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Årlig melding 2017 Sykehuset Østfold HF  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold HF skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som blant annet 
omfatter rapport fra foregående år og viser hvordan SØ har fulgt opp oppdrag og bestilling for 
2017 og vedtak fattet i foretaksmøter 2017.   

 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret gir sin tilslutning til årlig melding 2017 for Sykehuset Østfold HF. 
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert 

på styrets innspill i møtet. 
3. Årlig melding 2017 sendes Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. 

 
Sarpsborg, den 19.02.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg: 1. Årlig melding 2017 Sykehuset Østfold HF 
 2. Utdrag fra referat fra møte med foretakstillitsvalgte 20. februar 2018 

(ettersendes) 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler at styret gir sin tilslutning til årlig melding 2017 for Sykehuset 
Østfold HF (SØ). 
 
Det anbefales at styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig 
dokument basert på styrets eventuelle kommentarer i møtet, og at årlig melding sendes Helse Sør-
Øst RHF (HSØ) for videre behandling. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 
Det vises til vedlagte dokument: Årlig melding 2017 fra Sykehuset Østfold HF. Felles mal 
utarbeidet av HSØ er benyttet. 
 
I henhold til Lov om helseforetak skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende 
melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal også omfatte de 
helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i 
vedtektene for SØ, hvor det i § 14 heter at styret hvert år skal sende en melding til Helse Sør-Øst 
RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport fra foregående år.    
 
Årlig melding skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte, eller satt som 
vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporteringen i årlig melding 2017 viser 
hvordan SØ har fulgt opp oppdrag og bestilling for 2017 og vedtak fattet i foretaksmøter 2017.  
 
Frist for oversendelse av styrebehandlet årlig melding fra helseforetak er satt til 1. mars 2018. Som 
forrige år er det satt en egen frist for de opplysningene som må foreligge for at årlig melding for 
HSØ også skal omfatte de helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. Frist for 
innsending av denne rapporten var 20. januar 2018. Rapporten inngår i årlig melding som del 2 – 
Rapporteringer. På grunn av tidsfristen for årlig melding, kan tallgrunnlaget i årlig melding avvike 
fra årsresultatene og årsberetningen. 
 
HSØ har omtalt årlig melding som ”Det viktigste dokumentet i året”. I dette dokumentet skal den 
samlede virksomheten dokumenteres. Dette er viktig som informasjon utad, og først og fremst til 
eier. Meldingen vil legges på sykehusets internettside. 
 
Det ligger et omfattende arbeid bak årlig melding, hvor både klinikker, avdelinger og staber i SØ 
har bidratt for å gi en sammenstilling av virksomheten i SØ. 
 
Årlig melding skal behandles i foretaksmøte innen utgangen av juni 2018, jamfør § 6 i vedtektene. 
 
Utkast til årlig melding er sendt foretakstillitsvalgte, hovedverneombud og brukerutvalget for 
innspill og er behandlet i møte med foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet 20. februar 2018 
og behandles i brukerutvalget for SØ 21. februar 2018 (egen sak til styret). Sykehusledermøtet i SØ 
behandlet årlig melding 2017 i møte 13. februar 2018.  
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3. Administrerende direktørs vurderinger 
Årlig melding 2017 gir et godt bilde av aktiviteten i SØ, og av oppfyllelse av myndighetskrav og krav 
stilt av eier. Samlet vurdert har SØ hatt en positiv utvikling innen flere områder og gjennomfører 
krav som er nedfelt i avtale med HSØ for 2017, gjennom foretaksmøter og andre myndighetskrav.  
 
Utviklingen når det gjelder måloppnåelse for pakkeforløp har vært positiv mot slutten av 2017, og 
SØ forbereder seg på å innføre nye pakkeforløp i 2018.  
 
Det ble etablert flere nye tilbud til pasientene i 2017, blant annet nytt fylkesdekkende DPS 
(distriktspsykiatrisk senter) akutt, akutt trombolysebehandling i slagambulansen, LAR-poliklinikk i 
Fredrikstad (legemiddelassistert rehabilitering), fylkesdekkende medisinfritt døgnbehandlings-
tilbud ved DPS Halden-Sarpsborg i tillegg til gode resultater innen forskning og innovasjon. 
 
SØ har utfordringer knyttet til pasientflyten fra mottak til utskrivelse, noe som tidvis har medført 
opphopning i akuttmottaket og korridorpasienter. En rekke tiltak er iverksatt, og utvidelse av 
akuttmottaket er under planlegging. 
 
Andre utfordringer er blant annet fristbrudd, å gi pasientene timeavtale sammen med bekreftelse 
på mottatt henvisning, bruk av tvang i psykisk helsevern, forbruk av bredspektret antibiotika, 
uløste arealutfordringer og den økonomiske situasjonen. Det er iverksatt arbeid med å planlegge 
og gjennomføre tiltak innen alle områder med avvik. 
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