disse 
gruppene 

• Behov for styrking av helsesekretærrollen. Dette anses som et virkemiddel for å 
avlaste klinikerne og sikre trygg oppfølging av det pasientadministrative arbeidet 

 
Med bakgrunn i denne overordnede analysen har SØ gjort følgende analyse som baserer 
seg på uttrekk fra pivot og personalportalen, og dialog med ledere innen de ulike 
fagområder:  
 
Servicemedarbeidere 
SØ har opprettet en ny yrkesgruppe (servicemedarbeider) med ansvar for all 
varelogistikk. I samarbeid med Fagskolen i Østfold har SØ utarbeidet en ny 
fagskoleutdanning, Logistikk og service i helsetjenesten. Utdanningen er godkjent i 
NOKUT og startet høsten 2017. Servicemedarbeidere er en av hovedmålgruppene for 
denne utdanningen.  
 
Sykepleiere med grunnutdanning 
Behovet for antall sykepleiere vil trolig holde seg stabilt. Utdanningskapasiteten er per 
dags dato høy/ godt tilpasset det fremtidige behovet og antall studenter må til enhver 
tid tilpasses muligheten for kvalitative gode praksisplasser. Mange enheter har overført 
eller vurderer å overføre enklere sykepleieroppgaver til helsefagarbeider. 
Det pågår nå en nasjonal revidering av dagens rammeplan og ny felles forskrift for alle 
bachelorutdanningene innen helse- og sosialfagene og nytt studieprogram for 
sykepleierutdanningen tilpasset dagens helsetjeneste er under arbeid. Medisinskteknisk 
utvikling har allerede forenklet mange arbeidsprosesser og denne trenden vil fortsette. 
Teknologi og endrede arbeidsprosesser bør derfor i større grad inn i både grunn- og 
videreutdanning av sykepleiere.  

• Selv om utdanningstakten anses som god, opplever SØ færre antall søkere til 
ledige sykepleiestillinger sammenlignet med tidligere. En årsak til dette kan være 
at de fleste kommunene i Østfold tilbyr høyere lønn til nyutdannede sykepleiere. 
Enkelte avdelinger opplever rekrutteringsutfordringer når det gjelder 
sykepleiere med spesialutdanning (gjelder særlig operasjon, intensiv og 
jordmødre). SØ registrerer også en nedgang i antall sykepleiere rekruttert fra 
Sverige (lønnsvilkårene er betydelig bedret i Sverige). Gode praksisstudier er et 
viktig rekrutteringstiltak og det er viktig å markedsføre SØ som en god og 
spennende arbeidsplass.  

Spesialsykepleiere  
Behovet for spesialsykepleiere er dekket i dag, men SØ kan få et underskudd i løpet av 
noen få år, spesielt intensiv- og operasjonssykepleiere. Det planlegges derfor 
traineestillinger for sykepleiere i intensivavdelinger. I tillegg ser man på 
oppgaveglidning fra operasjonssykepleiere til helsefagarbeidere med videreutdanning. 
Et arbeid med å utvikle en ny fagskoleutdanning for helsefagarbeidere innen 
operasjonsvirksomhet er påbegynt.  
Den medisinsktekniske utviklingen fører til en mer spesialisert rolle for 
spesialsykepleiere. Innholdet i eksisterende videreutdanninger må endres i tråd med 
denne utviklingen. I tillegg vil SØ ta initiativ til at det etableres et internt 
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opplæringsprogram/etterutdanning i regi av Høgskolen i Østfold (HiØ) for 
ferdigutdannede spesialsykepleiere. 
 
Bioingeniører 
Nytt medisinskteknisk utstyr og nye arbeidsprosesser med automatisering av 
arbeidsoppgaver fører til at bioingeniørene kan få endrede arbeidsoppgaver. Det 
utdannes flere bioingeniører ved HiØ enn SØ har behov for og SØ opplever god 
rekruttering til ledige stillinger. 
 
