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1. Innledning 
Sykehuset Østfold skal fra 2. mai 2018 overta spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby 
kommune fra Ahus. Målet er å sikre en forsvarlig overføring og mottak. Dette dokumentet beskriver 
detaljert hvordan mottaket av pasientene skal gjennomføres i SØ – ift. pasientdrift, utstyr, areal, 
ressurser og kapasitet. 
 
Dokumentet er sammenstilt av SØs koordinerende gruppe for Vestby-prosjektet på bakgrunn av 
innspill fra alle fagområder i sykehuset. I henhold til leveranseplanen er oppdraget som følger – 
Utarbeide detaljert plan for overføring av pasienter fra Vestby (milepæl 4). Kapittel 2 viser til den 
overordnede samarbeidsavtalen mellom Ahus og SØ som er førende for detaljplanen.  
 
Det er gjennomført egen risikovurdering med lederne for alle involverte områder, tillitsvalgte og 
verneombud – dette beskrives nærmere i eget dokument.  
 

2. Samarbeidsavtale mellom Ahus og SØ (15.10.17) 
1) Øyeblikkelig hjelp (ØH) 

• Fra 2.5.2018 klokken 08.00 skal innbyggere i Vestby som har behov for ØH fra 
spesialisthelsetjenesten mottas i akuttmottaket ved SØ, og ikke ved Ahus 

• Fra 2.5.2018 klokken 08.00 skal som hovedregel fastleger og legevakt henvise 
vestbypasienter til SØ 

• Pasienter som inntil dette tidspunkt er mottatt i akuttmottaket ved Ahus skal gis 
nødvendig ØH her. Dersom pasienten har behov for videre oppfølging i 
spesialisthelsetjenesten etter at behovet for ØH er opphørt, skal det informeres om av 
vedkommende kan velge å bli overført til SØ 

• Pasienter som i forbindelse med antatt behov for ØH henvender seg til feil sykehus kan 
ikke avvises uten at det er gjort en vurdering av pasientens tilstand 

2) Planlagt helsehjelp (elektive pasienter) 

• Pasienter som er i et allerede påbegynt utrednings- eller behandlingsforløp skal som 
hovedregel følge dette på Ahus, med mindre pasienten ønsker overflytting til SØ. Ahus 
skal orientere pasienten om valgmulighetene 

• Kontroller og avsluttende behandling etter operative inngrep skal utføres på Ahus når 
inngrepet er foretatt der, med mindre pasienten ønsker annet 

• Pasienter som er inkludert i pågående forskningsprosjekter skal ikke overføres SØ 

3) Nyhenviste pasienter 

• Dersom rettighetsvurdering er foretatt og pasienten har antatt start helsehjelp etter 
02.05.18 skal som hovedregel utrednings- eller behandlingsforløp starte i SØ. Ahus skal 
orientere pasienten om valgmulighetene og overføre henvisning når dette er aktuelt 

• Dersom rettighetsvurdering ikke er foretatt og vurderingsfristen (10 virkedager) utløper 
etter 02.05.18 kan Ahus forespørre pasienten om vedkommende ønsker henvisningen 
overført til SØ for vurdering: Henvisende lege må i så fall også informeres. 

4) Pasientinformasjon 
Det etableres en arbeidsgruppe bestående av repr. fra Ahus, SØ og Sykehuspartner som 
utarbeider retningslinjer for overføring av pasientjournal, bilder etc. 
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3. Detaljert plan 

3.1. Medisin 
Ledere fra klinikk for medisin har gjennomført møte med tilsvarende ledere i Ahus 29.11.17. Her ble 
ulike problemstillinger drøftet og man kom frem til løsninger i tråd med den overordnede 
samarbeidsavtalen. 

3.1.1. Hjerte 
Pasient • Overføres iht. avtalen med A-hus  

• Oppfølging av hjertesviktpasienter – overføringen skjer gradvis ved at pasienter i 
akuttopphold ved Ahus vil få spørsmål om de ønsker videre oppfølging i SØ 

• Pasienter med kompliserte forløp mot hjertetransplantasjon fortsetter i Ahus så 
lenge de er involverte 

• Pasienter som har fått kontrolltime sommer/høst 2018 gjennomfører denne på 
Ahus og overføres til SØ for neste kontroll 

Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Arealer til ø-hjelpspol, samt behov for 2 døgnsenger – ikke ferdig kartlagt. Saken 

behandles i sykehusledermøte 
Ressurser Vil få bistand av nytt etablert legeteam i akuttmottak ifm. etablering av ø-hjelpspol. 
Kapasitet Har ventelister i dag, men med flere ressurser vil dette kunne ivaretas. 
 

3.1.2. Lunge 
Pasient • Overføres iht. overordnet avtale med A-hus  

• I møtet 29.11.17 ble det foreløpig avtalt: 
- Søvn Ahus fortsetter med søvnutredning med bakgrunn i at SØ mangler lege 

som er nødvendig for utredning, men SØ tar behandling og kontroll 
- TX- oppfølging- oppfølging av transplantasjon ønskes gjort ved Ahus 
- KOLS rehabilitering fortsetter på Ahus i 2018 
- Pakkeforløp lungekreft - Ahus følger opp alt til 2.mai 
- KOLS pasienter overføres ved innleggelser fra 02.05.18 

• Har avtalt oppfølgingsmøte med A-hus den 26.02.18 ift følgende pasientgrupper 
- Søvn inkludert hjemmebesøk (hjemmerespirator mm.) 
- Lungetransplantasjon 
- Pakkeforløp kreft/lungekreft 
- Det må i møtet avklares ytterligere hvilke pasienter som skal fortsette på A-

hus etter 02.05.18 
- SØ må få innhentet tall fra Ahus volum ift de ulike diagnosegruppene for 

