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Mottak vestbypasienter  - detaljert plan  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold skal fra 2. mai 2018 motta pasienter hjemmehørende i Vestby kommune. Det 
er etablert et prosjekt som skal sikre forsvarlig overføring av pasienter fra Akershus 
universitetssykehus (Ahus) og øyepasienter fra Oslo Universitetssykehus (OUS) når 
spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overtas. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar detaljert plan for overføring og mottak av vestbypasienter til Sykehuset Østfold til 
orientering.  
 
 
 
 
Sarpsborg, den 12.02.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg 1. Detaljert plan for overføring og mottak av Vestbypasienter 12. februar 2018 

2. Risikovurdering 12. februar 2018 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om «Detaljert plan for overføring og 
mottak av Vestbypasienter 12. februar 2018» til orientering. 
 
Administrerende direktør vil gjennomføre risikoreduserende tiltak for å sikre et forsvarlig mottak 
av pasienter fra Vestby. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Styret er tidligere orientert om prosjekt «Mottak vestbypasienter» i møte 18. september 2017, sak 
47-17 og i møte 30. oktober 2017, sak 60-17. 
 
Prosjektets overordnede mål er å sikre forsvarlig overføring av pasienter fra Akershus 
universitetssykehus (Ahus) når spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune 
overtas av SØ 2. mai 2018. Det foreligger en godkjent avtale mellom Ahus og SØ for overføring og 
mottak av vestbypasienter, denne ble presentert i styremøtet 30.10.17. De viktigste punktene i 
denne avtalen som gjelder fra 2. mai 2018 er: 

1. Fra kl. 08.00 denne dagen tas pasienter fra Vestby med behov for øyeblikkelig hjelp fra 
spesialisthelsetjenesten imot ved akuttmottaket ved SØ. 

2. Som hovedregel henvises vestbypasientene til SØ for elektiv helsehjelp dersom de ikke 
velger å bli henvist til et annet behandlingssted. 

 

Gjennomført siden forrige rapport til styret 
Samarbeid med Ahus og Vestby kommune 

- Ukentlige koordineringsmøter mellom Ahus og SØ. 
- Samarbeidsmøte 14. desember 2017 mellom SØ og Vestby kommune med 

gjennomgang av overordnet samarbeidsavtale. Denne er i etterkant behandlet og 
godkjent i Vestby kommune. 

- Fellesmøte Ahus og SØ 30. januar 2018 med administrativ ledelse i Vestby kommune 
hvor det ble redegjort for prosessen med overføring og mottak. 

- Vestby kommune har signert overordnet samarbeidsavtale med SØ (obligatorisk). 
- Vestby kommune har vedtatt å slutte seg til ACT-team SØ og signert utvidet 

smittevernsavtale.  
- Prosedyre for oppsøkende rusteam (ORT) revideres. Når den er vedtatt inviteres Vestby 

kommune til gjennomgang slik at de kan vurdere om de ønsker dette tilbudet gjennom 
avtale. 
 

Informasjon  
• ADMS (administrativt samarbeidsutvalg) 7. desember 2017 
• Brukerutvalget SØ 13. desember 2017 
• AMU 29. november 2017 
• Orientering i møte med foretakstillitsvalgte/hovedverneombud 29. november 2017 
• Fast orienteringssak i sykehusledermøtene etter styringsgruppemøtene 
• Brosjyrer til pasienter og medarbeidere deles ut på Ahus fra høsten 2017 
• Intranettsak SØ-ansatte høsten 2017 
• Felles internettside med Ahus 
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Detaljplaner for de enkelte områdene 
Det er utarbeidet detaljplaner for alle områder, med fokus på tiltak for å sikre forsvarlig overføring 
og mottak av pasienter fra Vestby kommune. Det er etablert god kontakt mellom lederne i SØ og 
Ahus for å ivareta pasientene på en best mulig måte i overgangsfasen. 
 
Innenfor psykisk helsevern er det kontroll på både personellsituasjonen og de arealmessige 
utfordringene. 
 
