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Saksframlegg med vedtak

Høring - Utviklíngsplanen for Sykehuset Østfold 2018-2035
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Saksnr Utvalg Type Dato

13/13 Livsløpsutvalget Ps A 05.03.2018

18/21 Formannskap Ps , 07.03.2018

Rådmannens forslag:

Saksfremlegget oversendes som høringsuttalelse fra Eidsberg kommune.

Formannskapets behandling:

Ingen forslag.

Livsløpsutvalgets enstemmige innstilling:

Rådmannens forslag vedtas.

Saksopplysninger:

Sykehuset Østfold er nylig etablert i nytt sykehusbygg, og med nytt og moderne utstyr.

Dette utgjør betydelige investeringer, og begrenser mulighetene for omfattende endringer

i sykehusstruktur i planperioden. Likevel er det viktige sider ved utviklingsplanen for

Sykehuset Østfold som vi ønsker å kommentere.

Samhandling med kommunene.

Det fremgår av Utviklíngsplanen at fremtidig demografisk utvikling med større andel eldre

i befolkningen, vil medføre økt behov for helsetjenester både i kommunene og innen

spesialisthelsetjenesten. Sykehuset Østfold har allerede i dag kapasitetsproblemer, og

man må derfor utvikle nye løsninger sammen med kommunene for å kunne dekke

fremtidig behov. Det synes som om denne problemstillingen er omtalt svært generelt, og
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uten  at  det fremgår en tydelig strategi for hvordan Sykehuset Østfold ser sin rolle i å styrke

kompetansen i kommunene, eller hvordan man planlegger for en mer desentralisert

spesialisttjeneste i distriktene. Indre Østfold har over flere år i hovedsak opplevd at
Sykehuset Østfold flytter kompetanse og ressurser fra vår region og samler dette sentralt i
sykehuset.

Eidsberg kommune mener at Sykehuset Østfold må utvikle en mer tydelig og forpliktende

strategi for hvordan sykehuset kan bidra til å styrke både kompetanse og tjenesteomfang i
kommunene.

Økonomi.

Ifølge utviklingsplanen må Sykehuset Østfold redusere kostnadsnivået betydelig, og man
ser for seg en periode frem til 2024 med regnskapsmessige underskudd. Samtidig skal
tjenesteomfanget økes, og særlig for pasienter med kroniske sykdommer og sammensatte
sykdomsbilder. Dette er pasienter som vil være svært ressurskrevende både for
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Vi synes det er vanskelig å se at det

er mulig med betydelig kostnadsreduksjon uten at det vil gå ut over kvaliteten og

omfanget på pasientbehandlingen.

Pasientsikkerhet og kvalitet.

Det fremgår av Utviklingsplanen at Sykehuset Østfold arbeider systematisk med

pasientsikkerhet og kvalitet, og at resultatene for nasjonale kvalitetsregistre og

kvalitetsindikatorer på flere områder er bedre enn landsgjennomsnittet.

Eidsberg kommune synes er påfallende at man ikke nevner at innen de viktigste

overordnede kvalitetsindikatorene kommer Sykehuset Østfold dårligere ut enn
landsgjennomsnittet (30 dagers overlevelse både totalt og for de fleste diagnosegrupper,

reinnleggelse innen 30 dager etc.) Eidsberg kommune mener disse resultatene bør være

en del av det felles virkelighetsbildet sykehuset og kommunene skal ha for konstruktivt
sammen å kunne arbeide for å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen. Vi mener at

fremstillingen i Utviklingsplanen bør utvides og korrigeres på dette området.

Oppgavefordeling internt i Sykehuset Østfold.

I tidlige planer for det nye Sykehuset Østfold arbeidet man med en modell der

avdelingsstrukturen ikke var grunnleggende for sykehusets organisering og

pasientbehandling, men at pasientene skulle ha tilgang til sykehusets samlede ressurser
uavhengig av hvilken avdeling man var innlagt i. Dette er særlig viktig for pasienter med
flere diagnoser og et sammensatt sykdomsbilde. Det vil også muliggjøre en mer helhetlig
avklaring av pasientens tilstand og behandlingsbehov uten at hver problemstilling blir

utredet separat og eventuelt krever nye henvisninger fra fastlegen. Eidsberg kommune
savner denne tilnærmingen som en del av sykehusets utviklingsplan.

Fremtidig oppdatering av Utviklingsplanen.

Eidsberg kommune mener at kommunene i større grad bør delta i tidlige faser av et slikt

arbeid, eventuelt  i  felles arbeidsgrupper med sykehuset. Dialogmøter og høringsuttalelser
gir en begrenset mulighet for at kommunenes behov og vurderinger tidlig nok kan bli en

del av sykehusets beslutningsgrunnlag.
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Vedlegg:

Høringsbrev- Utviklingsplanen for Sykehuset Østfold 2018-2035

Utviklingsplan for Sykehuset Østfoid - behandlet i styret 18.12.17 - sendes på høring
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SYKEHUSET ØSTFOLD HF 
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1714 GRÅLUM 

Kopi: postmottak@so-hf.no 

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

16/04046 2017/21042-8-67567/2018-GURS G00 26.03.2018 

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune – Utviklingsplan Sykehuset Østfold 
2018-2035 

Helse- og velferdsutvalget behandlet forslaget i møte 21.03.2018, sak 15 og vedtok følgende 
uttalelse:  

Fredrikstad kommune ser positivt på utarbeidelse av utviklingsplan for Sykehuset Østfold. 
Retningen på utviklingsplanen vil få betydning for planleggingen av framtidige kommunale 
helse- og omsorgstjenester.  

En viktig del av Sykehuset Østfolds kjernevirksomhet er akutte innleggelser, i tillegg til de 
planlagte innleggelsene. Beregninger viser at for gruppen over 65 år vil behovet for døgn- og 
dagbehandling øke med cirka 60 prosent fram mot 2030. Dette betyr økt behov for 
sengekapasitet (Meld. St. 11).  Både primær- og spesialisthelsetjeneste står overfor massive 
utfordringer i kapasitet og kompetanse de neste 10-15 årene. Utviklingsplanen beskriver i 
liten grad hvordan nye arbeidsformer og modeller kan tas i bruk for kunne tilby 
spesialisthelsetjenester til pasientgrupper sykehuset ikke vil ha sengeplasser til i årene som 
kommer. Kommunehelsetjenesten skal tilby gode primærhelsetjenester og ikke mangelfulle 
spesialisthelsetjenester. Fredrikstad kommune etterspør vurdering av tilbud som for 
eksempel hjemmesykehus, ambulerende team og tverrfaglige team mellom 
spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste.  

I utviklingsplanen vises det til at pasienter skrives raskere ut etter innleggelse og at 
kommunehelsetjenesten overtar den videre oppfølgingen. Det beskrives også at det skjer en 
gradvis oppgave- og kompetanseforskyving fra regionalt nivå til områdesykehusene, og 
videre fra spesialist- til primærhelsetjenesten. Fredrikstad kommune etterspør tydeligere 
nasjonale føringer på oppgavefordeling mellom nivåene. Den enkelte kommune må få tid til å 
etablere eventuelle nye tilbud. 