Vestby 
Fra 21.02 ukentlig telefonisk rapport ift. pasienter med frist fra 02.05 

Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Behov 1 døgnsenger. Saken behandles i sykehusledermøte 
Ressurser Ingen større utfordringer 
Kapasitet Ingen større utfordringer 
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3.1.3. Nevrologi 
Pasient • Overføres iht. avtalen med A-hus  

• ALS pasient med hjemmerespirator – avklares med pasient om behandling skal 
fortsette på Ahus etter 2.5 

• Tumorpasientene får tilbud om å avslutte behandling/oppfølging på Ahus, SØ 
overtar dersom de ønsker overflytting 

• Avansert parkinsonbehandling og andrelinje-MS overtas fra 2.5 
• Jevnlig kontakt mellom avdelingene – enighet om at noen enkeltpasienter (ALS, 

hjernesvulst), følges videre opp av Ahus. Også mottatt tall som tilsvarer ca. antall 
forventede polikliniske konsultasjoner 

• Fra 1.2 får nevro avd. ukentlig rapport ift. pasienter med frist fra 2.5 
• Mnd. oppfølging pr telefon fram til 2.5  

Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Behov for poliklinikkrom og 2 døgnsenger. Saken behandles i sykehusledermøte 
Ressurser Ingen større utfordringer 
Kapasitet Ingen større utfordringer 

 

3.1.4. Infeksjon 
Pasient • Overføres iht. avtalen med A-hus  

• Etablert dialog mellom avdelingssjef Ahus og avdelingssjef SØ 
• Ikke mange pasienter fra Vestby som overføres til poliklinikk SØ. Det antas at noen 

pasienter vil fortsett på Ahus. Det er også orientert om at Vestbypasienter p.t. 
bruker poliklinikk på Ullevål 

• HIV pasienter og H-resept: det er ønskelig at pasienter fra Vestby benytter seg av 
poliklinikk i SØ og ikke på OUS 

Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Har behov for poliklinikkrom og 2 døgnsenger. Saken behandles i sykehusledermøte 
Ressurser Har ansatt flere legeressurser i 2018 
Kapasitet Ingen større utfordringer 

 

3.1.5. Geriatri/endokrinologi (endo)/overvekt 
Pasient • Overføres iht. avtalen med A-hus  

Geriatri 
• Det samarbeides om demensutredninger/ henvisninger som mottas etter 1.4. 

Pasienten får informasjonsbrev som utarbeides og godkjennes av samarbeidende 
fagområder. Unntak – fallutredninger mottatt før 2.5 behandles ved AHUS (også 
etter denne datoen) 

• Inneliggende som skal tilbake til kontrolltime – Ahus vurderer hvorvidt pasienten 
henvises til SØ eller følges opp i egen poliklinikk (indikasjon, medisinsk vurdering) 

• Det samarbeides om henvisninger på sub-akuttfunksjonssvikt som er mottatt etter 
1.4, og som oversendes SØ etter at pasient er kontaktet 

Endo 
• Kronikere overføres til SØ for kontrolltime etter 2.5 (hovedsak dia type 1) 
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• Pasienter som er hyppig innlagt overføres så raskt som mulig etter 2.5 
• Seksjonsoverlege endo SØ tar kontakt med Ahus ift. «policy» som føres ved SØ 

knyttet til frist 
• Det er enighet om at henvisninger som mottas før 1.4 (Ahus) skal behandles på 

Ahus selv om fristen blir datofestet etter 2.5 
• Det samarbeides om henvisninger som mottas etter 1.4, hvor pasienter får tilbud 

om oppstart behandling i SØ selv om fristen blir før 2.5. Informasjonsbrev som 
sendes pasientene, utarbeides i fellesskap mellom fagområdene 

• Det polikliniske tilbudet til diabetespasienter ved AHUS er tilnærmet det samme 
som i SØ 

Overvekt 
• Tilbudet er noe annerledes enn ved SØ, de har f.eks. ikke gruppebehandling 
• Avtalt at pasienter som er i et forløp på Ahus avsluttes der 
• Det er enighet om at nye pasienter henvises til SØ fra 1.4 (som for endo) 

Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Ingen større utfordringer 
Ressurser Økt legeressurs på geriatri og endo i 2018 
Kapasitet Ingen større utfordringer 

 

3.1.6. Nyre 
Pasient • Overføres iht. avtalen med A-hus  

• 5 dialysepasienter i Vestby - 2 PD-pasienter og 2 HD-pasienter overføres til SØ.  1 
pasient med hjemme-HD fortsetter på Ahus, men SØ må ha overført journalen i 
tilfelle akutt-innleggelser 

• Polikliniske pasienter: 
• Kronikere som har jevnlige kontroller overføres fortløpende til SØ når neste 

kontroll er etter 2.5 – siste notat skal være et oppsummeringsnotat 
• Igangsatt utredning (dialysepasienter/andre) sluttføres på Ahus hvis ikke 

tidshorisonten er svært lang, eventuelt overføres de med en foreløpig konklusjon 
• Transplantasjonsutredninger sluttføres i størst mulig grad på Ahus 
• Henvisninger til poliklinikk:  

a. Hvis Ahus prioriterer pasient til frist i perioden 2.5-1.6 skal Ahus ta 
pasienten selv 

b. Det hadde vært ønskelig at AHUS fra 1.4 hadde hatt mulighet til å sende 
henvisninger til SØ fortløpende slik at vurdering/prioritering kan gjøres av 
avdelingen (pasienter som trenger time innen 4 uker tas ut) 

Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Bruke alle dialyseenheter 
Ressurser I 2018 er det lagt inn en økning i bemanning for å ivareta Vestbypasienter/ årlig 

generell vekst 
Kapasitet Øker kapasiteten ved å åpne flere dager (inkl. kveld/helg) 
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3.1.7. Revma 
Pasient • Ahus har ikke egen revmaavdeling, pasientene blir behandlet på andre 

institusjoner som f.eks. Martine Hansens hospital 
• Fastleger i Vestby må informeres om at de henviser til SØ fra 2.5. Det 

gjennomføres eget møte med fastlegene i Vestby kommune 
Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Ingen større utfordringer 
Ressurser Ingen større utfordringer 
Kapasitet Ingen større utfordringer 