Legespesialister 
SØ har som mål å ansette leger i spesialisering (LIS) i tråd med det fremtidige behovet 
for overleger/ legespesialister. SØ har rekrutteringsutfordringer innen flere 
fagområder.  Det er to grunner til dette. Den ene er at det tar for lang tid å utdanne 
enkelte spesialister på grunn av mangel på gjennomstrømningsstillinger. 
Gjennomstrømningstillinger er en tjenesteperiode som LIS-leger må ha på et annet sted 
(såkalte gruppe-1-sykehus) for å få spesialiseringen godkjent. Den andre grunnen er at 
noen velger å slutte i SØ til fordel for stilling på OUS, som er gruppe-1-sykehus, når 
spesialistgodkjenningen endelig foreligger.  
 
Helsesekretærer 
Helsesekretærer har en viktig rolle med å sikre trygg oppfølging av det 
pasientadministrative arbeidet og SØ vurderer at det er behov for å styrke denne rollen. 
Helsesekretærene er en av hovedmålgruppene i ny fagskoleutdanning (jfr. 
servicemedarbeider over). I tillegg vurderes et samarbeid med Mysen videregående 
skole. Målet er å tilpasse det faglige innholdet i utdanningen til helsetjenestens 
kompetansebehov i større grad enn tilfellet er i dag.  
 
Ambulansepersonell 
Det ansettes årlig nye lærlinger innen ambulansefaget og det er god dekning av 
medarbeidere med fagbrev. SØ har inngått avtale med HiØ om kjøp av videreutdanning i 
paramedic for medarbeidere med fagbrev. Dette er en deltidsutdanning over to år, og 
det utdannes nye medarbeidere i paramedic kontinuerlig. SØ har også meldt inn behov 
for en bachelorutdanning i paramedic ved HiØ, og vil jobbe for at den nåværende 
videreutdanningen i paramedic blir overført fra høgskolen til Fagskolen i Østfold.  
 
Andre yrkesgrupper 
I det nye sykehuskonseptet er det et behov for høyere kompetanse innen teknologi med 
tanke på nye IKT-systemer, nytt medisinskteknisk utstyr og ny byggteknologi. For å 
ivareta kontinuerlig vedlikehold, reopplæring og implementering av stadig ny teknologi 
(herunder opplæring i bruk og innføring av nye arbeidsprosesser) vil behovet for 
ingeniører i sykehuset øke. 
Stråleenhet planlegges opprettet i SØ og rekruttering av stråleterapeuter kan bli en 
utfordring. SØ har i tillegg utfordringer i forhold til å rekruttere psykologspesialister og 
kliniske pedagoger. 
 
Utdanning – og kompetanseplaner, samarbeid med utdanningsinstitusjoner 
Utdanning av helsepersonell er en av sykehusets lovpålagte oppgaver og et viktig 
rekrutteringstiltak. I tillegg til leger og psykologer i spesialisering har SØ i løpet av året 
ca. 800 elever, lærlinger, studenter og turnuskandidater i praksis, både grunn-, videre-, 
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master- og etterutdanninger. Alle som er i praksis får introduksjonsprogram, tilpasset 
opplæring iht. læringsmål og individtilpasset veiledning.  
 
For å sikre nok praksisplasser jobbes det kontinuerlig med å finne nye praksisarenaer 
og mange poliklinikker og dagenheter har kontinuerlig studenter. Det jobbes mye med å 
sikre kvalitet i praksis gjennom økt veilederkompetanse og utvikling av gode 
læringsutbyttebeskrivelser.  
   
SØ har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med videregående skoler, Fagskolen i 
Østfold, høgskoler og universitet. SØ deltar på formelle samarbeidsmøter og stiller 
praksisplasser til rådighet der praksis i spesialisthelsetjenesten er avgjørende for å 
oppnå læringsmål. SØ bidrar med evaluering av eksisterende/utvikling av nye 
studieplaner og samarbeider også med utdanningsinstitusjonene om flere utviklings-
/innovasjonsprosjekter og forskning. 
 
SØ har utviklet en strategisk plan for fag- og kompetanseutvikling som revideres årlig i 
samarbeid med avdelingssjefene. Alle enheter i SØ skal ha en egen plan for fag- og 
kompetanseutvikling som utarbeides årlig under budsjettprosessen. I tillegg utarbeider 
leder og medarbeider individuell utviklingsplan i den årlige medarbeidersamtalen. 
Leger i spesialisering har egne utdanningsplaner.  
 