En forutsetning for bærekraft i spesialisthelsetjenesten er også at primærhelsetjenesten 
lykkes i sitt omstillings- og utviklingsarbeid, og at samhandlingen mellom kommunene og 
sykehusene videreutvikles. Tillit, god kommunikasjon og innsikt i hverandres utfordringer er 
avgjørende for samarbeidet. 
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Sykehus og kommuner må utnytte arenaer for samhandling enda bedre enn i dag, og i en 
travel hverdag legge ned tid og ressurser i å jobbe fram gode løsninger for pasientene i 
Østfold. Fredrikstad kommune er positive til å bidra aktivt inn i det videre samhandlings- og 
utviklingsarbeidet. 

Helse- og velferdsutvalget ba om at uttalelsen fra Råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i møte 20.3.2018, oversendes som et eget vedlegg ved oversendelse av 
høringsuttalelsen fra kommunen. Uttalelsen: 

1. Vedlagte forslag til høringsuttalelse oversendes Sykehuset Østfold som
Fredrikstad kommunes høring til forslag om «Utviklingsplan Sykehuset
Østfold 2018-2035» med følgende tillegg:

 Spesialisthelsetjenesten må sikres tilstrekkelig areal for å håndtere
økte behov som følge av befolkningsveksten.

 Den forventede aktivitetsveksten må skje med tilsvarende økning i
ressursforbruk, slik at det ikke går på bekostning av andre grupper.

 Det henvises til konsekvenser levekår/folkehelse «Målet er også at
de som er syke skal oppleve livskvalitet og mestre eget liv», for å
oppnå dette målet er BPA-ordningen viktig.

Med hilsen 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Jon-Ivar Nygård 
ordfører 
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Høringsuttalelse til Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018 - 2035 

Halden kommune ser positivt på det utarbeidede forslaget til Utviklingsplan Sykehuset Østfold 
for perioden 2018 - 2035. Med det angitte tidsperspektivet har planen naturlig nok et overordnet 
preg. Den peker således primært på i hvilken retning en ønsker å utvikle sykehuset uten å gå i 
detaljer. Planen vil uavhengig av dette utvilsomt få betydning for planleggingen av kommunens 
egne helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. 
 
Kommunen er enig i planens beskrivelse av forventet sykdomsutvikling og aktuelle endrings-
faktorer og kan slutte seg til planens overordne mål og faglige prioriteringer.    
 
Halden kommune vil gjerne trekke fram to forhold ved planen.  
 
Det første gjelder det som i planen er beskrevet som hovedutfordringen fram mot 2030, nemlig 
en økende andel eldre innbyggere og dermed flere pasienter med langvarige, kroniske lidelser. 
Utfordringen tenkes løst blant annet gjennom omprioriteringer, kapasitetstilpasninger, nye 
behandlingsmåter og bruk av moderne teknologi for kommunikasjon og oppfølging. I tillegg 
påpekes viktigheten av at tilbudet til pasientene er koordinert og sømløst både i sykehuset og 
mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten – noe som forutsetter gode rutiner og systemer for 
samhandling med kommunene og fastlegene.  
 
Kommunen er enig i at de påpekte faktorene vil kunne bidra til å løse de problemene både 
sykehuset og kommunene står overfor når det gjelder den forventede «eldrebølgen». Svært viktig 
i denne sammenheng er forhold som tydelig oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner og 
sykehus og enighet om hvordan en overfører oppgaver og kompetanse mellom behandlings-
nivåene.     
 
Kommunen stiller likevel et spørsmålstegn ved om sykehuset vil være i stand til å løse sine 
framtidige oppgaver uten en reell kapasitetsøkning. Det er så vidt kommunen kan se ikke noen 
åpning for dette i planen. Tvert imot påpekes det at «gitt de store investeringene som er gjort», er 
det ikke aktuelt med omfattende endringer i sykehusstrukturen i planperioden. Det forventes med 
andre ord at aktivitetsvekst må skje uten tilsvarende økning i ressursbruk.  
 

http://www.halden.kommune.no/
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Dette er bekymringsfullt, ikke minst da en på kommunalt nivå opplever at det allerede i dag er 
kapasitetsproblemer på flere områder innen sykehuset, samtidig som en i løpet av våren øker 
opptaksområdet med rundt 13.000 pasienter. Sykehuset har dessuten allerede en kortere 
gjennomsnittlig liggetid enn de fleste tilsvarende sykehus slik at det er begrenset hvor mye en 
kan hente ut ved ytterligere reduksjon i liggetiden. 
 
For det andre gir sykehuset i planen uttrykk for at en ønsker å styrke sykehusets behandlings-
tilbud for kreftpasienter gjennom å utrede etableringen av et kreftsenter med stråleterapi. Dette er 
et forslag Halden kommune vil gi sin helhjertede støtte.  
      
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Veronica Aam  
Kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
     Halvard Bø 
     Kommuneoverlege  

  
 
 
 
 
 



Utviklingsplan sykehuset Østfold 2018 -2035 

Høringsuttalelse fra kommunene i Indre Østfold 

Sykehuset Østfold er nylig etablert i nytt sykehusbygg, og med nytt og moderne utstyr. Dette utgjør 

betydelige investeringer, og begrenser mulighetene for omfattende endringer i sykehusstruktur i 

planperioden.  Likevel er det viktige sider ved utviklingsplanen for Sykehuset Østfold  som vi ønsker å 

kommentere. 

Samhandling med kommunene. 

Det fremgår av Utviklingsplanen at fremtidig demografisk utvikling med større andel eldre i 

befolkningen, vil medføre økt behov for helsetjenester både i kommunene og innen 

spesialisthelsetjenesten. Sykehuset Østfold har allerede i dag kapasitetsproblemer, og man må derfor 

utvikle nye løsninger sammen med kommunene for å kunne dekke fremtidig behov. Vi synes denne 

problemstillingen er omtalt svært generelt, og uten at det fremgår en tydelig strategi for hvordan 

Sykehuset Østfold  ser sin rolle i å styrke kompetansen i kommunene,  eller hvordan man planlegger 

for en mer desentralisert  spesialisttjeneste i distriktene. Indre Østfold har over flere år i hovedsak  

opplevd at Sykehuset Østfold flytter kompetanse og ressurser fra vår region og samler dette sentralt i 

sykehuset.  

Vi mener at Sykehuset Østfold må utvikle en mer tydelig og forpliktende strategi for hvordan 

sykehuset kan bidra til å styrke både kompetanse og tjenesteomfang i kommunene. 

Økonomi. 

Ifølge utviklingsplanen må Sykehuset Østfold redusere kostnadsnivået betydelig, og man ser for seg 

en periode frem til 2024 med regnskapsmessige underskudd. Samtidig skal tjenesteomfanget økes, 

og særlig for pasienter med kroniske sykdommer og sammensatte sykdomsbilder. Dette er pasienter 

som vil være svært ressurskrevende både for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Vi 

synes det er vanskelig å se at det er mulig med betydelig kostnadsreduksjon uten at det vil gå ut over 

kvaliteten og omfanget på pasientbehandlingen.  

Pasientsikkerhet og kvalitet. 

Det fremgår av Utviklingsplanen at Sykehuset Østfold arbeider systematisk med pasientsikkerhet og 

kvalitet, og at resultatene for nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer på flere områder er 

bedre enn landsgjennomsnittet.  