 

3.1.8. Akuttmedisinske pasienter 
Pasient Iht. til overordnet avtale kommer pasienter til ø. hjelp 2. mai kl. 08 
Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Behov for poliklinikkrom ifm. etablering av ø-hjelpspol, saken behandles i 

sykehusledermøte 
Ressurser Øker legeteam i akuttmottak pga. overtakelse av ansvar for legetjenesten på 

overvåkingen (flere i det nye teamet starter i slutten av mars) 
Kapasitet Ingen større utfordringer 

 

3.1.9. Gastro 
Pasient • Overføres iht. avtalen med A-hus  

• Faste behandlere til kronisk syke pasienter på Ahus sender et 
oppsummeringsnotat til SØ inkl. opplysning om pasienten ønsker videre 
behandling ved Ahus eller SØ. Dersom pasienten ønsker videre 
oppfølging/behandling på AHUS fungerer dette notatet som et informasjonsnotat i 
tilfelle senere ØH-innleggelser på SØ. Dersom pasient ønsker overflytting til SØ 
bør oppsummeringsnotatet kanaliseres til en fast kontakt på SØ 
(pasientkoordinator) som sørger for en sømløs overgang 

• Merkantil Ahus identifiserer aktuelle gastropasienter fra Vestby; 
o IBD-pasienter: siste 2 år minst 2xdiagnosekode enten K50 (Crohns 

sykdom) eller K51 (Ulcerøs kolitt) som lever (dvs. minus MORS) og som har 
hjemmeadresse i Vestby kommune 

o IV infusjon av legemiddel WBGM00 kombinert med infliksimab (4AB02) 
eller vedolizumab (4AA33) og diagnosekode gir oversikt over infusjoner. 
Nasjonal særkode for H-resept (WL000) kombinert med legemiddelkode 
for adlimumab (4AB04) eller golimumab (4AB06) og diagnosekode gir 
oversikt over all hjemmebehandling med injeksjoner 

o Leverpasienter – Kristin Kaasen Jørgensen har oversikt over disse 
o Alle pasienter til hver faste behandler sorteres på Vestby kommune og 

denne oversikten sendes til hver faste behandler som avklarer med pas. 
hvor de vil følges opp 

• En oversikt over IBD- og lever pasienter samt infusjon og hjemmebehandling som 
sokner til Vestby kommune sendes til avd. overlege gastromedisin SØ Per Sandvei, 
så snart som mulig 
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• Er i dialog med avd.sjef gastro Stephan Brackmann på Ahus  
Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Ingen større utfordringer 
Ressurser • Det opprettes en pasientkoordinator for gastro på SØ  

• Gastro har fått budsjettmidler til opprettelse av nye legestillinger for å ivareta den 
generelle økning av antall pasienter/vestbypasientene, det samme for gjelder for 
sykepleietjenesten 

Kapasitet Ingen større utfordringer 
 

3.2. Kirurgi 
Ledere fra klinikk for kirurgi har gjennomført møte med tilsvarende ledere i Ahus 30.11.17. Her ble 
ulike problemstillinger drøftet og man kom frem til løsninger i tråd med den overordnede 
samarbeidsavtalen. 

3.2.1. Ortopedi 
Pasient • Overføres iht. avtalen med A-hus  

• En del pasienter fra Vestby kommer allerede som ø-hjelp til Kalnes 
Utstyr Det er ikke behov for noe nytt utstyr 
Areal Ivaretakelse vil skje innenfor dagens areal 
Ressurs Kan bli behov for noe styrking av sykepleierbemanningen på poliklinikkområde både i 

Moss og Kalnes 
Kapasitet • Operasjonsressurser på dagtid er allerede i dag en flaskehals  

• Ved økt antall operasjonsteam f. eks. på kveld vil det være behov for utvidelse av 
tjenesteplaner 

• Det skal være kapasitet til å ivareta økt aktivitet på poliklinikk og døgn 
• Sengeplasser vil være tilstrekkelig hvis alle USK-pasienter skrives ut USK-dato og 

det gjøres interne endringer ift. visittgang særlig på langliggere for å få større 
gjennomstrøm av pasienter 

• Poliklinikkrom er en stor utfordring i dag i Kalnes. Økende problem også i Moss. 
Det vurderes å overflytte noe mer til Moss permanent for å få bedre kapasitet i 
Kalnes. I tillegg må mer poliklinikk flyttes over på ettermiddag /kveld 

 

3.2.2. Kirurgi 
Pasient Overføres iht. avtalen med A-hus 
Utstyr Det er ikke behov for noe nytt utstyr 
Areal Ivaretakelse vil skje innenfor dagens areal 
Ressurs Det er ikke behov for nye stillinger 
Kapasitet • Operasjonsressurser på dagtid er allerede i dag en flaskehals 

• Det skal være kapasitet til å ivareta økt aktivitet på poliklinikk og døgn 
• Det forventes en økning i ventetider for benign kirurgi 
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3.2.3. Øye 
Pasient • Pasientene overføres ikke 02.05.2018  

• Det jobbes med videreføring av nåværende avtale mellom Ahus og OUS slik at 
denne blir gjeldende for SØ og OUS 

Utstyr Det er ikke behov for noe nytt utstyr, gitt at det etableres en injeksjonsklinikk 
Areal Pågår en egen prosess med etablering av injeksjonsklinikk  
Ressurs Det er ikke noe stillingsbehov, gitt at det etableres en egen injeksjonsklinikk 
Kapasitet • Har ikke kapasitet til å ta i mot denne pasientgruppen nå  