Nye medarbeidere følger sykehusets vedtatte (obligatoriske) opplæringsprogram og alle 
medarbeidere må ha gjennomført obligatorisk introduksjonsdag for å få utdelt 
permanent ID-kort. 
 

5.4. Status og utfordringer for investeringsområder 
 
Så lenge SØ er i en situasjon med negative økonomiske resultater vil investeringsevnen 
være begrenset. Tilgjengelige investeringsrammer krever stor bevissthet i forhold til 
prioritering av midler. En lang periode med underskudd vil medføre økt 
vedlikeholdsetterslep og manglende mulighet til reinvesteringer i moderne utstyr og 
teknologi. Det må gjennom god økonomistyring og kostnadskontroll være en målsetting 
at sykehuset begrenser perioden med negative resultater for å opprettholde en høy 
standard innen bygg, utstyr og teknologi. 
 
Teknologi og utstyr  
For å sikre fortsatt optimalisering av driften ved SØ må den teknologiske utviklingen, og 
mulighetene denne representerer, utnyttes systematisk. Dette gjøres blant annet 
gjennom kontinuerlige innovasjonsaktiviteter tilknyttet grensesnittet mellom klinikk og 
IKT/teknologi.  SØs oppdaterte IKT-løsninger fra byggingen av nytt østfoldsykehus, gir 
et særlig fortrinn for høsting av data som kan legges til grunn for prediktiv analyse og 
beslutningsstøtte både på administrativt og klinisk nivå. Den kraftige utviklingen 
innenfor kunstig intelligens, maskinlæring og prediktiv analyse, vil gi et stort kvalitets- 
og effektiviseringspotensial for foretaket.  
 
Høsting av data fra ulike medisinske instrumenter for sentral lagring, behandling og 
presentasjon er en del av grunnlaget for slik avansert dataanalyse, men er samtidig et 
viktig mål i seg selv for enkel tilgjengeliggjøring av medisinske data på tvers av 
organisasjonen.  
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Det planlegges flere innovasjonsaktiviteter innenfor disse områdene ved SØ i årene 
fremover. 
SØ har samlet sine mål innenfor teknologiområdet i foretakets IKT områdeplan. Planen 
beskriver de viktigste tiltakene, aktivitetene og prosjektene som skal gjennomføres i den 
neste 5-års perioden, for å realisere de overordnede virksomhetsmålene og de vedtatte 
regionale målsetningene. En tett kommunikasjon mellom det kliniske miljøet, ledelse og 
sentrale stabsfunksjoner er en viktig forutsetning for videreutvikling av ny teknologi. 
 
Planen ble vedtatt i 2016 og inkluderer mål innenfor oppkobling av, og høsting av data 
fra medisinsk utstyr, utvikling av app’er for den mobile plattformen ved foretaket, og 
opplæring og kompetanseheving for alle ansatte.  

 
Bygg   
SØs mål er å ha funksjonelle og arealeffektive bygg som understøtter trygg 
pasientbehandling og gode arbeidsforhold for medarbeiderne.   
 
Fremtidige ombygginger og tilpasninger av SØs bygningsportefølje vil sees opp mot 
pasientgrunnlag og behandlingsbehov, slik at det legges til rette for funksjonsbehovet 
for både pasient og medarbeider.   
Ny byggteknologi på Kalnes kan utnyttes ytterligere og bane vei for «smarte 
egentenkende bygg». I fremtidens bygg, som også omfatter dagens «eldre 
bygningsmasse», vil det være vesentlig større andel av smart byggteknologi som vil 
tilrettelegge for en god utnyttelse, riktig drift og vedlikehold av bygningsmassen.  
Gjennomsnittlig tilstandsgrad for SØs byggportefølje skal være 1,0 og dette skal være et 
vedvarende snittmål for SØs totale bygningsmasse. Ingen bygg skal ha tilstandsgrad 3,0. 
 
