
Årsberetning 2017 for Sykehuset Østfold HF  
 
 
Innledning  
Sykehuset Østfold HF (SØ) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 5. desember 2001 i 
forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene 
til staten. Virksomheten i Psykisk helsevern Østfold HF ble overført til Sykehuset Østfold HF 
med virkning fra 1. januar 2003. 

Helseforetakets verdigrunnlag er forankret i Helse Sør-Øst sin visjon om gode og likeverdige 
helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk 
bakgrunn, kjønn og økonomi. 

Hovedoppgavene til SØ er pasientbehandling, forskning, undervisning av helsepersonell og 
opplæring av pasienter og pårørende. SØ har alle de vanlige spesialitetene for somatiske 
områdesykehus og leverer spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusavhengige. 

SØ betjente i 2017 en befolkning på ca. 292 000 innbyggere fra alle Østfolds kommuner med 
unntak av Rømskog. 

Den kliniske virksomheten i SØ er organisert i 5 klinikker (medisin, kirurgi, akuttmedisin, 
kvinne-barn og psykisk helsevern og rusbehandling). Kreftavdelingen, avdeling for 
bildediagnostikk og senter for laboratoriemedisin er organisert utenfor klinikkstrukturen og 
rapporterer direkte til administrerende direktør. I tillegg kommer sentrale stabsfunksjoner 
som er organisert under viseadministrerende direktør, fagdirektør, prosessdirektør, 
økonomidirektør, HR-direktør og kommunikasjonssjef. Driftstjenestene er samlet i divisjon 
for facility management (FM). 

Foretaket ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav tre velges blant de ansatte. 

Ved utgangen av 2017 hadde SØ 4412 årsverk. Omsetningen var 5,9 mrd. kroner. 

Måloppnåelsen på en rekke kvalitetsindikatorer er tilfredsstillende for 2017. SØ står 
imidlertid fortsatt overfor uløste oppgaver og det må arbeides aktivt med løsninger for å 
sikre full måloppnåelse i forhold til eiers oppdrag, blant annet når det gjelder 
korridorpasienter og økonomisk resultat. 

SØ har utfordringer knyttet til pasientlogistikk fra mottak til utskrivelse, noe som tidvis har 
gitt opphopning og stor belastning i akuttmottaket og korridorpasienter. En rekke tiltak er 
iverksatt, og utvidelse av akuttmottaket er under planlegging. 

 

Resultater og måloppnåelse 2017  
 
SØ har et negativt regnskapsmessig resultat i 2017 på 321 mill. kroner. Det var budsjettert 
med et underskudd på 264 mill. kroner, det vil si et negativt avvik på 57 mill. kroner. Årets 
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underskudd gjelder særlig kostnader til bemanning innen somatisk virksomhet. I tillegg har 
det vært merkostnader, utover budsjettert nivå, på tjenestepris til Sykehuspartner, 
medikamenter og kjøp av gjestepasientplasser.  Deler av merkostnadene er dekket opp 
gjennom økt aktivitet i senter for laboratoriemedisin. 
 
Sammenlignet med 2016-resultatet har det vært en resultatforbedring på i overkant av 100 
mill. kroner i SØ. Forbedringen er en følge av et lavere merforbruk av vikarer, høyere 
aktivitetsbaserte inntekter og bedret kontroll med varekostnader og pasientreiser. 
 
Innen somatisk virksomhet har det vært en aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på 5,6 % i 2017.  
I 2017 er det gjort endringer i rapportering på polikliniske konsultasjoner innen psykisk 
helsevern for voksne (VOP), psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og tverrfaglig 
spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB). Endringen medfører at plantall og 
historikk på aktivitet ikke er sammenlignbar med antall konsultasjoner som er gjennomført i 
2016.  Endringen betyr også at aktivitetsveksten innen poliklinisk aktivitet i 2017 for psykisk 
helsevern og TSB ikke kan sammenlignes med veksten innen somatisk virksomhet.  
 
Det var i gjennomsnitt 2,6 % pasienter i korridor i 2017, mot 1,1 % i 2016. 
 
 
Pasientadministrativt arbeid, ventetider og fristbrudd 
SØ har gjennom 2017 tilpasset prosedyrene til standarder utarbeidet av Helse Sør-Øst for 
pasientadministrativt arbeid.  
 