Vi synes er påfallende at man ikke nevner at innen de viktigste overordnede kvalitetsindikatorene 

kommer Sykehuset Østfold dårligere ut enn landsgjennomsnittet ( 30 dagers overlevelse både totalt 

og for de fleste diagnosegrupper, reinnleggelse innen 30 dager etc.) Vi mener disse resultatene bør 

være en del av det felles virkelighetsbildet sykehuset og kommunene skal ha for konstruktivt 

sammen å kunne arbeide for å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen.  Vi mener at fremstillingen i 

Utviklingsplanen bør utvides og korrigeres på dette området. 



Oppgavefordeling internt i Sykehuset Østfold. 

I tidlige planer for det nye Sykehuset Østfold  arbeidet man med en modell der avdelingsstrukturen 

ikke var grunnleggende for sykehusets organisering og pasientbehandling, men at pasientene skulle 

ha tilgang til sykehusets samlede ressurser uavhengig av hvilken avdeling man var innlagt i. Dette er 

særlig viktig for pasienter med flere diagnoser og et sammensatt sykdomsbilde. Det vil også 

muliggjøre en mer helhetlig avklaring av pasientens tilstand og behandlingsbehov uten at  hver 

problemstilling blir utredet separat og eventuelt  krever nye henvisninger fra fastlegen.  

Vi savner denne tilnærmingen som en del av sykehusets utviklingsplan. 

Fremtidig oppdatering av Utviklingsplanen. 

Vi mener at kommunene i større grad bør delta i tidlige faser av et slikt arbeid, eventuelt i felles 

arbeidsgrupper med sykehuset. Dialogmøter og høringsuttalelser gir en begrenset mulighet for at 

kommunenes behov og vurderinger tidlig nok kan bli en del av sykehusets beslutningsgrunnlag. 



Fra: Anne - Kari Grimsrud <anne - kari.grimsrud@marker.kommune.no>
Sendt: 26. mars 2018 14:51
Til: SOHF PB Postmottak Sykehuset Østfold
Emne: Høringsuttalelse - Utviklingsplan Sykehuset Østfold
Vedlegg: Utviklingsplan sykehuset Østfold 2018.docx

Hei!

Marker kommune har i oppvekst - og omsorgsutvalget 20.03.18, sak 18/008, vedtatt følgende:

Felles høringsuttalelse fra kommunene i Indre Østfold vedtas slik den foreligger.

I tillegg ønsker Marker kommune og legge til følgende:

Sykehuset Østfold bør ha kontakt med nærliggende Høyskole og Universitet i sitt forskningsarbeid.

Felles høringsuttalelse fra indre Østfold kommunene følger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Anne - Kari Grimsrud
Marker kommune
Tlf 95 11 94 57



Moss kommune 

Kommuneoverlege 

Rådhuset postboks 175, 1501 Moss  T  69 24 80 00 F  69 24 80 01 

E post@moss.kommune.no  I www.moss.kommune.no 

Org.nr. 944383476 Bankkonto 1080 29 65600

Sykehuset Østfold HF 
Postboks 300 
1714 GRÅLUM 

Deres ref.: Vår ref.: 17/7296-2- KKR Dato: 23.03.2018 

Høringsuttalelse til utkast til utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2018-2035 fra 
kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler 

Kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler viser til invitasjon fra Sykehuset Østfold (SØ) og vil med 
dette avgi følgende høringsuttalelse. Først presenterer vi to hovedpunkter som vi særlig vil 
vektlegge i vårt svar til sykehuset. Deretter vil vi presentere våre øvrige synspunkter på utkastet til 
utviklingsplan. 

Hovedpunkt nr. 1: Kapasiteten ved Sykehuset Østfold må økes, særlig mht. Akuttmottaket 
og antall pasientsenger 
Kommunene mener at kapasiteten ved Sykehuset Østfold må økes. Det erkjennes i planutkastet at 
hovedutfordringen er økende antall eldre og dermed flere pasienter med langvarige, kroniske 
lidelser. Løsningen oppgis å være omprioritering, kapasitetstilpasning, nye behandlingsmåter, ny 
teknologi, koordinering og sømløse tjenester. Kommunehelsetjenesten skal i større grad ivareta 
flere pasienter i livets siste fase. Kommunene mener at sykehuset her kun beskriver hva vi allerede 
gjør i dag. Graden av prioritering, kapasitetstilpasning og koordinering er høy og stadig økende.  
Det sies ikke noe konkret i utviklingsplanen for Sykehuset Østfold om behovet for kapasitets-
økning. Kommunene har imidlertid erfart at kapasiteten i SØ på Kalnes er for liten. Fra mai i år vil 
ansvaret for pasienter i Vestby kommune bli flyttet fra Ahus til Sykehuset Østfold, noe som 
ytterligere vil legge press på kapasiteten ved SØ. Sykehuset kan ikke klare sine fremtidige 
oppgaver uten en betydelig utbygging og kapasitetsøkning. Det er flere indikasjoner på at det nye 
sykehuset er underdimensjonert. For det første er antall sykehussenger i Sykehuset Østfold 
redusert mer enn i resten av landet (se fig. 1). For det andre er andelen eldre pasienter som må 
innlegges akutt etter utskrivelse betydelig høyere enn landsgjennomsnittet (2016-tall: 18 % versus 
16 %), og denne andelen økte da sykehuset ble tatt i bruk (se fig. 2). 

mailto:post@moss.kommune.no
http://www.moss.kommune.no/
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Figur 1: Effektive senger i somatiske sykehus per 1000 innbyggere - Østfold, Helse Sør-Øst og 
Norge totalt 
Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no 

 
 
 
Figur 2: Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning 
Kilde: https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx? 
kiid=sannsynlighet_for_reinnleggelse_av_eldre -  Nb: Y-aksen er kuttet mellom 0 og 10. 

 
Kommunene vil si klart ifra at omprioriteringer og en kapasitetsøkning i kommunene ikke kan løse 
kapasitetsproblemet ved SØ. Det må også komme en kapasitetsøkning ved sykehuset. 
 
Hovedpunkt nr. 2: Kommunene uttrykker sterk støtte til etableringen av et kreftsenter med 
stråleterapi ved Sykehuset Østfold 
Sammen med økningen av antall eldre i befolkningen, vil også behovet for kreftbehandling øke. 
Sykehuset Østfold planlegger å utrede etableringen av et kreftsenter med stråleterapi. 
Kommunene anerkjenner sykehusets solide fagkompetanse på kreftfeltet og uttrykker sterk støtte 
til etableringen av et slikt kreftsenter – som vil innebære en viktig styrking av tilbudet for 
kreftpasientene i Østfold. 

https://statistikk.helsedirektoratet.no/
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?%20kiid=sannsynlighet_for_reinnleggelse_av_eldre
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?%20kiid=sannsynlighet_for_reinnleggelse_av_eldre


Side 3 av 3 

Kommunenes øvrige synspunkter på utkastet til utviklingsplan 
Sykehusets analyser av brukertilfredshet (utviklingsplanens punkt 2.1) og eget arbeid med 
pasientsikkerhet og kvalitet (punkt 2.2) fremstår som noe omtrentlig, med formuleringer som «På 
de fleste områder ligger sykehuset innenfor norm, men avviker signifikant negativt innen 
målområdene omtalt i første avsnitt over.» og «kvalitetsindikatorene er på flere områder bedre enn 
landsgjennomsnittet». Kommunene foreslår at sykehuset presenterer konkrete funn og indikatorer, 
og redegjør for hvordan disse dataene brukes i arbeidet videre – gjerne med kildehenvisninger for 
dem som måtte ønske å vite mer. 