SØ eiendomsportefølje mot 2035  
En samlet fremtidig vurdering av arealbehovet tilsier at SØs eiendomsportefølge vil 
være tilnærmet lik dagens sykehusstruktur.  
 
Dagens somatiske to-strukturmodell, med akutt virksomhet i Sykehuset Østfold Kalnes 
og planlagt aktivitet i Sykehuset Østfold Moss, opprettholdes inntil ny utredning om en-
strukturmodell gjennomføres på slutten av planperioden. Sykehuset på Kalnes har høy 
fleksibilitet og vil løpende tilpasses nødvendige arealmessige behov som følge av endret 
pasientbehandling. Utvidelse av akuttmottaket på Kalnes er under utredning, det er 
behov for økt MR-kapasitet og Helse Sør-Øst har vedtatt etablering av stråleterapi i 
perioden mellom 2025-2030, jf. figur 2. I tillegg må det tilrettelegges arealer for stab- og 
støttepersonell fra 2019. Denne utredningen pågår. 
 
Ambulansestasjoner vil være bygget ut og har tilpassede lokaler i eide og leide bygg på 
alle hovedlokasjoner.  
 
Psykisk helsevern og rusbehandling vil være samlokalisert på hver hovedlokasjon.  
Ny forvaltningsmodell for boliger som understøtter sykehusets forpliktelser, er innført 
med ny boligrigg for korttidsvikarer tett knyttet opp mot Kalnes. Langtidsleie flyttes til 
Moss.  
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Figur 2. Sykehuset Østfold Kalnes om 5-10 år, inkludert utvidelse av akuttmottak og nytt kreftsenter. 
Alle arealer som ikke benyttes vil være solgt i løpet av en 5-årsperiode. Samlet eiendomsportefølje vil i 
2035 være tilnærmet 176 000 m² BTA, jf. figur 3. Det tilsvarer en arealeffektivitet per pasient på godt 
under 0,6 m² BTA, som forventes å være blant landets laveste.   
 
 

6. PLANER FOR UTVIKLINGEN 
 
Sykehuset Østfold (SØ) har utarbeidet utviklingsplan for perioden 2018-2015. Planen 
var til behandling i styret for SØ 18. desember 2017 hvor det ble besluttet å sende 
planen til høring med høringsfrist 26. mars 2018. 
 
Utviklingsplanen erstatter tidligere overordnede plandokumenter. Sammendrag av 
plandokumentet: 
 
SØ skal tilby gode spesialisthelsetjenester og gi et bredt tilbud til befolkningen i Østfold. 
Det er særlig viktig å gi pasienter med langvarige behandlingsforløp et tilbud i SØ, 
avanserte og sjeldne behandlinger, hvor reiseavstand er mindre viktig, kan gis i andre 
helseforetak.  
 
Hovedutfordringen mot 2030 vil være knyttet til en økende andel eldre innbyggere og 
dermed flere pasienter med langvarige, kroniske lidelser. Dette må løses blant annet 
gjennom omprioriteringer, kapasitetstilpasninger, nye behandlingsmåter og bruk av 
moderne teknologi for kommunikasjon, målinger og oppfølging. Tilbudet til pasientene 
må være mest mulig koordinert og sømløst både i sykehuset og mellom sykehus og 
kommunehelsetjeneste. De fleste pasientene krever oppfølging etter utskrivning fra 
sykehus, og det vil være særlig nødvendig med gode rutiner og systemer for 
samhandling med kommunene og fastlegene. 
 
SØ skal arbeide for å øke pasientenes medvirkning og mestringsevne (patient 
empowerment).  Dette innebærer å hjelpe folk til å ta kontroll over eget liv og øke deres 
muligheter og evne til å handle på områder som er viktige for dem. Dersom pasientens 
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potensial for egeninnsats og medvirkning utnyttes i samarbeid med helsetjenesten, kan 
det føre til bedre helse, mindre behov for oppmøte på sykehuset og færre 
sykehusinnleggelser. Moderne teknologi er et viktig verktøy for å sette pasientene i 
bedre stand til å ta egne valg, kommunisere med helsetjenesten og foreta enkle målinger 
som kan forhindre unødvendige oppmøter på sykehus. Pasienter med diabetes er et 
eksempel på hvordan opplæring og ny teknologi kan bidra til økt egenomsorg og 
mestring. 
SØ skal utvikle en fremtidsrettet og god struktur for en bedre pasient- og 
brukeropplæring. Brukere, kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere vil 
inviteres med i dette arbeidet. 
 