Samarbeidsprosjektet mellom SØ og Sykehuspartner, hvor innsatsteam gjennomgår 
vurderingspraksis for henvisninger, prioritering av pasienter på ventelistene og 
innkallingsrutiner har gitt positive resultater for utvalgte somatiske fagområder og 
videreføres i psykisk helsevern i 2018. 
 

- Time i første brev 
72 % av SØs pasienter fikk time i første brev etter mottatt henvisning. Resultatet er en 
forbedring med 9 prosentpoeng i 2017, etter systematisk arbeid med langtidsplanlegging av 
legeressurser og driftsoptimalisering av avdeling for pasientservice og booking. 
 

- Fristbrudd 
I 2017 opplevde 1,7 % pasienter fristbrudd. Dette er en nedgang fra 2016 og tilsvarer 846 av 
50 179 avviklede pasienter. SØ har iverksatt flere tiltak, blant annet bruk av alternative 
behandlingssteder. I tillegg innføres nytt styrings-/fristbruddverktøy, innsatsteam for å bistå i 
forbedringsarbeid er satt inn, og poliklinisk aktivitet er økt. 
 

- Ventetider 
Ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 52 dager i desember 2017. Resultatet er 
innenfor målet, som var 60 dager for avviklede pasienter. Ventetiden for pasienter som 
fortsatt venter, var 55 dager i desember 2017. Dette er en dag mer enn i 2016.  
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Sykehusinfeksjoner  
Ved nasjonale prevalensmålinger vår og høst 2017, var andel sykehusoppståtte infeksjoner 
4,3 % og 2,5 %, som gjør at SØ, året sett under ett, ligger på et nivå som samsvarer med eiers 
krav. Ved begge målingene var lungebetennelse og postoperative sårinfeksjoner hyppigst 
forekommende. Lavere prevalens nå enn for et par år siden antas å ha sammenheng med 
nytt sykehus og bedre forutsetninger for godt smittevern med bedre fasiliteter, enerom, 
rene overflater og at SØ nå er smykkefritt. 
 
 
Pakkeforløp – kreft  
Resultatene samlet for 2017 viser at det nasjonale målet om at 70 % av pasientene skal være 
inkludert i pakkeforløp er nådd. Det nasjonale målet om at 70 % av pasientene skal ha 
startet behandling innen definerte forløpstider er ikke nådd. Utviklingen de siste tre 
månedene i 2017 er derimot svært positiv og måloppnåelsen er samlet over 74 %. For de 
store pakkeforløpene der utredning og behandling foregår i SØ (bryst- og tarmkreft), har 
måloppnåelsen i den samme perioden vært over 90 %.  
 
 
Forskning  
Det er en økende forskningsinteresse i SØ. Dette kommer til uttrykk både i antall søknader 
om oppstart av nye doktorgradsprosjekter og i antall publiserte vitenskapelige artikler. Det 
ble i 2017 etablert fire nye forskningsgrupper, i tillegg til de fem eksisterende. Etablering av 
solide og sterke forskningsmiljøer vil føre til bedre faglig kompetanse, som igjen vil føre til 
økt kvalitet på helsetjenesten. 
 
Forskningsavdelingen mottok 16 søknader om interne forskningsmidler til finansiering av 
doktorgradsprosjekt både innen klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning. 14 
søknader ble sendt til Helse Sør-Øst, men ingen søknader ble innvilget.  
 
I 2017 var det fem disputaser til doktorgrad og ved utgangen av 2017 var det 42 pågående 
doktorgradsløp. Endelige tall for godkjente publikasjoner er ikke klart før i april, men det ser 
ut til å ende på omtrent 70 publikasjoner for 2017. (73 publikasjoner i 2016).  
 
Det er opprettet fire tematiske biobanker og startet innsamling i tre av disse. Arbeidet pågår 
med å etablere flere tematiske forskningsbiobanker, noe som vil bidra til økt klinisk forskning 
i framtiden. Sykehuset har tatt i bruk registerverktøyet Medinsight i 2017 og det er opprettet 
10 registre som skal gi grunnlag for både forskning og lokalt kvalitetsarbeid. 
I 2017 ble det arrangert en vellykket todagers forskningskonferanse med interne og eksterne 
forelesere. Både stipendiater, forskere, avdelingssjefer og samarbeidspartnere var invitert.  
 