Av utviklingsplanen (side 8) fremgår det at «antallet operasjoner av tykktarnskreft har økt fra 2 til 3 
operasjoner, 3 dager i uken». Kommunene ønsker å vite sykehusets vurdering av om den økte 
operasjonskapasiteten er tilstrekkelig for å møte pasientenes behov. 

Når det gjelder privatpraktiserende avtalespesialister (s. 10), mener kommunene at sykehuset bør 
vurdere å inngå avtale med flere spesialister, dersom dette kan bidra til å bedre den totale 
kapasiteten for behandling innen spesialisthelsetjenesten i Østfold.  

Kommunene er positive til at SØ ønsker å styrke samarbeidet med kommunene om pasientforløp 
og pakkeforløp (s. 10-11). Kompetanseoverføring fra SØ til kommunene er sentralt her. 
Samarbeidet mellom SØ og kommunene om tjenestetilbud til pasientgrupper som har behov for 
langvarige og koordinerte tilbud, f.eks. ACT-teamet, må evalueres jevnlig og videreutvikles. 

Med hilsen 

Kristian Krogshus (sign.) 
kommuneoverlege  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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Høringsuttalelse - Utviklingsplan sykehuset Østfold 
 
Viser til oversendt Utviklingsplan for sykehuset Østfold 2018-2035 hvor det bes om innspill til 
planen med høringsfrist 26. mars 2018. 
Utviklingsplanen for sykehuset Østfold er utarbeidet etter oppdrag fra helse Sør-Øst. 
Nasjonal helse- og sykehusplan er lagt til grunn i arbeidet med planen.  
 
Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune – Utviklingsplan sykehuset Østfold 2018-2035 
 
Det er positivt at sykehuset Østfold utarbeider en utviklingsplan. Det er viktig at kommunene 
involveres i dette arbeidet. Planen inneholder en god beskrivelse av utfordringsbildet nå og i 
årene fremover. Sarpsborg slutter seg til de hovedutfordringer planen skisserer. Vil 
understreke betydningen av at utfordringene er store fremover og særlig knyttet til 
demensutviklingen i befolkningen og kreftomsorgen. 
Mye av kjernevirksomheten til sykehuset er akuttinnleggelser. Beregninger har vist at for 
gruppen over 65 år vil behovet for dag- og døgnbehandling øke med cirka 60 prosent fram 
mot 2030. Dette vil bety økt behov for sengekapasitet. Allerede i dag er det et stort press på 
sykehuset og Sarpsborg kommune er bekymret for denne utviklingen. Det må vurderes å 
øke sengekapasiteten ved sykehuset Østfold og det haster. 
Det vises til i planen at pasienter skrives raskere ut etter innleggelse og at kommunene 
overtar den videre oppfølging. Det er et faktum at liggetiden i sykehuset er blitt redusert og 
mange pasienter er svært syke når de er definert som utskrivningsklare fra sykehuset. 
Sykehuset Østfold har en høyere rate med reinnleggelser enn andre sammenlignbare 
sykehus. Disse forhold er det viktig at sykehuset og kommunene samarbeider godt om. 
 
Sarpsborg kommune støtter etableringen av et kreftsenter ved sykehuset Østfold som vil gi 
en viktig styrking av tilbudet for kreftpasienter i Østfold. Videre må spesialisthelsetjenestens 
kompetanse og ressurser styrkes innen fagfeltet demens fagfeltet demens, inkludert 
tilrettelegge innleggelser for pasienter med demens og begynnende kognitiv svikt. 
 
Østfold har spesielle utfordringer knyttet til levekår og folkehelseprofilen indikerer større 
utfordringer i forhold til sykdom enn sammenlignbare kommuner og fylker. 
Dette har og vil få betydning for innretningen både av spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten i årene fremover. Disse forhold krever et tett og godt samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 
 
 



2 
 

Det skjer en gradvis oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten. Sarpsborg kommune etterspør tydeligere nasjonale føringer på 
oppgavefordeling mellom nivåene. 
Kommunene vil ha behov for ytterligere veiledning fra spesialisthelsetjenesten og Sarpsborg 
kommune mener at etablering av ambulerende, tverrfaglige team og pasientrettede team 
mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten bør vurderes.  
 
Dersom både spesialisthelsetjenesten og kommunene skal lykkes i omstillingsarbeidet 
fremover, må samhandlingen mellom kommunene og sykehuset videreutvikles. Kunnskap 
om hverandres utfordringer, gjensidig tillit og god dialog er avgjørende for et godt samarbeid. 
Sarpsborg kommune skal bidra aktivt inn i den videre samhandlingen med sykehuset til 
beste for pasientene i Sarpsborg og Østfold.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Kirsti Skaug 
Kommunesjef 
Dette brevet er signert elektronisk  
 
 
 
 
 
Saksbehandler: helsesjef Øivind W. Johansen, Kommuneområde velferd 
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Rådmannens innstilling:
Den fremlagte høringsuttalelse vedtas som høringssvar fra Trøgstad kommune

Saksopplysninger:

Sykehuset Østfold har utarbeidet en utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2018-2035.
l
l

Utviklingsplan for SØ er utarbeidet etter oppdrag fra helse Sør-Øst.

Forslag til utviklingsplan for SØ er utarbeidet med innspill fra flere fagmiljøer. Fagmiljøene i Indre

Østfold har i løpet av prosessen hatt muligheter for  å  komme med kommentarer og innspill. Det

ble også gjennomført et stort dialogmøte 15. juni hvor kommuner, brukere, tillitsvalgte, styret og
ledere i SØ var invitert. Tema her var 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.

Styret i SØ behandlet utviklingsplanen 18.desember 2017 og planen er sendt på høring i
kommunene.

Vurdering:

Fagmiljøet i Indre Østfold har gått sammen om åutarbeide et høringsforslag og tror at det er av

betydning at flest mulig kommuner uttaler seg selv om flere høringsuttalelser har tilnærmet lik
ordlyd.



Høringsfrist er 26 mars 2018.

Livsl sutval et- 15 18

uu-behandfing:
Protokolltilførsel: Livsløpsutvalget mener høringssvaret er for lite kritisk til stadig økte
økonomiske kutt til sykehuset Østfold, samtidig som tjenesteomfanget øker. Høringsuttalelsen
burde også være sterkt kritisk til de økonomiske kutt som hvert år gjøres ved sykehuset Østfold
avdeling Askim.

Votering:

Rådmannen innstilling: Enstemmig tiltrådt med protokolltilførsel.

LLU-vedtak:
Den fremlagte høringsuttalelse vedtas som høringssvar fra Trøgstad kommune med følgende
protokolltilførsel:

Livsløpsutvalget mener høringssvaret er for lite kritisk til stadig økte økonomiske kutt til sykehuset
Østfold, samtidig som tjenesteomfanget øker. Høríngsuttalelsen burde også være sterkt kritisk til
de økonomiske kutt som hvert år gjøres ved sykehuset Østfold avdeling Askim.