• Det er meldt inn at operasjonsressurser er en flaskehals 

3.2.4. ØNH 
Pasient Overføres iht. avtalen med A-hus 
Utstyr Det er ikke behov for noe nytt utstyr 
Areal Vil ivaretas innenfor dagens areal  
Ressurs Det er ikke behov for nye stillinger 
Kapasitet • Operasjonsressurser på dagtid er allerede i dag en flaskehals 

• Det skal være kapasitet til å ivareta økt aktivitet på poliklinikk og døgn 
• Det forventes en økning av ventelister og ventetider for benign kirurgi 

 

3.2.5. Operasjon Kalnes 
Utstyr Det er ikke behov for noe nytt utstyr, men ved etablering av «utpost ortopedi» i 

poliklinikkområdet vil det komme en generell økning i aktivitet, og dette vil medføre 
behov for noe mer utstyr 

Areal Det etableres utpost ortopedi i skadepol, to dager pr uke fra uke 9. Kan operere 8-10 
ekstra pasienter pr uke. Det er budsjettert med anestesisykepleier, mens 
operasjonssykepleier tas av midlertidig «overskudd» 

Ressurs • Det kan bli behov for nye ressurser dersom operasjonskapasitet må økes, 
gjeldende fra etter sommer 2018 

• SØ har et generelt behov for å øke operasjonskapasitet 
Kapasitet • Operasjonsressurser på dagtid er allerede i dag en flaskehals 

• Det vil bli nedsatt prosjekt for å kartlegge behov for mer operasjonskapasitet 
• Gjennom kontinuerlig prosessforbedring vil kapasiteten øke, estimert til 3 % 
• Kalnes stryker 30-60 operasjoner (6,8 %) pr mnd. Dette skaper ofte merarbeid og 

forsinkelser. I samarbeid med opererende avdelinger bør dette ned 2 % poeng, og 
vil gi øket kapasitet 

 

3.2.6. Operasjon Moss 
Utstyr Moss – operasjonskapasitet flaskehals. Hvis vi skal øke antall operasjonsstuer i drift i 3 

etasje trengs det oppgraderinger av utstyr 
Areal Moss – operasjonskapasitet flaskehals. Se punkt over- vil medføre økt arealbehov 
Ressurs • Det kan bli behov for nye ressurser dersom operasjonskapasitet må økes. SØ har 

et generelt behov for å øke operasjonskapasitet 
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• Ressurs til oppgaveglidning 
• Ressurser nødvendig hvis man øker antall team i 3 etasje 

Kapasitet Operasjonsressurser på dagtid er allerede i dag en flaskehals. Tiltak for å øke kapasitet 
– prosess Moss: 

o redusere strykningsårsak manglende indikasjon/ ikke ferdig utredet 
med 50 %  

o oppgaveglidning med intern rokering av drift/ øke øyekapasitet i 
narkose med 40 pasienter  

o Lørdagsoperasjoner prosjekt div fagområder – vil også kunne bidra til 
å øke barneanestesikapasiteten 

o Utvide driften i 3 etasje – vil kreve investeringer og bør utredes som 
prosjekt 

Det vil bli nedsatt prosjekt for å kartlegge behov i forhold til økt operasjonskapasitet 
 

3.2.7. Avdeling for anestesi leger 
Pasient Overføres iht. avtalen med Ahus 
Utstyr Det er ikke behov for noe nytt utstyr 
Areal Det er ikke behov for økt areal 
Ressurs Det er ikke behov for nye stillinger 
Kapasitet Det skal være kapasitet til å ivareta økt aktivitet på poliklinikk  
 

3.2.8.  Intensiv avdeling (Intensiv, overvåking og PO) 
 
Pasient Det er usikkerhet knyttet til andel av pasienter fra Vestby som ivaretas på intensiv og 

overvåkning. Gjelder blant annet intoxpasienter med overvåkningsbehov ift 
bevissthetsgrad og overvåkningsbehov. Det er etterspurt tallmateriell. Pasienter med 
behov for overvåkning av hjerteproblematikk er overført fra hjerteavdelingen til 
overvåkningen i SØ (jan 2018) 

Utstyr Det er ikke behov for nytt utstyr 
Areal Må ivaretas innenfor dagens areal 
Ressurs Det er ikke behov for nye stillinger 
Kapasitet Det er ikke planlagt noen kapasitetsøkning 

PO vil trolig bli sårbar i forhold til forventet pasientøkning, gjelder også barn (på PO) 
 

3.2.9. Sterilsentralen 
Kapasitet  Overføring av Vestbypasienter får ingen spesifikke konsekvenser for sterilsentral, men 

det vil bety gi en noe generelt høyere aktivitet 
Utstyr Det er ikke skissert behov for ekstra utstyr som følge av overføring av pasienter 
 

11 
 



 
 
Prosjekt:AB6063 Mottak Vestbypasienter 
Dato: 10.02.18 Referanse: 

 
 
 

3.3. Psykisk helsevern  
Det er etablert samarbeidsgrupper (oktober 2017) med involvering av avdelingstillitsvalgte og 
vernetjeneste. 
Det er etablert kontakt mellom aktuelle ledere/ kontaktpersoner ved Ahus og SØ og gjennomført 
møter på ulike nivåer/ med ulike fagpersoner for å utarbeide en forutsigbar plan og forsvarlig 
overføring av pasientene. 
Psykisk helsevern og rus følger vedtatt avtale som er gjort på overordnet nivå i SØ og Ahus vedrørende 
overføring av pasienter. 
 
Innsatsområder Nødvendige tiltak Kommentarer/ fremdrift 
Pasient   

Avd. for barne- 
og ungdoms-
psykiatri og 
barnehab. 