 
Innovasjon 
SØ har høy innovasjonsaktivitet med i gjennomsnitt 15 pågående innovasjonsprosjekter 
gjennom 2017. Dette er et resultat av mangeårig systematisk og målrettet arbeid med 
innovasjon. 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 

3 
 



ressursutnyttelse og samtidig bidra til næringsutvikling. For dette arbeidet anses sykehuset 
som ledende innen tjenesteinnovasjon og utpekes også som en svært attraktiv 
samarbeidspartner.  
 
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. 
 
SØ fikk innvilget seks innovasjonssøknader fra Helse Sør-Øst 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. 
 
 
Samhandling  
Det har vært avholdt 7 ordinære møter i administrativt samarbeidsutvalg i 2017. Det er 
behandlet 114 saker etter totrinnsmodellen, med drøfting og beslutning i hvert sitt møte. 
Alle møtene er avholdt i SØ sine lokaler på Tuneteknikeren, med tilrettelegging fra SØ. 
Kommunene har fra august 2017 sammen finansiert en 40 % stilling som samhandlingssjef 
som skal koordinere innsatsen fra kommunene og være en del av sekretariatet. Det styrker 
samhandlingsarbeidet. 
 
Partnerskapet vedtok i 2017 å se på ny og bedre organisering av det overordnede 
samhandlingsarbeidet. En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til ny struktur. 
Inklusjonskriterier og tilbud for pasienter med rus- og psykiatriske utfordringer på 
kommunale akutt døgnplasser (KAD) er vedtatt og implementert. 
Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) er besluttet videreført som et fast underutvalg. 
 
Tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen i Østfold er gjennomført. I tillegg har administrativt 
samarbeidsutvalg behandlet saker om samarbeid sykehus og kommunal fengselstjeneste, 
innlemming av Vestby kommune i SØs opptaksområde, sykehusets utviklingsplan, 
kvalitetssikring av dokumentasjon ved overføring av pasient fra sykehus til kommune, 
kvalitetsforbedring av pasientforløp og arrangert Rehabiliteringskonferanse for Østfold. 
 
 
Styrets virksomhet  
 
Styrets hovedoppgaver er knyttet til helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold, strategi og mål, 
organisasjon og ledelse og tilsyn med foretakets virksomhet og drift. 
 
Styret har pasientsikkerhet som tema i alle sine møter. Tema i 2017 har blant annet vært: 

- Tvang i psykisk helsevern 
- Prehospitale tjenester og akuttmottak i Østfold 
- Antibiotikabruk i SØ 
- Forskning i SØ 
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- Sykefravær 
 
Styret har behandlet sak om god virksomhetsstyring i SØ. LGG (ledelsens gjennomgåelse) er 
lagt frem to ganger i 2017. Styret er orientert om status for pakkeforløp kreft og resultatene 
av GTT (Global Trigger Tool - registrering av pasientskader) 2016. Pasient- og brukerombudet 
orienterte styret om saker de har mottatt fra pasienter ved SØ.  
 
Styret behandler alle rapporter som mottas fra konsernrevisjonen. På bakgrunn av 
rapportene, utarbeider SØ handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister. 
Konsernrevisjonen har gjennomført revisjon av likeverdig og forutsigbar helsehjelp, og styret 
har behandlet revisjonsrapporten og handlingsplanen. Plan for interne revisjoner i SØ 2017-
2018 er lagt frem for styret. 
 
Styret er holdt løpende orientert om arbeidet med å innlemme Vestby kommune i SØs 
opptaksområde fra 2. mai 2018.  
 
Alle helseforetak er pålagt å utarbeide utviklingsplan, i tråd med Helse Sør-Østs veileder for 
arbeidet med utviklingsplaner. SØ har utarbeidet utkast til utviklingsplan som var sak i styret 
før den ble sendt på høring. Endelig behandling skal skje i styremøte i mai 2018. Styrets 
tidligere vedtatte strategiske mål ble rullert i 2017 og inngår nå i utviklingsplanen. Et nytt 
satsningsområde er å bidra til å forbedre folkehelsen, hvor Østfold skårer lavere enn 
landsgjennomsnittet på flere områder. 
 