Kommunest ret - 21 18

K-behandfingz
Forslag fra Martha Hersleth Holsen (Sp): Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å omformulere
og innarbeide protokolltilførselen fra Livsløpsutvalget i kommunens høringssvar. Forøvrig vedtas
den fremlagte høringsuttalelsen som Trøgstad kommunes høringssvar.

101180: 40662490-85ed-460c-bcd2-efeac6586048:4

Votering:

Martha Hersleth Holsens forslag: Enstemmig vedtatt.

K-vedtak:
Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å omformulere og innarbeide protokolltilførselen fra
Livsløpsutvalget i kommunens høringssvar.

Forøvrig vedtas den fremlagte høringsuttalelsen som Trøgstad kommunes høringssvar.
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Vedlegg:

Utviklingsplan sykehuset Østfold 2018 Høring

Utviklingsplan for Sykehuset Østfold - behandlet i styret 18.12.17  -  sendes på høring
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Utviklingsplan sykehuset Østfold 2018 -2035

Høringsuttalelse fra kommunene i Indre Østfold

Sykehuset Østfold er nylig etablert i nytt sykehusbygg, og med nytt og moderne utstyr. Dette utgjør

betydelige investeringer, og begrenser mulighetene for omfattende endringer i sykehusstruktur i

planperioden. Likevel er det viktige sider ved utviklingsplanen for Sykehuset Østfold som vi ønsker å

kommentere.

Samhandling med kommunene.

Det fremgår av Utviklingsplanen at fremtidig demografisk utvikling med større andel eldre i

befolkningen, vil medføre økt behov for helsetjenester både i kommunene og innen

spesialisthelsetjenesten. Sykehuset Østfold har allerede i dag kapasitetsproblemer, og man må derfor

utvikle nye løsninger sammen med kommunene for å kunne dekke fremtidig behov. Vi synes denne

problemstillingen er omtalt svært generelt, og uten at det fremgår en tydelig strategi for hvordan

Sykehuset Østfold ser sin rolle i å styrke kompetansen i kommunene, eller hvordan man planlegger

for en mer desentralisert spesialisttjeneste i distriktene. lndre Østfold har over flere år i hovedsak

opplevd at Sykehuset Østfold flytter kompetanse og ressurser fra vår region og samler dette sentralt i

sykehuset.

Vi mener at Sykehuset Østfold må utvikle en mer tydelig og forpliktende strategi for hvordan

sykehuset kan bidra til å styrke både kompetanse og tjenesteomfang i kommunene.

Økonomi.

lfølge utviklingsplanen må Sykehuset Østfold redusere kostnadsnivået betydelig, og man ser for seg

en periode frem til 2024 med regnskapsmessige underskudd. Samtidig skal tjenesteomfanget økes,

og særlig for pasienter med kroniske sykdommer og sammensatte sykdomsbilder. Dette er pasienter

som vil være svært ressurskrevende både for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Vi

synes det er vanskelig å se at det er mulig med betydelig kostnadsreduksjon uten at det vil gå ut over

kvaliteten og omfanget på pasientbehandlingen.

Pasientsikkerhet og kvalitet.

Det fremgår av Utviklingsplanen at Sykehuset Østfold arbeider systematisk med pasientsikkerhet og

kvalitet, og at resultatene for nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer på flere områder er

bedre enn landsgjennomsnittet.

Vi synes er påfallende at man ikke nevner at innen de viktigste overordnede kvalitetsindikatorene

kommer Sykehuset Østfold dårligere ut enn landsgjennomsnittet (30 dagers overlevelse både totalt

og for de fleste diagnosegrupper, reinnleggelse innen 30 dager etc.) Vi mener disse resultatene bør

være en del av det felles virkelighetsbildet sykehuset og kommunene skal ha for konstruktivt

sammen å kunne arbeide for å bedre kvaliteten på pasientbehandlingen. Vi mener at fremstillingen i

Utviklingsplanen bør utvides og korrigeres på dette området.
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Oppgavefordeling internt i Sykehuset Østfold.

I  tidlige  planer for det nye Sykehuset Østfold arbeidet man med en modell der avdelingsstrukturen

ikke var grunnleggende for sykehusets organisering og pasientbehandling, men at pasientene skulle

ha tilgang til sykehusets samlede ressurser uavhengig av hvilken avdeling man var innlagt i. Dette er

særlig viktig for pasienter med flere diagnoser og et sammensatt sykdomsbilde. Det vil også

muliggjøre en mer helhetlig avklaring av pasientens tilstand og behandlingsbehov uten at hver

problemstilling blir utredet separat og eventuelt krever nye henvisninger fra fastlegen.

Vi savner denne tilnærmingen som en del av sykehusets utviklingsplan.

Fremtidig oppdatering av Utviklingsplanen.

Vi mener at kommunene i større grad bør delta i tidlige faser av et slikt arbeid, eventuelt i felles

arbeidsgrupper med sykehuset. Dialogmøter og høringsuttalelser gir en begrenset mulighet for at

kommunenes behov og vurderinger tidlig nok kan bli en del av sykehusets beslutningsgrunnlag.



 

M U L I G H E T E N E S  S E N T E R  

Stiftelsen CatoSenteret Kvartsveien 2 Telefon: (+47) 64 98 44 00 NO 979 757 751 

 Postboks 164 Telefax: (+47) 64 98 44 01 Bankkonto: 

www.catosenteret.no 1556 Son senteret@catosenteret.no 8380 08 68435 

 

Sykehuset Østfold HF 

Postboks 300 

1714 Grålum 

 
     Deres ref. 16/04046   Dato: 23.02.2018 

 

 

Høring – Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-20135 
 

Jeg viser til invitasjon til e-post datert 19.12.2017 og takker for invitasjonen til deltakelse i 

høringen. 

 

Noen generelle betraktninger 

Selv om Stiftelsen CatoSenteret er lokalisert i Akershus (Son), så viser erfaringene fra den senere 

tid at det er grunnlag for et langt større samarbeid enn tidligere. Samarbeidet med både 

kreftavdelingen og smerteseksjonen er gode eksempler på dette og gir et godt grunnlag for å 

utvikle dette videre på sikt. Helse Sør-Øst RHF har i sin siste tildeling av arbeidsrettede 

rehabiliteringstjenester spesifikt nevnt at Catosenteret «vil kunne være et godt supplement for å 

dekke deler av behandlingsbehovet» i Østfold. 

 

Utfordringene i spesialisthelsetjenesten er store og krever i stadig større grad tverrfaglig 

samarbeid både innad i institusjonene, mellom institusjoner og i samarbeidet med 

kommunehelsetjenesten. Tverrfaglig spesialisert rehabilitering (TSR) blir i stadig større grad 

implementert i behandlingsforløp (pakkeforløp). 

 

De private rehabiliteringsinstitusjonen har tatt utfordringen med manglende evidens på alvor og 

gjennom interesseorganisasjonen Virke Rhea har vi etablert vårt eget FoU-nettverk. Nettverket 

består nå av mer enn 10 private rehabiliteringssentre og samarbeider tett med flere etablerte 

forskningsmiljøer, her under NKRR, NKARR og RKR. Det planlegges flere prosjekter i tiden 

fremover.  