Få mer konkret oversikt over 
pasientgrunnlaget - anslag 
over omfang av pasienter 
som er i langvarig 
behandlingsforløp og som 
ikke vil overføres fra Follo til 
Moss BUP fra 02.05.18.  
Avklare sannsynlig varighet 
på overføringsprosessen 

Gjennomført møte med ledelsen i Follo BUP. Pr i dag 
er det rundt 100 Vestby-pasienter som er i aktiv 
behandling. Hvor mange som vil forbli i Follo utover 
02.05.18 er foreløpig uavklart. Det er ikke mulig på 
nåværende tidspunkt å forutsi hvor mange pasienter 
som vil ha avsluttet forløpene, hvor mange som 
ønsker overføring eller hvor mange som vil bli fulgt 
opp av Ahus utover mai 2018. Saken følges på 
ledernivå BUP 

  Få oversikt over 
barnevernsinstitusjoner, 
skoler, barnehager og 
etablere nødvendig kontakt 

Har tilgang til nødvendig informasjon 
Antallet barnevernsenheter varierer 

  Konkret oversikt over barn 
og ungdom i langvarige 
døgnbehandlingsforløp 

Svært lite antall, Ahus vil etter all sannsynlighet 
sluttføre behandlings-forløpene 

  Konkret oversikt over barn 
og ungdom i langvarige 
behandlingsforløp innenfor 
hab.tjenesten – ev. ind. 
tilrettelegging for overføring 

Pr. dd. rundt 10 pasienter. Det planlegges et møte 
med tanke på å utarbeide individuelle planer for 
overføring 
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DPS-Nordre 
Østfold/Moss 

Få mer konkret oversikt over 
pasientgrunnlaget. Anslag 
over omfang av pas. som er i 
langvarig behandlingsforløp 
og som ikke vil overføres fra 
Follo til DPS-Nordre Østfold 
fra 02.05.18 
Avklare sannsynlig varighet 
på overføringsprosessen 
Kostnadsberegne og 
tilrettelegge en nyrekrutter-
ingsprosess med utg.punkt i 
gjestepas.kostnader 

Har oversikt over antallet pasientsaker Det er 
planlagt møte med samarbeids-partnere i Ahus 
februar 2018 for å få avklart om det behov for å 
utarbeide planer rundt enkeltpasienter, samt mulig 
omfang av pasienter som ikke vil være sluttført ved 
Ahus før mai 2018 

  Konkret oversikt over 
antallet pas. i døgnbehandl. 
DPS (liggetid /langtidsbeh.) 

Vil variere utover våren 
Bedre oversikt vil komme i etterkant av planlagt 
møte i februar 

Avdeling for 
rusbehandling 

Antall pasienter i LAR og rus 
Oversikt over apoteker og 
fastleger, el. adresser. 

Opprettet dialog 
Det er planlagt for samarbeidsmøte medio februar 
for avklaringer mht. pasientgrunnlag 

  Omfang i bruk av: 
-private avtaleplasser HSØ 
-fritt behandlingsvalg 
-akutt TSB døgn 
-§§ 10.2, 10.3og 10.4 
-§ 12 straffegjennomføring 

Vil bli avklart i samarbeidsmøte medio februar 

Psykiatrisk 
avdeling  

Ant. pas. dømt til behandling 
Behov for avklaring og navn 
på kontaktperson 
Må tilrettelegge for 
overføring basert på 
individuell vurdering 

Ahus har pr dd. 1 pasient fra Vestby innenfor 
sikkerhetspsykiatrien. Det er lite sannsynlig med en 
overføring til SØ da det planlegges for en sluttføring 
før eller relativt kort tid etter 02.05.  
Ant. pasienter innenfor langtids døgnbehandling er 
lavt. Kontakt er opprettet for å være orientert om 
endringer 

  Ant. voksne pas. med 
langvarig tilknytning til 
hab.tjenesten 
Behov for avklaring og navn 
på kontaktperson 
Må tilrettelegges for 
overføring basert på 
individuell vurdering 

Pr dd. planlegges det for overføring av 10 pasienter. 
Det må utarbeides individuelle planer og det antas 
at overførings-prosessen vil gå frem mot årsskiftet 
2018/19 
Enighet mellom Ahus og SØ at man samarbeider 
rundt vurdering av henvisninger som kommer utover 
våren 

Utstyr 
Avd. for barne- 
og ungdoms-
psykiatri og 
barnehab. 

Avklare mulighet for 
gjenbruk, behov for innkjøp 
av møbler, inventar og IKT-
utstyr til 7 nye medarbeidere 

Eiendomsavdelingen jobber med avklaring ift. dette 
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DPS-Nordre 
Østfold/Moss 

(Som over – 5 medarbeidere) (Som over) 

Avdeling for 
rusbehandling 

(Som over – 1 medarbeider) (Som over) 

Areal 
Avd. for barne- 
og ungdoms-
psykiatri og 
barnehab. 

Tilrettelegge for 7 nye 
behandlingskontorer + 1 
lekerom i tilknytning til 
arealene ved BUPP Moss 

Eiendomsavdelingen har utarbeidet en plan i nær 
tilknytning til eksisterende lokaler for BUPP-Moss. 
 
Det er etablert en hurtig arbeidende gruppe ledet av 
eiendomsavd. med repr. fra legetjenesten somatikk, 
tillitsvalgt og verneombud som skal jobbe med å 
finne løsninger som er tilfredsstillende for alle parter 

Avdeling for 
rusbehandling 

Tilrettelegge for 1 nytt 
behandlingskontor i 
tilknytning til TSB Moss 

(Som over) 

DPS-Nordre 
Østfold/Moss 

Kartlegging av arealene ved 
DPS-Moss med tanke på 
omdisponering, tilrettelegge 
for nye behand.kontor/ 
arb.stasjoner 

Prosessen er påbegynt i samarbeid med 
FM/eiendomsavdelingen som avklarer når planer må 
være ferdig ift. oppstart 02.05 
 

Ressurser 
Avd. for barne- 
og ungdoms-
psykiatri og 
barnehab. 

