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Mottak av pasienter fra Vestby kommune – status på tiltaksplan  

 

Sammendrag: 
I tråd med styrets tidligere vedtak er tiltakene gjennomgått med verneombud og tillitsvalgte på 
avdelingsnivå med oppfordring til å komme med nye tiltak. Nye tiltak er beskrevet i 
risikovurderingen. Iverksettelse av tiltak er fulgt opp og vil følges opp ukentlig framover, også 
etter 2 mai 2018. 

 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sarpsborg, den 05.04.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Oppdatert risikovurdering gjennomført 4. april 2018 
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1. Administrerende direktørs anbefaling / konklusjon 

På bakgrunn av fornyet risikovurdering, foreløpig resultat av iverksatte tiltak, informasjon og 
involvering av medarbeidere og identifisering av nye tiltak, anser administrerende direktør at det 
ikke er grunnlag for å utsette overføringen av pasienter fra Vestby kommune fra Akershus 
universitetssykehus (AHUS) til Sykehuset Østfold (SØ). Administrerende direktør vil fortsatt følge 
utviklingen og gjennomføring av tiltakene nøye. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Det har siden styremøte 19. mars 2018 blitt iverksatt mange tiltak for å informere og involvere 
medarbeiderne og lokale tillitsvalgte og verneombud: 

 Ukentlige møter mellom prosjektledelsen og foretakstillitsvalgte i NSF og Dnlf hvor 
involvering, status og tiltak er drøftet. 

 Styringsgruppeleder for mottak vestbypasienter (fagdirektør) har sendt ut e-poster 20. og 
23. mars 2018 til alle ledere. Her ble man ble bedt om ytterligere å konkretisere tiltakene 
og beskrive effekten av disse sammen med sine lokale tillitsvalgte og medarbeidere. 
Klinikkvise handlingsplaner ble vedlagt sammen med en presentasjon til bruk for lederne 
lokalt. Lederne har gjennomført møter og dokumentert dette. 

 Orientering om status i arbeidet i møte med foretakstillitsvalgte 3. april 2018. 

 Intranettsak etter styremøtet 19. mars 2018 hvor det ble redegjort for vedtak, 
risikoområder og tiltak. 

 Intranettsak 23. mars 2018 hvor administrerende direktør informerte om viktigheten av 
arbeidet med mottak av vestbypasientene og uttrykker forståelse for at mange er skeptiske 
til og bekymret for at vi skal øke antall pasienter. Et større opptaksområde gir oss bedre 
forutsetninger for å opprettholde et sterkt fagmiljø innen alle fagområder.  

 
4. april 2018 ble det gjennomført ny risikovurdering med gjennomgang av alle eksisterende og nye 
tiltak. Vekting (sannsynlighet og konsekvens) er ikke endret siden forrige vurdering, men 
foretakstillitsvalgte og hovedverneombud er fortsatt bekymret for belastningen på 
medarbeiderne. 
 
Faktatall – endringer fra februar til mars 2018 
Antall korridorpasienter i gjennomsnitt per døgn er i SØ totalt fra februar til mars redusert fra 22 
til 18. Tilsvarende er gjennomsnittlig liggetid redusert fra 4,77 til 4, 57 døgn (dvs. 0,2) (eksklusiv 
akuttmottak, observasjon og 0-dags-liggere). 
 
Oversikt over effekt av tiltak: 
Tiltak Effekt 

Innfridde tiltak totalt i medisinsk klinikk Frigjør 16 senger 

Økt pacemakerinnleggelse fra 2-3 dager per uke Vil redusere fra 4 til 12 liggedøgn per uke (avhengig av 
aktivitet) 

Hjerteavdelingen har tatt i bruk 4 senger Økt med 4 senger 

Tiltak i kreftavdelingen Frigjør 1,2 senger 

Tiltak i klinikk for kirurgi Frigjør 1 seng 

Flyttet aktivitet fra operasjonsavdelingen til ortopedisk 
poliklinikk 

Frigjøring av 300-350 inngrep per år i 
operasjonsavdelingen 

Etablering av ekstra operasjonsteam kveld mandag til 
torsdag 

400-500 ekstra operative inngrep per år 
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Hovedmålet er å redusere liggetid med 0,3 døgn totalt i SØ, noe som vil frigi 30 senger. 
Bemanningen i 2018 er styrket (lege og sykepleier), både innenfor medisin og kirurgi – se tabeller 
under.  
 
Medisin: 
Reell økning av sykepleierårsverk per avdeling medisin: 
 

 
 

Reell økning av legeårsverk per avdeling medisin: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kirurgi: 
Reell økning i årsverk for sykepleiere og leger: 
Anestesi 2 årsverk leger i spesialisering (LIS) 

ØNH akuttfunksjon på D8 1,04 årsverk 

Uteservice / veneaccess tilbud 3,7 årsverk 

Sterilsentral grunnbemanning og forsyning 0,9 + 2 årsverk 

Operasjonsavdeling Kalnes 7 operasjons- og 2 anestesisykepleiere 

Operasjonsavdeling Moss 5 operasjons- og 4 anestesisykepleiere 

 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Det er fremkommet flere nye tiltak siden forrige styremøte. De viktigste er: 

 SØ er i dialog med helsehuset i Askim om etablering av 8 nye KAD-senger. Første møte er 
planlagt ultimo april 2018. 

 Det skal utarbeides en avtale med andre helseforetak om avlastning i perioder med 
spesielt høy aktivitet. 
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 Det er etablert en arbeidsgruppe som skal vurdere omfordeling av senger mellom 

fagområdene. Dette vil bli drøftet i sykehusledermøte 26. april 2018. Bakgrunnen for dette 
er økt korridorbelegg på enkelte fagområder, noe som har sammenheng med 
«moderpostprinsippet» som er innført for å ivareta pasientsikkerheten. 

 
I tillegg er det, i samarbeid med Helse Sør-Øst, under planlegging en evaluering av driftskonseptet, 
herunder bemanning, teknologiske løsninger, bygningsmessige forhold mm. Mandat er under 
utarbeidelse. Tillitsvalgte vil bli involvert i endelig utforming av denne undersøkelsen. 
 
SØ gjennomfører i mars-april 2018 medarbeiderundersøkelsen «ForBedring 2018». Årets 
undersøkelse tar for seg både pasientsikkerhetskulturen og arbeidsmiljøet, og svarene vil danne 
grunnlag for det videre oppfølgingsarbeidet. 
 
 


