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1. Sammendrag 
  

Prosjektdefinisjon 

Bakgrunn: 

Det har over flere år vært en økende pågang av pasienter til akuttmottaket. Fra 

januar 2015 til dags dato har økningen vært på ca. 10 %.  I tillegg har liggetiden på 

akuttmottaket blitt lenger enn det som var planlagt i konseptet for nytt sykehus. 

Dette har resultert i arealutfordringer i akuttmottaket og økt ventetid for 

pasientene. Mangel på undersøkelsesrom gir økt tid til triage og legevurdering, med 

risiko for reduksjon i pasientsikkerhet.  

Den arealmessige hovedutfordringen er knyttet til arealet for «gående» pasienter, 

både med tanke på undersøkelsesrom og venteplasser for pasient og pårørende. 

Arbeidsforholdene er uoversiktlige, noe som påvirker mulighetene til å følge opp 

pasientene på en god måte. 

Sykehuset skal fra mai 2018 overta pasienter fra Vestby kommune. Dette vil 

medføre en økning av pasienter til akuttmottak, estimert til ca. 6 %. 

Prosjektmål: 

Samfunnsmål  

Akuttmottaket skal etter utvidelsen være: 

 Et akuttmottak som sikrer et helsemessig godt og samfunnsøkonomisk 

effektivt tilbud til befolkningen i Østfold og Vestby.  

 

Effektmål: 

 Et tryggere og mer effektivt mottak av pasienter  



 
 

 
 

Side 4 av 7 
 

HSØ Prosjektveiviser – Prosjektdirektiv/Styringsdokument 
 
Prosjekt: 

 

Dato: Prosjektnr: 
 

 Oversiktlig pasientlogistikk  

 Kortere ventetid og et effektivt opphold 

 Økt kapasitet for mottak av pasienter 

 Bedrede arbeidsforhold for medarbeidere og støttepersonell  

 Et godt og sikkert arbeidsmiljø  

 Helhetlig, bærekraftig og fremtidsrettet løsning 

 

Resultatmål: 

Det skal utarbeides en konseptrapport som beskriver tre alternativer for utvidelse av 

akuttmottaket.  

Alternativ 1: Utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 

Alternativ 2: Forenklet utvidelse av akuttmottaket ved akuttinngang (vest) 

Alternativ 3: Utvidelse av akuttmottak mot helikopterplass (nord) 

 

Konseptfasen del I – frist 18. juni 2018: 

 Hovedprogram (funksjonsprogram, overordnet teknisk program, 
hovedprogram utstyr, overordnet KT-program, romprogram) 

 Analyser av alternative utvidelsesløsninger 

 Overordnet fremdriftsplan for alternative utvidelsesløsninger 

 Nærmere utredning av tomt og grunnforhold, inkludert flytting av 
helikopterplass og ambulansetrase 

 Konsekvenser for pasientbehandlingen i byggeperioden 

 Beregning av økonomisk bæreevne 

 Risikovurdering 

 Evaluering og anbefaling av utvidelsesløsning 
 

Konseptfase del II – frist desember 2018: 

 Bearbeide valgt løsning til skisseprosjekt 

 Forslag til mandat for forprosjektfase 
 

Strategisk 
forankring: 

Vedtak i Sykehusledermøtet 20.06.17, 109-17 O-sak  

Administrerende direktørs vedtak:  

1. Forenklet bygningsmessig utvidelse av akuttmottaket tas til orientering.  

2. En evt. videre prosjektering avventes da saken skal følge ordinær forankring i 

administrerende direktørs møte med foretakstillitsvalgte/hovedverneombud og 

AMU.  

 

Administrerende direktørs beslutning 22.08.17: 
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Sykehusledermøtet 7. november 2017 168-17 B-sak- Forenklet utvidelse av 
akuttmottak  

Administrerende direktørs vedtak:  
1. Sykehusledermøtet gir sin tilslutning til at prosjektskisse med kostnadskalkyle 
oversendes styret og Helse Sør-Øst.  
2. Prosjektperiode og byggestart komprimeres så mye som mulig  

 
Styresak 70-17 - Styremøte 181217 - Utvidelse av akuttmottaket i Sykehuset 
Østfold - 

Sak trukket  

Føringer og 
rammebetingels
er: 

Prosjektet skal konseptutrede de tre alternativene for utvidelse av akuttmottaket 

frem til konseptfasen del I som skal styrebehandles 19. juni 2018. 

Styret beslutter hvilken løsning som skal arbeides videre med i konseptfasen del II. 

Nasjonale krav og føringer er beskrevet i Helsedirektoratets: Faglige og 

organisatoriske kvalitetskrav for somatisk akuttmottak (IS 2236) 

Risiko: 

 

 Ingen utvidelse vil medføre en pasientsikkerhetsrisiko og økende fare for 
opphopning av pasienter i akuttmottak, samt en økt arbeidsbelastning for 
medarbeidere 

 Manglende finansiering til å gjennomføre en utvidelse 

 Kan føre til en lengre utrednings- og byggeperiode, med belastning for 
pasienter og medarbeidere 

 

Prosjekt-
toleranser: 

 

Hoved-
interessenter: 

 Akuttmottakets pasienter 

 Medarbeidere med arbeidsted i akuttmottak 

 Medarbeidere som har service- og støttefunksjoner knyttet til akuttmottak 

 Samarbeidende avdelinger  

 Avdelinger som påvirkes ved eventuell indre omrokeringer 

Eksterne 
avhengigheter og 
grensesnitt: 

 Strålebunkere utløser behov for større lånefinansiering 

 Helikopterplass må eventuelt flyttes og utredes særskilt 
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Grov Business Case (Prosjektbegrunnelse med fokus på kost/ nytte)  
 

Kostnadsestimat 
Kostnadsestimat inngår som en del av konseptrapporten. 

Forventede gevinster 
(finansielle) 

Ingen 

Forventede gevinster 
(ikke finansielle) 

 Økt pasientsikkerhet, og mer effektiv pasientbehandling 

 Bedrede plassforhold for pasienter og pårørende 

 Bedre oversikt og pasientflyt 

 Bedrede arbeidsforhold for medarbeidere 

Saksbehandling 

 Orientering for HVO og FTV, 29.5.2018 

 Behandling i sykehusledermøtet, 5.6.2018 

 Behandling i styret for SØ, 19.6.2018 

 Behandling i sykehusledermøtet, 4.12.2018 

 Orientering i AMU, 4.12.2018 

 Behandling i styret for SØ, 17.12.2018 

 

 

Prosjekttilnærming/hovedmilepæler 
Hoved milepæler: 

M1 - Når konseptrapport del I, er ferdig utarbeidet, 25.05.2018 

M2 - Når valg av utbygging av akuttmottak er besluttet av styret i SØ, 19.06.2018 

M3 - Når konseptrapport del II, er ferdig utarbeidet, 20.11.2018 

M4 - Når forprosjekt for utbygging av akuttmottak er besluttet av styret i SØ, 17.12.2018 

 

 