Medisinsk forskning og innovasjon bringer frem nye behandlingsmuligheter, legemidler 
og medisinsk utstyr i stort omfang og høyt tempo. Dette ser vi blant annet når det 
gjelder tilbudet til pasienter med kreft. Dette er positivt for pasientene, men stiller også 
helsevesenet overfor vanskelige etiske og økonomiske dilemmaer. Problemstillinger 
rundt overdiagnostikk, medikalisering og «overbehandling» må – i samarbeid med 
pasient, pårørende og primærhelsetjenesten – prioriteres høyere i den kliniske 
hverdagen. Med et godt samarbeid rundt pasienten, der mål med behandling avklares, 
vil kommunehelsetjenesten i større grad kunne ivareta flere pasienter i siste fase av 
livet. SØ står overfor en stor oppgave i forhold til å gjøre organisasjonen og 
medarbeiderne i stand til å håndtere alle prioriteringer og etiske problemstillinger som 
oppstår daglig i møtet med pasientene. 
 
SØ skal utrede etablering av et kreftsenter med stråleterapi. Gjennom gradvis utvikling 
og styrking av behandlingstilbudet for kreft, skal det etableres et kreftsenter som samler 
tilbudet for voksne kreftpasienter. Dette vil gjøre det mulig å tilby gode forløp til 
kreftpasientene og legge forholdene bedre til rette for koordinering av pakkeforløpene 
for kreft og arbeid i multidisiplinære team. Dette vil være av stor betydning for å styrke 
fagkompetansen på kreftområdet, samtidig som det vil gjøre sykehuset mer attraktivt 
som arbeidsplass for dyktige fagfolk. Helse Sør-Øst har vedtatt at det skal etableres 
strålebehandling i SØ mellom 2025 og 2030. Når dette er på plass, vil hele 
pasientforløpet være samlet under ett tak, og store pasientgrupper slipper hyppig og 
belastende transport til Oslo.  
 
Gitt de store investeringene som nylig er gjort, er det ikke aktuelt i planperioden (15 år) 
å gjøre omfattende endringer i sykehusstruktur eller i den interne oppgavefordelingen. 
Imidlertid vil bygningsmassen i Moss nærme seg slutten av sin levetid. Det vil dermed 
være behov for å utrede nye alternativ for dagens virksomhet i Moss mot slutten av 
planperioden.   
 
Det vil være faglig og økonomisk hensiktsmessig å gjennomgå oppgavefordelingen 
mellom områdesykehusene, der det ikke av helsemessige årsaker er nødvendig at «alle 
gjør alt». SØ vil ta initiativ til at dette utredes videre. 
 
SØ ligger langt fremme når det gjelder teknologi og infrastruktur. Dette er et potensial 
som må utnyttes og videreutvikles og vil være viktige elementer for å skape pasientens 
helsetjeneste. Det er viktig å trekke hele organisasjonen og medarbeiderne med på 
utviklingen fremover. Innføring av nye systemer må tilpasses kapasiteten for 
involvering og opplæring av brukerne av systemene. 
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SØ har som mål å være ledende innen tjenesteinnovasjon. Det innebærer at innovasjon 
må sees på som en integrert og tydelig del av virksomheten, støtte oppunder sykehusets 
overordnede mål og nasjonale strategier, og følge teknologiske utviklingstrekk i 
samfunnet for øvrig. SØs moderne teknologiske infrastruktur gir et stort potensial for 
innovasjon. Dette skal utnyttes systematisk blant annet gjennom innovasjonsaktiviteter i 
samarbeid med næringsliv, aktører i helsetjenesten, innovasjons-, høyskole- og 
universitetsmiljøer. SØ har tre strategiske fokusområder: digitalisering/selvbetjening, 
bruk av kunstig intelligens og spillteknologi.  
 
