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Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035  
 
Sammendrag: 
Som en oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak ha utviklingsplan 
med tidshorisont 2035. Sykehuset Østfold har utarbeidet utviklingsplan som nå legges frem for 
endelig behandling, og hvor innspill fra styret og fra høringsrunden er tatt inn i planen.   

 

Forslag til vedtak:  
 

1. Styret vedtar Utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2018-2035. 
2. Styret ber om at utviklingsplanen oversendes Helse Sør-Øst RHF. 

 
Sarpsborg, den 07.05.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  1. Utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2018-2035 

2. Høringsuttalelsene samlet 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret vedtar forslaget til utviklingsplan for Sykehuset 
Østfold 2018-2035. 
Utviklingsplanen sendes Helse Sør-Øst og skal inngå i arbeidet med regional utviklingsplan. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 
Prosess 
I foretaksmøte 8. juni 2016 fikk Sykehuset Østfold (SØ) i oppdrag å utarbeide utviklingsplan.  
 
Styret har hatt utviklingsplan som sak og tema i flere av sine møter. Orienteringssak om arbeidet 
med utviklingsplan for SØ ble lagt frem for styret i møte 12. desember 2016, sak 76-16. Her ble 
styret orientert om prosess og arbeidsform. Utviklingsplan for SØ var også tema i styreseminar 19. 
september 2017. Deretter ble utkast til utviklingsplan lagt frem for styret 18. desember 2017, hvor 
styret vedtok å sende planen på høring med høringsfrist 26. mars 2018. Styret gjennomgikk og ga 
innspill til planutkastet i styreseminar 9. april 2018. 
 
Administrerende direktør etablerte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å koordinere arbeidet 
med å utarbeide utviklingsplan for SØ. Det ble i november 2016 gjennomført en 
interessentanalyse som beskriver hvem som skal involveres i arbeidet, og hvordan. 
Interessentanalysen ble lagt frem for brukerutvalget, administrativt samarbeidsutvalg og 
foretakstillitsvalgte. 
 
Beskrivelse av nåsituasjonen ble utarbeidet første halvår 2017, med innspill fra interne fagmiljøer i 
SØ. Denne ble lagt frem i dialogkonferanse med interessentene, 15. juni 2017. Under 
dialogkonferansen ble det også arbeidet i grupper innen følgende tema:  

• Nye arbeidsformer 
• Trygg utskrivning 
• Skreddersøm for kronikere 
• Psykisk helsevern 
• Tverrfaglig behandling av rusmisbrukere 
• Rehabilitering 
• Barn og ungdom 

 
Dialogkonferansen ga viktige innspill til plandelen, som ble utarbeidet i løpet av høsten 2017. Det 
ble dessuten innhentet innspill fra interne fagmiljøer i SØ til utarbeidelsen av plandelen. 
 
Utviklingsplanen skal godkjennes av det regionale helseforetaket etter at styret har vedtatt 
planen. I løpet av prosessen er det avholdt tre dialogmøter mellom Helse Sør-Øst og SØ. Det første 
ble avholdt ved oppstart av arbeidet. Andre møte ble avholdt 27. oktober 2017. Tredje dialogmøte 
med Helse Sør-Øst ble avholdt 4. april 2018. Helse Sør-Øst har gitt positive tilbakemeldinger om 
planens innhold og utforming. 
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Bakgrunn 
Som del av oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetakene ha 
utviklingsplan. Utviklingsplanen skal møte befolkningens behov for helsetjenester i fremtiden. 
Formålet er å skape pasientenes helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og 
riktige bygg og utstyr. Utviklingsplanen er en samlet plan som skal sørge for at underliggende 
planer støtter opp om et overordnet, felles formål. Planhorisonten er 10-15 år. 
 
Sammendrag av utviklingsplanen  
Sykehuset Østfold (SØ) skal tilby gode spesialisthelsetjenester og gi et bredt tilbud til befolkningen 
i Østfold. Det er særlig viktig å gi pasienter med langvarige behandlingsforløp et tilbud i SØ. 
Avanserte og sjeldne behandlinger, hvor reiseavstand er mindre viktig, kan gis i andre 
helseforetak. Psykisk helsevern og somatikk er integrerte tjenester, og for første gang i Norge også 
samlokalisert (Kalnes) og det skilles derfor i liten grad i planen mellom disse områdene. 
 