Kostnadsberegne og avklare 
budsjettmessige forhold 
mht. utvidelse av areal + 
innkjøp av inventar og utstyr 

Avklart – avsatt midler i investerings-budsjettet for 
2018 

DPS-Nordre 
Østfold/Moss 

(Som over) (Som over) 

Avdeling for 
rusbehandling 

(Som over) (Som over) 

Kapasitet /bemanning 

Avd. for barne- 
og ungdoms-
psykiatri og 
barnehab. 

Det utarbeides en plan for 
nyrekruttering av 7 nye 
stillinger, utlyst des. 2017   
Tilrettelegge en OU-prosess 
å sikre god integrering av 
nytt personell i eksisterende 
fagmiljø 

Det arbeides med et opplegg for hvordan man skal 
sikre god integrering av nytt personell i eksisterende 
miljø. Nye stillinger er utlyst iht. plan for ny 
bemanning (2 Overleger, 2 psykolog-spesialister, 1 
klinisk sosionom/ vernepleier/ klinisk pedagog, 1 
spesialist klinikk ped., 1 merkantil) 
Tilsettingsprosessen er i sluttfasen 

DPS-Nordre 
Østfold/Moss 

Utarbeides plan for 
rekruttering av 6 nye 
stillinger, utlyst des. 2017   
Tilrettelegge en OU-prosess 
for å sikre god integrering av 
nytt personell i eksisterende 
fagmiljø 

Plan for ny bemanning: 
DPS-akutt 1 sykepleier  
Poliklinikk/ambulant team: 2 sykepleiere, 2 
psykologer, 1 LIS (poliklinikk) 
 
Tilsettingsprosessen er gjennomført 
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Avdeling for 
rusbehandling 

Plan mht. ny bemanning:  
1 LAR-konsulent  
50 % merkantil ressurs 

Stilling som LAR-konsulent er nylig lyst ut 
Merkantil stilling er på plass 

Annet 
DPS-Nordre 
Østfold/Moss 

Avklaring og evt. 
tilrettelegging av ACT-tilbud 
for befolkningen i Vestby  
Økonomiske forutsetninger, 
utarbeide avtale etc.  

Saken er drøftet med kommuneadm. i Vestby som i 
utgangspunktet ønsker å inngå en avtale. Eier- 
kommunene for ACT-teamet Moss, Rygge, Råde og 
Våler samt SØ må ta stilling til en utvidelse av 
teamets opptaksområde og avklare premisser. Inntil 
alle forhold er avklart arbeides det for å finne en 
midlertidig løsning for enkeltpasienter fra Vestby 

Alle 
lokalbaserte 
tjenester i 
Moss 

Behov for å avklare hvordan 
vi kan/skal ivareta støtte og 
veiledningsfunksjonen mht. 
fastleger/kommunale 
tjenester i Vestby 

Gjennomført dialogmøte med fastlege og 
kommuneadm. 09.10.17, nytt møte med fastleger/ 
praksiskons. og fagdir. i SØ avtalt 9.4 
Følges opp av samhandlingssjef 

DPS-Nordre 
Østfold/Moss 
og SMP-Moss  

Avklaring av ansvarsfordeling 
mellom DPS og TSB mht. pas. 
med rusproblematikk 

Følges opp i planlagt møte i februar 

 

3.4. Kvinne/ barn 
Det har vært dialog med Erik Borge Skei, direktør ved barne- og ungdomsklinikken og Berit Dahlstrøm, 
avdelingssjef avdeling for gynekologi (kontaktpersoner Ahus). Det er enighet om å legge overordnet 
avtale til grunn ved overføring av pasienter. 

3.4.1. Barn og ungdom 
Pasient og 
kapasitet 

• Utarbeidet et dokument som beskriver ytterligere detaljering for overføring og det 
er enighet om at dette dokumentet er å betrakte som veiledende 

• Oversendt en oversikt over våre spesialister pr. fagområde slik at det skal være 
lett å oppnå kontakt for utveksling av informasjon, samt avklare videre forløp for 
enkeltpasienter 

• Barne- og ungdomsklinikken (mottak, døgn og poliklinikk) vil få kapasitets-
problemer ved overtakelse av pasienter fra Vestby. Det er allerede i dag en 
utfordring – særlig ved høysesong med luftveissykdommer (flere barn må samles i 
samme rom for overvåkning) og ved dager med SDI-pasienter (barn tas i mot før 
operasjon og skal ligge hos oss til observasjon og behandling etter operasjon og 
før hjemreise). Det er innvilget investeringsmidler knyttet til romendring/ 
tilpasning i eksisterende areal. Hensikten er å sikre bedre flyt og oversikt over 
pasientene i kjerneområdet ved resepsjon og innover i mottaksområdet/mot tun 
3. Det blir behov for å flytte/endre funksjonen på enkelte rom for å opprette flere 
behandlings- og «overvåkningsrom». Arbeidet med detaljplaner er igangsatt i 
samarbeid med FM 

Utstyr Det er ikke behov for større innkjøp av utstyr utover endringene nevnt over 
Areal Vi endrer bruken av rom innenfor eksisterende areal 
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Ressurser Det er planlagt følgende økning i budsjettet for 2018; 1 årsverk lege i spesialisering, 

LIS, samt 0,5 årsverk klinisk ernæringsfysiolog, KEF 
 

3.4.2. Gyn 
Pasient • Informert Ahus om våre kapasitetsproblemer knyttet til operativ virksomhet og 

ventelister. Kvinneklinikken ved Ahus har korte ventelister for all operativ 
aktivitet, både for inneliggende og dagkirurgisk behandling. Videre har de 
begrenset kapasitet for inngrep i lokalbedøvelser som koniseringer 