SØ har som mål å utføre pasientnær forskning av høy kvalitet, som kan hevde seg både 
nasjonalt og internasjonalt, og som bidrar til økt kvalitet på helsetjenesten. 
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DEL IV: VEDLEGG 

VEDLEGG 1: Årlig melding fra brukerutvalget 
Brukerutvalgets (BU) viktigste oppgave er å ivareta pasienters og pårørendes interesser og 
behov, særlig knyttet til utforming og kvalitetssikring av pasienttilbudet. 
SØHF legger vekt på brukermedvirkning både på individ og systemnivå. BU oppfatter, og setter 
pris på at det er generelt godt samarbeidsklima og god kommunikasjon i alle råd og utvalg ved 
sykehuset, herunder også knyttet til arbeidet i BU.  HSØ sin 13 prinsipper for 
brukermedvirkning på systemnivå ligger til grunn for arbeidet.  BU dette året har bestått av 9 
representanter: 4 fra FFO, 1 fra Kreftforeningen, 2 fra SAFO, 1 fra Hvite Ørn (psykisk helse), 1 fra 
RIO (rus), Brukerutvalgets representanter var oppnevnt av styret i SØHF etter forslag fra 
brukerorganisasjonene. Funksjonsperioden: 1. mars 2016 -28. februar 2018. Det har i 2017 vært 
avholdt 7 møter i brukerutvalget og 1 dialogmøte.  I hvert av møtene i BU er administrerende 
direktør tilstede og redegjør for saker som skal behandles på neste styremøte i SØHF. BU gir sine 
anbefalinger og råd til administrerende direktør og styret. 
     Dialogmøtet ble avviklet 6. november i SØHF. Tema for møtet var: 
 ”Samvalg, Etikk, Verdighet og Respekt.”  Hvordan få dette til å fungere?  
Tilstede var 30 deltagere fordelt på fagpersoner fra SØHF, brukerrepresenanter fra somatikk, 
psykiatri, rus, ungdomsrådet og Den Norske kirke. Ungdomsrådet er nytt fra i år i SØHF.  
Det var innledere fra SØHF: Jurist, Psykisk helse, Geriatri/Somatikk. 
Fra: Kirken den Norske: Integreringsprest 
Fra brukerutvalget: Samvalg - pasientens perspektiv v/ kreft 
Fra ungdomsrådet: Samvalg hva ønsker vi oss?  
I etterkant av innlegg var vi satt i grupper for dialog. Innspillene fra gruppearbeidet 
sammenfattes og sendes til SØ v/ direktøren. 
     Psykiatri/ psykisk helse var i fokus dette året. BU har hatt anledning til å følge arbeidet i 
avdeling for ”medisinfritt tilbud”. Det er fortsatt et nytt tilbud og ikke så mange pasienter som 
har benyttet dette, men tilbakemeldingen fra avdeling har ført til mindre bruk av medisiner rent 
generelt i avdelingen. 
     ”Helsetorget”, som er plassert i inngangspartiet på SØHF er betjent 2 ganger i uken 4 timer. 
Brukerorganisasjonene rullerer med å ha vakter. Der er likepersonsarbeidet i første rekke det er 
lagt vekt på. Veiledning til pasienter og pårørende for å få kontakt med de rette 
brukerorganisasjonene.  Brosjyrer og fire PC er tilgjengelig for informasjon. ”Helsetorget” er 
organisert og drives i samarbeid med læring og mestring senteret i SØHf. 
Brukerutvalget har oppnevnt en rekke brukerrepresentanter til ulike råd, utvalg, prosjekter og 
innen flere forskningsfelt. SØ har tre DPS med hvert sitt brukerråd. SØ opplever å ha engasjerte 
og aktive brukermedvirkere som gir nyttige innspill til sykehusets arbeid blant annet i forhold til 
utforming av pasienttilbud, pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid.  
     Brukerutvalget har vært opptatt av hvordan det nye sykehuset fungerer for pasienter og 
pårørende. Plassmangelen i SØHF er et område hvor vi har en tredelt bekymring som blir med 
inn i 2018. Konkret handler det om: 
* Akuttmottaket 
* Korridorpasienter 
*Utreiseenheten 
 Utvidet opptaksområde fra mai 2018 øker denne bekymringen. BU vil følge dette opp i 2018. 
 