Hovedutfordringen mot 2030 vil være knyttet til en økende andel eldre innbyggere og dermed 
flere pasienter med langvarige, kroniske lidelser. Dette må løses blant annet gjennom 
omprioriteringer, kapasitetstilpasninger, nye behandlingsmåter og bruk av moderne teknologi for 
kommunikasjon, målinger og oppfølging. Tilbudet til pasientene må være mest mulig koordinert 
og sømløst både i sykehuset og mellom sykehus og kommunehelsetjeneste. De fleste pasientene 
krever oppfølging etter utskrivning fra sykehus, og det vil være særlig nødvendig med gode rutiner 
og systemer for samhandling med kommunene og fastlegene. 
 
SØ skal arbeide for å øke pasientenes medvirkning og mestringsevne (patient empowerment).  
Dette innebærer å hjelpe folk til å ta kontroll over eget liv og øke deres muligheter og evne til å 
handle på områder som er viktige for dem. Dersom pasientens potensial for egeninnsats og 
medvirkning utnyttes i samarbeid med helsetjenesten, kan det føre til bedre helse, mindre behov 
for oppmøte på sykehuset og færre sykehusinnleggelser. Moderne teknologi er et viktig verktøy 
for å sette pasientene i bedre stand til å ta egne valg, kommunisere med helsetjenesten og foreta 
enkle målinger som kan forhindre unødvendige oppmøter på sykehus. Pasienter med diabetes er 
et eksempel på hvordan opplæring og ny teknologi kan bidra til økt egenomsorg og mestring. 
 
SØ skal utvikle en fremtidsrettet og god struktur for en bedre pasient- og brukeropplæring. 
Brukere, kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere vil inviteres med i dette arbeidet. 
 
Medisinsk forskning og innovasjon bringer frem nye behandlingsmuligheter, legemidler og 
medisinsk utstyr i stort omfang og høyt tempo. Dette ser vi blant annet når det gjelder tilbudet til 
pasienter med kreft. Dette er positivt for pasientene, men stiller også helsevesenet overfor 
vanskelige etiske og økonomiske dilemmaer. Problemstillinger rundt overdiagnostikk, 
medikalisering og «overbehandling» må – i samarbeid med pasient, pårørende og 
primærhelsetjenesten – prioriteres høyere i den kliniske hverdagen. Med et godt samarbeid rundt 
pasienten, der mål med behandling avklares, vil kommunehelsetjenesten i større grad kunne 
ivareta flere pasienter i siste fase av livet. SØ står overfor en stor oppgave i forhold til å gjøre 
organisasjonen og medarbeiderne i stand til å håndtere alle prioriteringer og etiske 
problemstillinger som oppstår daglig i møtet med pasientene. 
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SØ skal utrede etablering av et kreftsenter med stråleterapi. Gjennom gradvis utvikling og styrking 
av behandlingstilbudet for pasienter med kreft, skal det etableres et kreftsenter som samler 
tilbudet for voksne kreftpasienter. Dette vil gjøre det mulig å tilby gode forløp og legge forholdene 
bedre til rette for koordinering av pakkeforløpene for kreft og arbeid i multidisiplinære team. 
Dette vil være av stor betydning for å styrke fagkompetansen på kreftområdet, samtidig som det 
vil gjøre sykehuset mer attraktivt som arbeidsplass for dyktige fagfolk. Helse Sør-Øst har vedtatt at 
det skal etableres strålebehandling i SØ mellom 2025 og 2030. Når dette er på plass, vil hele 
pasientforløpet være samlet under ett tak, og store pasientgrupper slipper hyppig og belastende 
transport til Oslo.  
 