• Ahus foreslår at vi videresender henvisninger til operativ behandling til dem slik at 
de selv får vurdert pasientene før operasjon. Vi starter opp med pasienter bosatt i 
Vestby kommune, og evaluerer og justerer etter behov. I disse tilfellene må 
pasient og evt. henviser få informasjon tilbake om dette. Det pågår nå et arbeid 
med å utarbeide et slikt brev i samarbeid med dokumentasjonssenteret. Det er 
varslet i budsjettet for 2018 at det vil påløpe en gjestepasient-kostnad i 
forbindelse med manglende kapasitet, knyttet til kjøp av tjenester ved Ahus 

• Vi arbeider også med egen pasientflyt – dreining av aktivitet fra operasjon til 
dagkirurgi og fra dagkirurgi til poliklinikk 

Utstyr Det er anskaffet et nytt ultralydapparat i Moss, hovedsakelig til bruk ved rutineultralyd 
i svangerskap 

Areal Det er et ønske om et poliklinisk rom til i Moss, prosess rundt dette pågår 
Ressurser Det er planlagt følgende økning av budsjettet for 2018;  

0,6 årsverk helsefagarbeider gynekologisk døgnområde, 0,4 årsverk jordmor 
fødepoliklinikk, samt økning av forbruk UTA-tid for leger tilsvarende 1 UTA-årsverk 
grunnet mangel på spesialister 

Kapasitet Vi har manglende kapasitet ift. operativ virksomhet, se pasient over 
 

3.4.3. Føde-barsel 
Mange kvinner fra Vestby mottar allerede i dag behandling i SØ og det er derfor ikke behov for 
ytterligere. Det estimeres 1 fødeseng i tillegg basert på dagens aktivitetstall fra Ahus. 
 

3.5. Kreft 
Administrativt • Samarbeidsmøte med A-hus kontakter avholdt på A-hus 9.1.18 

• Overføring av pasientopplysninger blir i varetatt på overordnet nivå, likeledes 
Informasjonsmateriell som skal ut til pasienter og helsepersonell 

• Vi har utvekslet telefonnummer og faksnummer som kan benyttes ved behov 
for kontakt mellom legene 

• Ved behov avtales neste møte nærmere overtakelses dato 
Pasient • Overføring av pasientene vil skje gradvis, nyhenviste pasienter med mulighet 

for langt behandlingsforløp bør henvises allerede fra nå av 
• For pakkeforløpene gjøres det ett skarpere skille når det er 2 ukers 

utredningstid. Etter påske kan pakkeforløp som kreftavdelingen «eier» 
henvises for utredning ved SØ. Det er aksept for gråsoner 2 uker før og etter 
1.5.18 
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• Pakkeforløp tilhørende kirurgisk avdeling har kreftavdelingen ikke oversikt 
over avtale som er gjort for overføring 

• Pasienter som er inkludert i forsking ved A-hus skal ikke overføres SØ. 
Informasjon om studiepasienter skal oversendes SØ slik at informasjon er 
tilgengelig i pasientens journal når pasienten er i behov av ø. hjelps og 
innleggelse 

• H-resepter, legen ved kreftavdelingen øsker ikke å foreskrive H- resept til 
pasienter de ikke kjenner. Enkelt pasienter som fortsetter ved A-hus hvor det 
foreskrives H-resept eller annen dyr behandling. Problemstillingen løftes til 
høyere beslutningsnivå 

 

3.6. Akuttmedisin 

3.6.1. Prehospitale tjenester 
Pasient Tett samarbeid med AMK/ OuS og ingen større endring ift. dagens system 
Utstyr Med etablering av «hvite biler» er det sannsynligvis ikke behov for flere ambulanser  
Areal Ingen større utfordringer 
Ressurser Etablerer «hvite biler», en fra 1. mai og en fra 1. september for å redusere ventetid 

på ambulanse/ forsinket utreise 
Kapasitet • Eget pågående «kapasitetsprosjekt» som vurderer dagens driftssituasjon og 

ser på tiltak som kan øke kapasiteten deler av døgnet 
• Vurdere interne tiltak som kan redusere behovet for ambulanse  

Merknad Avtaler møte med klinikksjef prehospitale tjenester OUS  
 

3.6.2. Akuttmottaket 
Pasient Tett samarbeid med henvisende leger/legevaktene. Møteserie startet høsten 2017. 

Iht. overordnet samarb.avtale kommer Vestbypasientene fra 2. mai kl. 08 
Etablert prosjekt for å redusere antall reinnleggelser 

Utstyr Ingen større utfordringer 
Areal Behov for utvidelse ift. undersøkelsesrom og ventesone – det jobbes med plan for 

utvidelser (langsiktig). På kort sikt er det tatt i bruk et ekstra rom fra februar (fra 
kardiologisk enhet) til undersøkelser. Fleksibel bruk av rom i akuttkir. enhet. Samlet 
alle polikliniske pasienter i et område fra november/ desember (ved «gående 
inngang») 

Ressurser Fått tilført ca. 10 årsverk, 3 benyttes pr. dd, resterende iverksette medio september 
(2018). Innebærer at det ikke er optimal drift før alle resurser er på plass til høsten 

Kapasitet Akuttmottaket er avhengig av god pasientflyt videre «innover» i sykehuset, spesielt 
ift. døgnavdelingene. Det er etablert forbedringsteam for å bidra til forbedret 
pasientflyt 
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3.7. Bildediagnostikk 
 

Ultralydapparat - 
BDS klinisk 

Det er kapasitetsbrist i dag, og det er påkrevd økt kapasitet i forbindelse med 
pakkeforløp. Apparatet er allerede anskaffet og har ankommet seksjonen. Det er 
også prosess er i gang knyttet til bruksendring av areal. Avdelingen følger 
prosessen videre i samarbeid med kir. avd. og eiendomsavdelingen 

Behov rom nytt 
ultralydapp - BDS 
klin. 