Vigdis Yttervik, leder i Brukerutvalget SØHF 
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VEDLEGG 2: Årlig melding 2017 - en samlet melding fra FTV/HVO 
Med virkning fra januar 2017 fikk tillitsvalgte redusert antall frikjøp og 
avtaletillitsvalgte. Tillitsvalgte har fått for lite ressurser til å ivareta reell medvirkning i 
de viktige prosessene som Sykehuset Østfold HF er inne i. Dette skjer i en tid når 
medarbeiderundersøkelsen har en lav score på medvirkning, styrerepresentasjonen er 
redusert fra antall 4 til 3 ansattrepresentanter og AMU er gjort «smidigere» med en 
halvering. Dette medfører uteblivelse av at intensjonen med ansattes medvirkning og 
medbestemmelse for å skape mobilisering og tillit til de prosesser som pågår til enhver 
tid, jf hovedavtalen og kapittel 8 i arbeidsmiljøloven. En reell forankring blant de ansatte 
er vanskelig. 
Tillitsvalgte har hatt stor pågang fra ansatte vedrørende fratatt økonomisk støtte til 
arbeidssko. Samtidig har vi også fått flere henvendelser fra ansatte hvor de har fått 
belastningsskader. Dette har økt etter innflytning på Kalnes. Tillitsvalgte er bekymret for 
ansattes helse. Viser til at alt arbeid skal være helsefremmende. Helsefremmende- og 
forebyggende arbeid oppleves nedprioritert. 
Akuttbilen ble nedlagt fra januar 2017, dette til tross for store protester fra tillitsvalgte 
og ansatte. Antall akutte turer for anestesipersonell har gått ned med 60 % og som igjen 
fører til nedsatt tilbud til Østfold sin befolkning. Årsaken til nedgangen har med 
ressurser til å kjøre ut anestesi. Akuttbilen ble nedlagt med begrunnelse av 
gevinstrealisering, men vi kan ikke se at det er en realitet.  
Akuttmottaket har fått større pågang av pasienter. Dette uten at det er tilført en økning 
av ressurser på personell. Tillitsvalgte er bekymret for arbeidsbelastningen dette 
medfører for de ansatte. Før innflytting på Kalnes ble det nedbemannet 10 stillinger for 
at liggetiden skulle ned til 2 timer. Det har aldri skjedd. Det er gjort kjent at liggetiden 
ligger på ca. 4 timer. Bemanningen er ikke gjeninnsatt. 
Lokalitetene i akuttmottaket er uhensiktsmessige og har for lite arealer. Det er foretatt 
en mulighetsstudie som vil kunne løse dagens og fremtidens behov. Det er beklagelig at 
økonomien ikke lar dette realiseres.  
Det har vært en stor økning av korridorpasienter. Nye teknologiske løsninger og enerom 
forårsaker en økt arbeidsbelastning for alle ansatte. Det var 10 % økning av pasienter på 
Kalnes, samtidig som en nedbemanning ble gjennomført. Dette har ført til en høyere 
arbeidsbelastning for de ansatte og som oppleves uforsvarlig. Vi har fått høyere 
turnover i enkelte avdelinger og det er blitt vanskeligere å rekruttere.  
Vi tillitsvalgte opplever at det er lite eller ingen fokus på hvordan vi skal få beholde 
kompetanse i Sykehuset Østfold HF.  
På bakgrunn av økt tilstrømming av pasienter, høyt korridorbelegg, økt 
arbeidsbelastninger og manglende arealer, er vi tillitsvalgte bekymret for mottaket av 
Vestby sine pasienter.  
Tillitsvalgte undrer seg over at det ikke er tilsidesatt midler til å bygge et 
administrasjonsbygg på Kalnes. Tid er penger og avstander skaper store utfordringer.  
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