Gitt de store investeringene som nylig er gjort, er det ikke aktuelt i planperioden (15 år) å gjøre 
omfattende endringer i sykehusstruktur eller i den interne oppgavefordelingen. Imidlertid vil 
bygningsmassen i Moss nærme seg slutten av sin levetid. Det vil dermed være behov for å utrede 
nye alternativ for dagens virksomhet i Moss mot slutten av planperioden.   
 
Det vil være faglig og økonomisk hensiktsmessig å gjennomgå oppgavefordelingen mellom 
områdesykehusene, der det ikke av helsemessige årsaker er nødvendig at «alle gjør alt». SØ vil ta 
initiativ til at dette utredes videre. 
 
SØ ligger langt fremme når det gjelder teknologi og infrastruktur. Dette er et potensial som må 
utnyttes og videreutvikles og vil være viktige elementer for å skape pasientens helsetjeneste. Det 
er viktig å trekke hele organisasjonen og medarbeiderne med på utviklingen fremover. Innføring 
av nye systemer må tilpasses kapasiteten for involvering og opplæring av brukerne av systemene. 
 
SØ har som mål å være ledende innen tjenesteinnovasjon. Det innebærer at innovasjon må sees 
på som en integrert og tydelig del av virksomheten, støtte oppunder sykehusets overordnede mål 
og nasjonale strategier, og følge teknologiske utviklingstrekk i samfunnet for øvrig. SØ’s moderne 
teknologiske infrastruktur gir et stort potensial for innovasjon. Dette skal utnyttes systematisk 
blant annet gjennom innovasjonsaktiviteter i samarbeid med næringsliv, aktører i helsetjenesten, 
innovasjons-, høyskole- og universitetsmiljøer. SØ har tre strategiske fokusområder: 
digitalisering/selvbetjening, bruk av kunstig intelligens og spillteknologi.  
 
SØ har som mål å utføre pasientnær forskning av høy kvalitet, som kan hevde seg både nasjonalt 
og internasjonalt, og som bidrar til økt kvalitet på helsetjenesten. 
 
 
Medvirkning  
Nå-situasjonen er utarbeidet med innspill fra interne fagmiljøer. Dokumentet ble publisert på 
nettsiden, og det ble invitert til innspill fra interessenter både fortløpende og i dialogmøte. 
Det ble gjennomført et stort dialogmøte 15. juni 2017 hvor kommuner, brukere, tillitsvalgte, 
verneombud, styret og ledere i SØ var invitert. Tema var de faglige satsningsområdene som er 
valgt av Helse Sør-Øst: psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering i 
tillegg til nye arbeidsformer, trygg utskrivning, skreddersøm for kronikere og barn og ungdom. 
Internt i SØ er det gjennomført prosesser for å beskrive nå-situasjonen og utvikle planer, for 
eksempel innen prehospital virksomhet og psykisk helsevern. Her har både brukere, 
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kommunehelsetjeneste, tillitsvalgte, verneombud, ansatte og ledergrupper vært involvert. 
Resultatene av disse prosessene ble presentert i sykehusledermøte 12. september 2017. 
 
Arbeidsgruppen har avholdt separate møter innen fagområder hvor det har vært nødvendig å 
utdype problemstillinger, for eksempel når det gjelder rehabilitering, psykiske helsevern og 
pasientopplæring. 
 
Utviklingsplan har også vært tema i ordinære samarbeidsmøter med brukere, kommunene 
(administrativt samarbeidsutvalg og kommuneoverlegegruppen) og foretakstillitsvalgte/ 
hovedverneombud. 
 
Planutkastet ble i slutten av oktober 2017 sendt til brukerutvalget, administrativt 
samarbeidsutvalg (kommunene) og internt i SØ for innspill. Det kom nyttige tilbakemeldinger som 
er vurdert og innarbeidet i planutkastet. 
 
Høring 
Utviklingsplanen ble sendt til høring i desember 2017, med høringsfrist 26. mars 2018.  
 