 

Stiftelsen Catosenteret opprettet en egen forskningsenhet fra 1/1/2017 og er allerede i gang med 

flere samarbeidsprosjekter med Ous, UiT, Universitetsklinikken ved Aarhus Universitetshospital 

(Danmark) og Sunnaas Sykehus HF. Med bakgrunn i store materialer innen spesifikke 

diagnosegrupper har flere etablerte forskningsmiljøer vist interesse for samarbeid med 

Catosenteret og vi vil finne det naturlig å søke samarbeid også med SØF på forskningsområdet. 

For eksempel på kreftforløp og rehabilitering av barn og unge med funksjonelle nevrobiologiske 

symptomlidelser. 

 

Bruk av benevnelse Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering (TSR) 

Virke Rehab har i flere år arbeidet for å innføre Tverrfaglig Spesialisert Rehabilitering (TSR) 

som begrep for all rehabilitering som utføres i spesialisthelsetjenesten. Kravene til spesialisering 

har vært stort og uttalt fra flere hold, ikke minst til bruk av personell med formell 

spesialistkompetanse innenfor flere yrkesgrupper (for eksempel legespesialister, 

http://www.catosenteret.no/
mailto:senteret@catosenteret.no
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psykologspesialister og fysioterapeuter og sykepleiere med spesialkompetanse). Disse skal jobbe 

tverrfaglig i prosessarbeidet med brukerne (pasienter). 

Det vil i årene fremover bli stadig økt fokus på at kommunene skal overta rehabiliteringen av 

store pasientgrupper (for eksempel hjerneslag – konf. IS-1947, Avklaring av ansvars- og 

oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten) – der graden av intensitet og 

behovet for spesialiserte ressurser vil avgjøre aktuelt nivå innsatsen skal ytes på. 

 

Vi vil derfor anbefale at en bruker begrepet TSR om den rehabiliteringen som skal skje i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Anerkjennelse av deltakerperspektivets rolle og betydning i all rehabilitering 

Med bakgrunn i erfaringer fra arbeidsrettet rehabilitering og fra eget skoletilbud for barn og 

unge, må vi understreke betydningen av rask tilbakeføring til arbeid og skole/utdanning for et 

godt resultat i all rehabilitering etter sykdom og skade. 

Av denne grunn vil det være ønskelig at SØ også understreker betydningen av samarbeid med 

arbeidslivet og skole/utdanning for «bedre helse, mindre behov for oppmøte på sykehuset og 

færre sykehusinnleggelser» (kon. Sammendrag 3.avsnitt). 

Det er viktig å påpeke at rehabiliteringsopphold med gode tilbud for ivaretaking av 

deltakelsesperspektivet i mange sammenhenger vil være en viktig del av behandlingsforløpet. 

 

Samarbeid på forsknings- og innovasjonsområdet (ref. pakt 6.5) 

De private rehabiliteringsinstitusjonene har i sin siste avtale med HSØ blitt pålagt å drive med 

forskning. For Catosenteret del har dette resultert i oppstart av en egen FoU avdeling, hvor målet 

er å drive klinikknær forskning av relevans for de ytelsene vi har avtaler om. Systematisk 

kartlegging, oppfølging over tid og utprøving av ulike rehabiliteringsmetoder for å beskrive 

resultat over tid er metodene i vår tilnærming.  

Da vi ser en økende andel pasienter med langvarige funksjonelle nevrobiologiske 

symptomlidelser, er det denne målgruppen vi prioriterer i første omgang. Disse lidelsene 

omfatter bl.a. CRPS, kroniske muskel- og skjelettsmerter, kroniske hode- eller magesmerter og 

kronisk utmattelse uten kjent årsak. Disse pasientene utgjør en stor del av de «nye kronikerne» i 

helsetjenesten.  

I tillegg har vi i et tett samarbeid med andre rehabiliteringsinstitusjoner i FoU nettverket Virke 

Rhea. Sammen med NKRR og NKARR utvikler vi nå protokoll for en multisenterstudie som vil: 

 Måle brukernes helserelaterte livskvalitet, måloppnåelse og deltakelse på kort og lang 

sikt (inntil 12 mnd.) 

 Finne karakteristika ved brukere som har god effekt av rehabilitering 

 Finne ut om psykiske faktorer påvirker rehabiliteringseffekten 

 Finne ut om det er organisatoriske faktorer som påvirker effekten (eksempel type og 

lengde på opphold, individuelt i motsetning til gruppeopphold)   

 Undersøke kvaliteten på den rehabiliteringen som gis ved å måle kvalitetsindikatorer  

 Finne ut om en kvalitetsforbedrende intervensjon vil påvirke effekt av rehabiliteringen 

 Finne forskjellen i svar-% fra pasientene/brukerne ved kort og lang skjemapakke 

 Sammenligne effekt med nasjonale registerdata 
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CS ønsker derfor å invitere til et samarbeid også innenfor klinikknær forskning i rehabilitering til 

«Utviklingsplanen for Sykehuset Østfold 2018-2035». Dette i tråd med beskrevet utvikling i 

planperioden hvor flere oppgaver, bl.a. innenfor rehabilitering, vil bli flyttet ut av sykehusene. 

 

Innenfor feltet innovasjon har CS igangsatt to prosjekter. Vi starter nå utprøving av APP’en 

KLAR som vil gi pasientene en direkte kommunikasjon med rehabiliteringsteamet. Her vil 

timeavtaler gjøres, man kan samle inn data/evalueringer, gi beskjeder/informasjon til den 

enkelte, få påminninger og kunne chatte  med sin primærkontakt. 

Sammen med Sunnaas Sykehus HF og et rehabiliteringssamarbeid bestående av 7 kommuner i 

Østfold er vi også i gang med et innovasjonsprosjekt («Prosjekt innovativ rehabilitering i indre 

Østfold») hvor vi vil se på nytten av bruk av VR-teknologi til smertepasienter og hvordan dette 

kan følges opp i hjemkommunen.  

Beskrivelse av samarbeid mellom ulike nivåer og aktører er ikke tatt inn i innovasjonsmålene i 

utviklingsplanen, men vi antar at dette er ønskelig og derfor burde ivaretas i planarbeidet. 

 

Funksjonelle nevrobiologiske symptomlidelser 

En gruppe pasienter opptar mye kapasitet i både kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. Gruppen omtales stadig oftere som «funksjonelle nevrobiologiske 

symptomlidelser». Disse omfatter symptomlidelser som «langvarige ryggsmerter, utbredte 

muskelsmerter (her under fibromyalgi), diffuse hodepinetilstander (her under 

spenningshodepine), utbrenthet/slitenhet etc – tilstander som også omtales som Medisinsk 

Uforklarlige Plager og Symptomer (MUPS), Kronisk Kroppslig Stress Syndrom (Bodily Distress 

Syndrome – BDS) eller andre tilsvarende benevnelser. Noen mener at tilstanden CFS/ME også 

tilhører denne gruppen , men dette er som kjent høyst omdiskutert. 