Denne prosessen er i gang, og avdelingen skal melde bruksendring av areal til 
eiendomsavdelingen 

Sikre at morsrom 
i akuttmottak 
blir tilgjengelig 
på permanent 
basis til UL 

Da utbyggelse av akuttmottaket er satt på vent, vil ikke situasjonen knyttet til 
morsrom endres. Det vil derfor være et risikomoment at avdelingen deler rommet 
med akuttmottaket. Rommet vil være like tilgjengelig som i dag 

Mammografiscre
ening 

Kjøp av tjenester på Ahus er vurdert, men lar seg ikke gjennomføre, da Ahus ikke 
kan tilby dette. Vi må etablere mammografiscreening lab 2 med tilhørende 
bemanning. Dette må senest være på plass innen våren 2020. Mammografikvinner 
som skal screenes høsten 2018 utgjør en nokså liten gruppe. Disse vil bli ivaretatt 
gjennom ekstrakjøring på eksisterende lab, med dagens personale 

Screeningkapasit
et 

Vi har utredet muligheten for å kjøpe tjenester av Ahus. Da dette ikke lar seg gjør, 
må vi bygge opp kapasitet i SØ 

Utrede behov for 
styrking av 
kontortjenesten 

Det kan bli behov for utvidet telefontid, flere pakkeforløp, mer reg. i DIPS, 
henvendelser i resepsjon. Dette gjøres i forbindelse med en større gjennomgang 
av arbeidsflyten i kontortjenesten, forutsatt gevinstrealisering knyttet til nye IKT-
løsninger 

MR-kapasitet Det er underkapasitet per i dag som påvirker liggetid og pakkeforløp negativt. 
Prosjekt pågår for anskaffelse av MR nr. 4 

Bildeoverfør. 
Ahus-SØ 

Tekniske løsning for overføing av bilder er klar 

Migrering av 
radiologiske 
journaldata 

Vi må også utrede migrering av radiologiske journaldata. Dette må skje i 
samarbeid med dokumentasjonssenterets og IKT-avdelingens tilsvarende 
gjennomgang for klinisk journaldata. Det pågår dialog med IKT-ressurser i 
prosjektet om hvordan dette skal løses 

IHR Oppdatere legeregister, private henvisere; skal henvisende instanser legges i DIPS 
og så overføres til ris? 

Større PACS 
kapasitet 

Avhenger av løsning for migrering av data, og må vurderes fortløpende 

Informasjon Informere henvisere i Vestby om hvilke pasienter som skal til Moss/Kalnes 
Kontakte samhandl./ kom. avd. – delta på fastlegesamling i Vestby 

Pasienter til 
Moss 

Flere pasienter i Moss, resepsjonens åpningstid må vurderes mot åpningstid for 
bildediagnostikk. Samhandle med dok.senter om bemanning skrankefunksjon 
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3.8. Senter for laboratoriemedisin 
Administrativt Det er et ønske om at fastlegene i Vestby benytter seg av tilbudet i SØ og det er 

gjennomført møte med fastlegene i Vestby vedr. dette (09.10.17). 
Opprettelse av ny transportrute til fastleger og sykehjem i Vestby – det er 
gjennomført møte med transportavdelingen i FM ift. (Vestby) og dette er avklart. 

Kapasitet Generelt er det ingen større utfordringer. 
Når det gjelder patologi er det allerede i dag høy aktivitet og en økning i 
pasientgrunnlaget kan gi utfordringer ift. kapsiteten. 

 

3.9. Andre områder 
Kommunikasjon og samhandling 
Det er utarbeidet felles kommunikasjonsplan med Ahus. I tillegg er det laget en brosjyre som kort 
beskriver hvordan pasientene sikres en trygg overføring og mottak i SØ (basert på overordnet 
samarbeidsavtale). 
 
Opprettet felles internettside med Ahus hvor viktig informasjon finnes. Her vil det også legges ut 
nyheter etter hvert som tidspunktet for overføring (2. mai) nærmer seg. Kommunikasjonsavdelingen 
har også en plan for distribuering av husstandsinformasjon til alle innbyggere i Vestfold og en 
mediestrategi. 
 
Det er etablert et tett samarbeid med Vestby kommune både på politisk og administrativt nivå. Det er 
også et nært samarbeid med fastlegene. Ordføreren er invitert til SØ 5. april for dialog og omvisning.  
 
På administrativ nivå er det gjennomført flere møter allerede og det foreligger en plan for perioden 
frem mot overføringen. Eksisterende samarbeidsavtaler med kommunene i Østfold er gjennomgått 
med Vestby kommune (overordnet avtale med retningslinjer, IKT driftsavtale, smittevernavtale, ACT-
team-avtale og oppsøkende rusteamavtale). Flere av avtalene er allerede godkjent. 
 
IKT 
Både lokal arbeidsgruppe IKT og felles arbeidsgruppe med Ahus er etablert. Det pågår planlegging for 
overføring av pasientinformasjon iht. til gjeldende lovverk og vurderinger knyttet til 
informasjonssikkerhet og personvern.  Arbeidet omfatter kartlegging av omfang, forberedelse til 
konvertering og testing før en overføring av data kan finne sted. Dette skjer i samarbeid med 
Sykehuspartner og DIPS (journalleverandør).  
 
Pr. i dag jobbes det med å avklare formelt samtykke fra Ahus ift. overlevering/ overføring av 
pasientopplysninger - dette er en forutsetning for det videre arbeidet.  
 
MTA og behandlingshjelpemidler 
MTA Kalnes blir påvirket i form av økt antall vaktutrykninger (ca. 1-2 pr. mnd.), noe det foreligger en 
plan for. Når det gjelder behandlingshjelpemidler til pasientene i Vestby kommune, er dagens 
situasjon kartlagt og tiltak iverksatt. Det utarbeides en avtale mellom SØ og Ahus som beskriver ansvar 
for vedlikehold og erstatning. Informasjonsskriv til eksisterende brukere er utarbeidet og vil bli 
distribuert av Ahus. 
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