SØ har mottatt høringsuttalelser fra: 
 

• Eidsberg kommune 
• Fredrikstad kommune 
• Halden kommune 
• Indre Østfold-kommunene 
• Marker kommune 
• Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner 
• Sarpsborg kommune 
• Trøgstad kommune 
• Cato senteret 
• Sunnaas sykehus 
• Unicare Bakke AS 
• LHL (Landsforeningen for hjerte-, kar-  og lungesyke) 
• Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Fredrikstad 
• Sykehusapotekene 
• NSF-SØ (Norsk sykepleierforbund) 

 
Det har innkommet mange, gode innspill til planen.  
 
Kommunene deler SØs beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringsbilde, og har særlig pekt på 
utfordringer med hensyn til kapasitet og dimensjonering. De har bedt om nærmere konkretisering 
av tiltakene og etterspurt nasjonale føringer på oppgavefordeling mellom nivåene. Det har 
kommet innspill til etablering av konkrete tiltak. Kommunene ønsker å bidra aktivt inn i videre 
samhandling og støtter planene om etablering av kreftsenter i SØ. 
 
Rehabiliteringsinstitusjonene uttrykker stor interesse for videre samarbeid både innen forskning 
og behandlingstilbud. 
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NSF har mange innspill blant annet vedrørende kapasitet, kompetanse, rekruttering, kontrollspenn 
og turnover. De savner også en bredere planprosess. 
 
På bakgrunn av høringsinnspillene er det foretatt endringer i plandokumentet blant annet når det 
gjelder beskrivelsen av kapasitetsutfordringer, kompetansebehov og om forutsetningene som lå til 
grunn for nytt sykehus versus hvor vi er i dag.  
 
Innspillene fra høringsinstansene vil tas med videre i samarbeidet med kommunene 
(Samhandlingsutvalget og samhandlingssekretariatet), og i det videre arbeidet med konkretisering 
og gjennomføring av tiltak. Brukere, tillitsvalgte og medarbeidere involveres også i det videre 
planarbeidet. 
 
 
Iverksettelse av planen 
Mange av tiltakene i planen iverksettes fortløpende som del av daglig drift.  
 
Prioriterte tiltak som har økonomiske konsekvenser utover eksisterende rammer, skal innarbeides 
i økonomisk langtidsplan (ØLP) som rulleres årlig. 
 
SØ har iverksatt et arbeid for å samle alle delstrategiene i ett felles, overordnet strategidokument -
Virksomhetsstrategi. Virksomhetsstrategien skal være et bindeledd mellom utviklingsplanen og 
ØLP, hvor både tiltak i utviklingsplanen og bestillinger fra eier skal inngå. Hensikten er å vise en 
tydeligere sammenheng mellom ulike førende dokumenter i SØ. Figuren nedenfor illustrerer 
planstrukturen i SØ. Utviklingsplanen skal rulleres hvert 4. år, mens virksomhetsstrategien rulleres 
årlig, sammen med ØLP. 
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3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Forslaget til utviklingsplan for SØ er utarbeidet i tråd med føringer fra eier, og standardmal er 
benyttet. Planen beskriver godt hvilke utfordringer helsesektoren står overfor de neste årene, og 
SØ sine planer for å møte disse. Høringsinnspillene fra kommunene viser at vi har en felles 
forståelse av utfordringsbildet og satsningsområdene, noe som er svært positivt og viktig for 
videre samarbeid. 
 
Utviklingsplanen skal normalt være første steg i en lang planprosess forut for bygging av nye 
helsebygg. I og med at SØ nylig har vært gjennom en omfattende planprosess for å utrede og ta i 
bruk nytt sykehus på Kalnes, med bred og omfattende involvering, ble denne delen av 
planprosessen forenklet. SØ har fått tilbakemeldinger fra eier om at form og innhold i planen er 
tilstrekkelig og endog på en god måte oppfyller eiers krav. Utviklingsplanen gir tydelig retning om 
at SØ i fremtiden skal fokusere på teknologi, fag og samhandling.  
 
Videre konkretisering av fremtidige strategier og tiltak skjer gjennom SØ’s virksomhetsstrategi 
som legges frem for styret 18. juni 2018, sammen med økonomisk langtidsplan. Utviklingsplanen 
skal rulleres hvert 4. år, mens virksomhetsstrategien rulleres årlig. 
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