Nasjonal veileder for pasienter med CFS/ME anbefaler imidlertid diagnosen F48.0 Nevrasteni 

brukt ved tilstanden der «psykososial belastning er fremtredende»  (eller Z73.0). Noen vil også 

plassere de komplekse regionale smertesyndromene i samme gruppe og antar at de samme 

mekanismer ligger til grunn. 

 

Vi møter både hos Barn, Ungdom og Voksne ofte «Gjengangerne» stress, smerter og 

søvnvansker og må i vår rehabilitering adressere disse symptomene med adekvate tiltak. I 

hovedsak dreier våre programmer seg om ikke-medikamentelle mestringsmetoder (oftest 

kognitivt orienterte), GET (Tilpasset treningsterapi) og GAT (tilpasset aktivitetsterapi) hvor også 

deltakelsesperspektivet står sentralt (skole/utdanning og arbeid) og et utbredt arbeid med 

pårørende og samarbeid med kommunale instanser er helt avgjørende for utfallet. 

 

Svært mange av våre pasienter har en lang historie med mange – og lange – runder i 

spesialisthelsetjenesten. Og de står ofte på flere medikamenter – ofte vanedannende type. Dette 

byr på mange utfordringer, av og til med så stor kognitiv påvirkning at de er utilgjengelig for det 

tilbudet vi ønsker å gi, andre ganger med misbrukerens tydelige mønster. 

 

Disse brukerne er krevende for all ledd i helsetjenesten og skal vi hjelpe denne store gruppen, er 

et tett og godt fungerende samarbeid mellom sykehus og rehabiliteringsinstitusjon og mellom oss 

og kommunehelsetjenesten en absolutt forutsetning. 

 

Utvikling av gode og forpliktende samarbeidsformer vil kunne bli et stort fremskritt. 

CatoSenteret ønsker å være en aktiv part i et slikt fremtidig samarbeid! 
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Avrusning 

Innenfor kapittel 6 (Målbilde, tiltak og organisering for pasientens helsetjeneste) – omtales 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). På side 31 beskrives oppgavene til seksjon for 

avgiftning og kartlegging. 

Her savner vi oppgaven å bidra til avrusning ved medikamentavhengighet. Vi må ta inn over oss 

at «opioidepidemien» for lengst også har nådd Norge. Helsevesenet har bidratt til epidemiens 

utbredelse gjennom sin relativt omfattende bruk av vanedannende medikamenter til pasienter 

med langvarige smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet. Oppblomstringen av såkalte 

smerteklinikker bidro en lang periode sterkt til problemets størrelse og nå sliter vi med å finne 

gode strategier for å snu tendensen. 

De tverrfaglige spesialiserte rehabiliteringsinstitusjonene er i utgangspunktet godt egnet til å 

håndtere mange av disse pasientene, men det er en helt nødvendig forutsetning for å få dette til at 

vi har et godt fungerende samarbeid med sykehusene, her under mange spesialiteter som 

ortopedi, nevrologi, psykiatri, pediatri og sist – men ikke minst – fastlegene og andre tilbud i 

kommunen. Det er helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne bidra i dette viktige arbeidet. 

 

Habiliteten/Rehabilitering (kap 6 forts) 

Vi har gjennom Virke Rhea høringsnotat til «Høringsbrev – endring av forskrift om habiliteten 

og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Definisjon av habilitering og 

rehabilitering» anbefalt sammenslåing av begrepene habiliteten og rehabilitering.  

 

Virke Rhehab´s forslag til ny definisjon av habiliteten og rehabilitering lyder derfor: 

"Rehabilitering er målrettete samarbeidsprosesser mellom bruker, pårørende og 

tjenesteytere på relevante arenaer, for at bruker skal oppnå best mulig funksjons- og 

mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i 

samfunnet. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og 

kunnskapsbaserte tiltak fra aktørene."   

Vi vil anbefale at det inngås formelle (gjensidig forpliktende) avtaler med de aktuelle TSR-

virksomhetene som SØ finner det hensiktsmessig å samarbeide med. Catosenteret håper selvsagt 

å være blant disse, men er ikke nevnt på side 32. 

 

Vi anbefaler at vurdering av rehabiliteringsbehov og – potensial legges inn i alle 

behandlingslinjer/ pakkeforløp og at det legges til rette for tverrfaglig samarbeid mellom 

representanter fra TSR-virksomhetene, sykehuset og kommunen med henblikk på de store og 

komplekse utfordringene som krever koordinerte tjenester fra alle nivå. 

 

Vi vil spesielt understreke at Catosenteret har mellom 25 og 30 barn/unge til enhver tid innlagt 

til døgnbehandling og er et av de få slike tilbud i landet. Ordningen fritt rehabiliteringsvalg 

muliggjør inntak fra hele landet, men samarbeid med SØ ligger det selvsagt spesielt godt til rette 

for.  

Innenfor ordningen arbeidsrettet rehabilitering (ARR) som erstatter ordningen Raskere 

Tilbake(RT) er det for øvrig nylig understreket av Helse Sør-Øst RHF at Catosenteret naturlig 

betjener behovet i deler av Østfold (i tillegg til Oslo og Akershus). 
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Vi ønsker selvsagt velkommen at SØ planlegger å satse på eget rehabiliteringstilbud (grevskap 6 

side 33, pakt 2). Styrking av fagfeltet er viktig. Verken behovet eller verdien av samarbeid blir 

noe mindre av den grunn, men koordinering av tjenestene må ivaretas for å sikre prinsippet om 

«rett pasient på rett sted – til rett tid». 

 

Avsluttende kommentarer 

Jeg vil på vegne av Stiftelsen Catosenteret få takke for at vi har fått anledning til å bidra med 

synspunkter på utviklingsplanen for Sykehuset Østfold 2018-2035. Vi imøteser utvikling av 

samarbeidet de neste årene med tanke på å levere enda bedre tjenester. 

 

Skulle det være spørsmål til våre innspill, står vi mer enn gjerne til rådighet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Finn Berset 

Admir/Overlege 

Stiftelsen Catosenteret 

Mobb 90104260 
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Sykehuset Østfold HF 

Postmottak@so-hf.no 

 

 Dato: 20.03.18 

Deres ref:  Vår ref (saksnr):   Saksbeh: Arkivkode:  

 

Høringsuttalelse fra Sunnaas sykehus HF til «Utviklingsplan Sykehuset Østfold» 

 

 

 

Sykehuset Østfold HF (SØHF) har utarbeidet et omfattende og velskrevet høringsutkast. 
Høringsinnspillet fra Sunnaas sykehus HF (SunHF) er i hovedsak rettet mot ulike aspekter av 
fagområdet rehabilitering. 
 
 
Følgende punkter fremstår som spesielt positive: 

 Planen er skrevet og utformet slik at innholdet er lett å oppfatte. 

 Planen synes å inneholde en god beskrivelse av utfordringsbildet. 

 Det er fokus på teknologi og nye muligheter, f.eks. når det gjelder kommunikasjon med 

pasienter, effektivisering av drift mm. 

 Det er positivt med selv-initierte brukerundersøkelser for å kartlegge brukernes behov og 

forbedringsmuligheter. 

 Fokus på gode pasientforløp, inkludert målinger av disse. 

 Gode tanker om effektiv ressursutnyttelse bl.a. ved å se på kompetanseglidning og «rett 

ansatt på rett nivå» tenking: helsesekretærer, servicemedarbeidere, fagskoleutdanning 

Logistikk og service i helsetjenesten. 