SØ hadde negativ økonomisk utvikling gjennom 2017, og en hovedoppgave i 2017 har vært å 
tilpasse driften til økonomiske rammer. Dette har også preget styrearbeidet.  Aktivitets-, 
kvalitets- og økonomirapporter er behandlet i hvert styremøte. 
 
Styret er orientert om arbeidet med sikringsrisikoanalyser i SØ og evalueringen av 
fullskalaøvelsen 2017.   
 
Styret avleverte høringsuttalelse til Kvinnslands-utvalgets utredning om hvordan det statlige 
eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Styret er også orientert om Prosjektet 
«Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner». 
 
Styret har hatt en årlig gjennomgang av instrukser for styret og administrerende direktør, og 
vedtatt erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. KLP har orientert styret om sin 
pensjonsordning. Styret er også orientert om virksomhetsoverdragelsen av 4 årsverk fra SØs 
innkjøpsfunksjon til Sykehusinnkjøp HF.  
 
Styret i SØ har avholdt 8 møter i 2017, hvorav ett ekstraordinært telefonmøte. Det er 
gjennomført to styreseminarer. Styreevaluering og evaluering av administrerende direktør 
ble gjennomført 19. september 2017. Det ble gjennomført felles styresamling for alle HF-
styrene i Helse Sør-Øst 27. februar 2017. Styremøtene avholdes vanligvis på Kalnes. Det er 
også avholdt møter på Haldenklinikken og ambulansestasjonene i Eidsberg og i Fredrikstad. 
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Alle referat fra brukerutvalget og protokollene fra styremøte i Helse Sør-Øst legges frem for 
styret.  Samarbeidet med brukerutvalget er et viktig bidrag for å skape enda bedre 
helsetjenester til alle som trenger det. Styret har hatt ett fellesmøte med brukerutvalget.  
 
 
Personalforhold, HMS og miljørapportering  
 
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 %, samme som forrige år.  Gjennomsnittlig 
årsverksforbruk i 2017 var 4 852 mot 4 910 i 2016, det vil si en reduksjon på 58 årsverk.  
 
SØ er en inkluderende arbeidslivsbedrift og har IA-avtale gjeldende ut avtaleperioden (2014-
2018).  Sykefraværet i 2017 ble 7,6 % hvorav korttidsfravær utgjorde 2,3 %. Sykehuset har 
arbeidet systematisk med nærværsarbeid og reduksjon av sykefraværet, der NAV og 
bedriftshelsetjenesten har vært naturlige samarbeidspartnere. Utviklingen på sykefraværet 
har vært positiv med en nedgang på 0,39 prosentpoeng fra året før.  En del av denne 
nedgangen skyldes at fraværet har gått fra å være langtidsfravær (>16 dager) til å bli 
korttidsfravær (16 dager eller kortere). 
 
HMS handlingsplan revideres årlig med nye forbedringstiltak. Prioriterte HMS-mål er 
sykefravær på maks. 7 % for sykehuset totalt, redusert energiforbruk på 1 % fra foregående 
år, færrest mulig vold- og trusselhendelser mot medarbeidere og at alle enheter skal ha en 
aktiv HMS handlingsplan med mål og tiltak for det systematiske HMS-arbeidet.  
 
Forebygging og håndtering av trusler og vold fra pasienter og pårørende mot medarbeidere 
er et prioritert område. Det er iverksatt tilbud om opplæring i konflikthåndtering til alle 
enheter og overvåking av alvorlige hendelser registrert i Synergi. Som følge av strengere 
regelverk fra 2017, er det utarbeidet ny felles prosedyre «Forebygging og håndtering av vold 
og trusler mot medarbeidere».  
 