Innenfor somatikk jobbes det spesielt med døgnsenger og kapasiteten i akuttmottaket, blant 
tiltakene er: 
• Redusere liggetid med gjennomsnittlig 0,3 døgn 
• Omfordele senger innen somatikk 
• Omfordele kapasitet fra døgn til dag 
• Etablert forbedringsteam 
• Starte opp halvøyeblikkelig hjelp poliklinikk (26. mars 2018) 
• Øke bruk av utreiseenhet og dagenhet 
• Etablere «hvite biler» innenfor ambulansetjenesten (mai og september 2018) 
• Startet prosjekt for å redusere reinnleggelser 
• Planlegge arealutvidelse i akuttmottaket 
• Ekstrateam operasjon kveld mandag-torsdag vurderes 
• Overføre enklere ortopediske inngrep fra sentraloperasjon til ortopedisk poliklinikk fra 26. 

februar 2018 
 
Samhandling 
• Administrerende direktør har invitert ordfører og andre aktuelle representanter fra Vestby 

kommune til møte og omvisning på Kalnes 5. april 2018.  
• Samhandlingsavdelingen har invitert fastlegene i Vestby til møte med praksiskonsulentene og 

fagdirektør i SØ 9. april 2018. 
 
Mammografi 
Kvinner fra Vestby kommune som blir henvist til mammografi vil ha følgende plan for screening 
2018 (avklart med Kreftregisteret) 
• Ca. 1400 kvinner er allerede invitert fra uke 1-5. Disse berøres ikke av endret opptaksområde 

og gjennomføres ved Ahus som planlagt. 
• De resterende ca. 277 kvinnene som skal til undersøkelse i 2018 vil SØ ha ansvar for (uke 40). 
 
Øyepasienter 
SØ har kapasitetsutfordringer når det gjelder øyepasienter. Det er derfor etablert et samarbeid 
med OUS for å se på mulighet for videreføring av eksisterende avtale mellom Ahus og OUS. 
 
Leger i spesialisering (LIS 1) 
Det er en dialog mellom Ahus, SØ og Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å avklare fordeling av 
LIS 1 når SØ overtar spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestbys befolkning. Dette vil ikke påvirke 
endringen 2. mai. 2018. 
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IKT 
Felles arbeidsgruppe med Ahus, Sykehuspartner og DIPS jobber med å etablere overordnet 
konverteringsstrategi, avklare konverteringsomfang (pasientopplysninger – journal, henvisninger, 
prøvesvar osv.) og utarbeide gjennomføringsplan. 
 
Risikovurdering 
Det er gjennomført egen risikovurdering med lederne for alle involverte områder, tillitsvalgte og 
verneombud (se vedlagte risikovurdering). Det er flere pasienter fra Vestby som allerede får 
behandling i SØ. Følgende områder er identifisert med høy risiko ut fra dagens situasjon: 
• Sengekapasitet, hovedsakelig i klinikk for medisin  
• Kapasitet (volum pasienter og liggetid) i akuttmottaket 
• Manglende operasjons-/postoperativ kapasitet 
• Fare for økt belastning på medarbeidere pga. høyere pasientgrunnlag 
 
Det er igangsatt flere tiltak og ytterligere tiltak skal iverksettes for å redusere risiko.  Dette følges 
opp fortløpende. 
 
Økonomi 
Det er i budsjett for 2018 lagt inn en økning på i overkant av 74 mill. kroner til mottak av 
vestbypasientene – se to kolonner Vestby i tabellen under. Disse midlene benyttes både til flere 
personellressurser, varekostnader og pasientreiser.  Utstyr og bygningsmessige endringer bevilges 
fra investeringsbudsjettet og kommer i tillegg. Detaljplanen beskriver nye personellressurser 
nærmere.  

 

 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør mener at den detaljerte planen, sammen med risikovurderingen som er 
gjennomført, gir et godt bilde av nødvendige tiltak som må iverksettes for å sikre en trygg 
overføring og mottak av vestbypasientene. 
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Utfordringene som beskrives i risikovurderingen peker på fire områder – kapasitet ift. døgnsenger 
og akuttmottak, manglende kapasitet operasjon/postoperativ og økt belastning for 
medarbeiderne. Dette er utfordringer sykehuset har i dag, blant annet på grunn av 
sesongvariasjoner (f.eks. influensa) og uavhengig av mottak av vestbypasienter. 
 
Administrerende direktør vil følge utviklingen og gjennomføring av tiltakene nøye.  
Administrerende direktør mener at SØ ved gjennomføring av risikoreduserende tiltak er godt 
forberedt og har tilstrekkelig kapasitet til å motta pasientene fra Vestby kommune 2. mai 2018. 
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