Det ble registrert totalt 210 hendelser med vold mot medarbeider i 2017 mot 170 i 2016, en 
økning på 24 %. 89 % (187) av hendelsene var innen psykisk helsevern, 9 % (18) innen 
somatikk og 2 % (5) innen ikke-medisinske tjenester. Det ble registrert totalt 237 trusler mot 
medarbeider i 2017 mot 124 i 2016, en økning på 92 %. 92 % (219) av hendelsene i 2017 var 
innen psykisk helsevern, 7 % (16) innen somatikk og 1 % (2) innen ikke-medisinske tjenester. 
Det antas å ha vært og fortsatt er en underrapportering av trusler og vold mot 
medarbeidere. Økningen i vold og trusler mot medarbeidere følges tertialvis med 
gjennomgang av alle hendelser. 
 
Det var totalt 67 registrerte yrkesskader på medarbeidere i 2017 mot totalt 79 yrkesskader i 
2016, en reduksjon på 15 %. Yrkesskader i 2017 fordeler seg med 20 i psykisk helsevern, 33 i 
somatikken (hvorav 10 i prehospital avdeling) og 14 i divisjon FM og staber. 
 
Det er noen utfordringer med rekruttering i forhold til enkelte spesialiteter, både når det 
gjelder sykepleiere og leger. Det jobbes aktivt med ulike rekrutteringstiltak og langsiktig 
arbeid med oppgavedeling.  
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Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017, ettersom den nå er slått sammen 
med pasientsikkerhetsundersøkelsen som skal gjennomføres våren 2018. 
 
I trygge arbeidsmiljø er ansatte engasjerte og deler viktig informasjon med sine ledere. 
Arbeidsmiljøet må gjøre de mulig for ansatte å gi pasientene så høy sikkerhet mot utilsiktet 
skade som en kan oppnå. En alvorlig pasientskade kan være belastende for arbeidsmiljøet og 
den enkelte ansatte. SØ har derfor fokus på at pasientsikkerhet og HMS sees i sammenheng.  
 
SØs leide og eide arealer inkludert boliger, hadde i 2017 et samlet beregnet energiforbruk 
avlest i energiovervåkingssystemet EOS på nær 48 000 MWh mot 52 824 MWh i 2016 
(faktisk forbruk, ikke graddagskorrigert). Samlet energiforbruk hadde i 2017 en reduksjon fra 
2016 til 2017 på -1,3 % for SØ Kalnes, Haldenklinikken og SØ Moss samlet 
(graddagskorrigert). SØ har en handlingsplan for energisparing med over 40 mulige tiltak. En 
del tiltak krever større investeringer.  
 
I 2014 ble SØ sertifisert etter ISO 14001, miljøledelsessystem. SØ opprettholdt 
sertifiseringen gjennom resertifisering i 2017.  
 
I 2017 produserte SØ 73 tonn matavfall, 291 tonn risikoavfall og 1 026 tonn annet avfall. 
Mengden matavfall er økt med 18 % (11 tonn) fra 2016.  På Kalnes har det vært stor økning i 
antall tunvogner, som nå ryddes av buffépersonell. Disse sorterer også ut matavfallet. 
Risikoavfallet har økt med 12 % (32 tonn) fra 2016. Det er stort fokus på denne avfallstypen, 
og det er planlagt tiltak som vil redusere mengden. Endringene vil bli iverksatt våren 2018, 
da komprimering av restavfallet på Kalnes nå fungerer tilfredsstillende.   Mengden av annet 
avfall i 2017 økte marginalt, med under 1 % (3 tonn).  
 
 
Likestilling og diskriminering  
 
Av totalt 210 lederstillinger i SØ er 62 % kvinner. Kjønnsfordelingen blant ledere fordeler seg 
slik (31.12.2017): 
 

 
 
SØ har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. SØ har individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver 
for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Sykehuset arbeider aktivt for å utforme og 
tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens tilbud kan benyttes av flest mulig. 
Det nye sykehuset på Kalnes er universelt utformet, hvor det er lagt vekt på god 
tilgjengelighet til alle steder i bygget.  
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Mål og utfordringer 2018  
 
Gjennom budsjettprosessen for 2018 er det forsøkt å styrke de områdene som har negative 
avvik i 2017. Dette gjelder særlig lønn, medikamenter, tjenestepris til Sykehuspartner og 
gjestepasienter. Fra 2. mai 2018 er opptaksområdet for Vestby kommune planlagt overført 
til SØ. Økt opptaksområde, sammen med aktivitetsvekst innen flere områder, gir et noe 
større handlingsrom i budsjett 2018 gjennom økt basisramme og aktivitetsbaserte inntekter.  
 
SØ har iverksatt en rekke tiltak som skal redusere omfanget av korridorpasienter, og dette 
arbeidet fortsetter i 2018. Tiltakene som gjennomføres skal også gi rom for økt aktivitet som 
følge av mottak av pasienter fra Vestby. 
 
Til tross for noe større handlingsrom i budsjettet for 2018 vil det være behov for tett 
oppfølging og krevende prioriteringer. Det er et mål å gjennomføre alle aktivitetene på en 
mest mulig kostnadseffektiv måte uten at dette har konsekvenser for kvalitet og 
pasientsikkerhet. Det må videre fortløpende vurderes ytterligere tiltak for å redusere 
kostnadsnivået innen alle områder gjennom året dersom de forutsetningene som er lagt ikke 
innfris. 
 
Eier har gitt følgende overordnede styringsmål for 2018: 

1.  Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2.  Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3.  Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Styret vil arbeide for å innfri styringsmålene fra eier. 
 
Styret har vedtatt følgende mål for 2018: 

a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
b. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
c. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på henvisningen.  
d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

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

 
 
Resultat, investeringer, finansiering og likviditet  
 
Omsetningen for SØ var på 5,9 milliarder kroner i 2017 og resultatet ble et underskudd på 
320,6 mill. kroner. Forbruk av driftskredittrammen per 31.12.2017 er 846,1 mill. kroner av en 
total kredittramme på 1.036 mill. kroner.  
 
Sykehuset Østfold hadde per 31.12.2017 en kortsiktig gjeld på 27,7 % i forhold til total gjeld. 
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året 7,6 milliarder kroner. Egenkapitalandelen utgjorde  
16,9 % per 31.12.2017. 
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Disponering av årsresultat  
 
Regnskapet avlegges under forutsetning om fortsatt drift og er avlagt etter regnskapsloven. 
Årets resultat for Sykehuset Østfold HF ble et underskudd på 320,6 mill. kroner.  
Styret foreslår at årets underskudd disponeres som følger: 
 
Fra annen egenkapital      320,6 mill. kroner 
   
                                                                                     
 
Oppsummering   
 
Styret vil framheve at sykehuset har nådd mange viktige styringsmål til tross for et krevende 
driftsår. SØ fikk et dårligere økonomisk resultat enn budsjettert i 2017, men det var en 
betydelig resultatforbedring i forhold til 2016. Det jobbes aktivt med tiltak for å sørge for at 
regnskapsresultatet i 2018 blir i tråd med forutsetningene. Dette er nødvendig for å sikre 
økonomisk handlefrihet til å gjøre nødvendige investeringer.    
 
Den økende andelen eldre i befolkningen vil føre til et økende antall pasienter med 
langvarige, kroniske lidelser. SØ ligger langt fremme når det gjelder teknologi og 
infrastruktur og har gode forutsetninger for å møte denne utviklingen. Det er viktig å utnytte 
potensialet som ligger i nytt sykehus gjennom god samhandling med brukerne, 
primærhelsetjenesten og medarbeiderne i SØ. Styret vil ha oppmerksomhet rettet mot 
realisering av verdien ved nytt sykehus. En forutsetning for å nå de fastsatte målene, er god 
styring og ledelse. 
 
SØ skal også i 2018 vektlegge pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen, med spesiell 
oppmerksomhet rettet mot pasientforløp, ventetid og korridorpasienter. Styret må i 2018 ha 
en særlig oppmerksomhet på å sikre en drift i samsvar med de økonomiske rammene som er 
gitt. 
 
Styret retter en stor takk til ledelse og medarbeidere for innsatsen i 2017. 
 
 
   
 

Sarpsborg, 9. april 2018 
 
 

 
…………………………..  …………………………  ………………………. 
Marianne Nordby Fålun Petter Brelin   Anita Talåsen Granli  
styrets leder   styrets nestleder 
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………………………….  ………………………….  ………………………. 
Nina Tangnæs Grønvold Kjetil Olsen   Anne-Karin Rime 
 
 
 
………………………….  ………………………….        
Gro Seim   Ketil Solbakke 
 
 
                                      
…………………………. 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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