 Generelt er det en omfattende og interessant beskrivelse av SØHFs samarbeid med andre 

aktører. 

Dog en liten kommentar her: Det står «Slagrehabilitering utføres ved Sunnaas sykehus» 

(s.10). SunHF tilbyr for pasienter fra Østfold ikke kun rehabilitering for slagpasienter, men 

også for andre pasienter (ryggmargsskader, traumatiske og andre hjerneskader, 

nevrologiske sykdommer, muskel-skjelett-tilstander mm.). Hjerneslag er imidlertid det 

eneste område med formalisert avtale. 
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Følgende punkter synes å være overordnede utfordringer som med fordel kunne belyses mer: 

 Det beskrives et stort behov for driftsoptimalisering (500 mill). Det kommer imidlertid ikke 

tydelig frem hvordan man tenker at dette kan oppnås. 

 Det beskrives arealutfordringer  – det er noe uklart hvordan dette tenkes løst fremover, 

når det samtidig også forventes økt aktivitet? 

 
 
Rehabilitering er kun én gang omtalt i andre deler av dokumentet enn i delen om rehabilitering 
(s.32-33). SunHF foreslår å vurdere å inkludere rehabilitering også i resten av utviklingsplanen: 

 under 4.2 Endringsfaktorer (s. 21-23) der det listes opp en rekke nye grep SØHF har tenkt å 

gjennomføre. Her kunne gode rehabiliteringstjenester vært nevnt som bidrag til å redusere 

komplikasjoner og behov for spesialisthelsetjenester 

 i de ulike avsnittene der det omtales pasientforløp 

 i omtale av samarbeid med kommunehelsetjenesten (f.eks. 2.3 og 6.3 Oppgavedeling og 

samhandling) 

 i omtale av nytt kreftsenter (s.27), der det fremheves at mange flere overlever kreft, men 

kreftrehabilitering ikke er nevnt. Alle pakkeforløp for kreft inkluderer at det skal gjøres 

vurdering av rehabiliteringsbehov.  

 i avsnittet om hjerneslag (s. 34-35) 

 
 
Kommentarer til avsnittet om rehabilitering (s.32-33): 

 Det er bra med rehabiliteringskoordinator for hele sykehuset. 

 Det er positivt at man ønsker å gjenopprette Klinisk utvalg for rehabilitering. 

 Det nevnes at det ikke er «senger definert til rehabilitering», og det synes ikke å være 

planlagt at et slikt tilbud tenkes bygd opp; i denne sammenheng beskrives det eksisterende 

samarbeid med andre (SunHF, private institusjoner, kommunene), men ikke om hvordan 

dette er tenkt fremover. Kan det være aktuelt med en utvidelse og mer formalisering, i tråd 

med fokuset ellers om planlagte pasientforløp?  – SunHf går gjerne i dialog med SØHF om 

hvordan rehabilitering for sykehusområdets pasienter skal ivaretas.   

 Strategien for å dekke pasientenes spesialiserte rehabiliteringsbehov synes å være at 

rehabilitering ikke bygges opp som egen sengeavdeling, men innenfor de enkelte 

avdelingene som utfører behandlingen for oppstått sykdom eller skade. Det bør vurderes 

behovet for å jobbe mer systematisk med å etablere og videreutvikle dette, for å øke den 

generelle rehabiliteringsfaglige kompetansen, og for å beskrive aktuelle tiltak. Jfr. at 

rehabilitering ikke er omtalt andre steder enn i avsnittet om rehabilitering i kap 6, og 

dermed ikke fremstår som tilstrekkelig integrert i det helhetlige pasientforløpet fra hjem til 

hjem. 
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 Sterke rehabiliteringsmiljøer i sykehusområdene. SunHF ser dette som ønskelig for å oppnå 

likeverdige rehabiliteringstjenester og godt samarbeid innen rehabiliteringsfeltet.  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Einar Magnus Strand      Kirsti Bjune 
Administrerende direktør     Fagdirektør 
Sign        sign 
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HS 

 
Dato.: 12.03.2018 

 

 
 

HØRING – UTVIKLINGSPLAN SYKEHUSET ØSTFOLD 

Fylkesutvalget for LHL Østfold avholdt sitt årsmøte og etterfølgende lagsamling på det 

nye LHL Sykehuset på Gardermoen. Under lagsamlingen sto blant annet utviklingsplan 

for Sykehuset Østfold (SØ) på dagsorden. Etter gode og lengre samtale har vil følgende 

kommentarer til denne høringen. 

 

Vi er kjent med at de fleste Helseforetakene nå jobber med utviklingsplaner med 

tilhørende HØRINGER for å være styrket frem mot 2035. Vi i LHL Østfold ser at dette 

både er nødvendig og påkrevet. Det kan i utgangspunktet virke som om dette er tenkt 

som et skrytealbum i stedet for utviklingsplan, men ved nøyere gjennomgang finner vi 

notatet fremstilt nøkternt og objektivt. 

Etablering av kreftsenter, Side 3: 3. siste avsnitt: 

Dette burde vært på plass den dagen Sykehuset Østfold ble åpnet, og derfor ser vi 

ingen grunn til at etableringene en strålebehandling må vente helt til 2025-2030. Dette 

kan vel ikke være godt nok. 

 

Spesialsykepleiere : Side 14, 

Der står det at behovet for spesialsykepleiere er dekket, men det stemmer da ikke når 

det gjelder Hjerteavdelingen. Det samme gjelder hjerteleger hvor det også er mangel 

på. Østfold har på bare 1 år gått fra å være blant landets beste på dette, til nå å være 

blant de dårligste. Våre medlemmer har opplevd dette selv, og dette blir også 

bekreftet av fastleger. 

Ovennevnte mangel på den type personell viser hvor raskt ting endrer seg. Dette er 

noe av årsaken til at vi synes tidsperspektivet i denne høringen er alt for langt. 

 

 

Landsforeningen for hjerteLandsforeningen for hjerteLandsforeningen for hjerteLandsforeningen for hjerte----    

karkarkarkar----    og lungesykeog lungesykeog lungesykeog lungesyke    

Tlf. +47 6922 8280 

Mobil +47 90794727 

Besøksadresse. 

Storgata 3 
1890 Rakkestad 

Postadresse 

Storgata 3 

1890 Rakkestad 

E-post: 
Lhl.ostfold@lhl.no 

Organisasjonsnummer 

911 859 270 

Bankkonto: 

9041 24 87418 
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Legespesialister (side 14) 
SØ har som mål å ansette leger i spesialisering (LIS) i tråd med det fremtidige behovet 

for overleger/legespesialister. Dette høres ut som en god plan. Vi er det sverre kjent 

med at det er alt for stor gjennomtrekk ved sykehuset med hensyn til leger og 

spesialsykepleiere. Her må SØ ta grep slik at vi har nødvendig personaler når behovet 

oppstår. 

 

 

Ambulansepersonell (side14) 
Det er flott at det ansettes årlig nye lærlinger innen ambulansefaget og det er god 

dekning av medarbeidere med fagbrev. Dette er imidlertid ikke nok. LHL Østfold sendte 
et brev 7. juni 2017 til ledelsen ved sykehuset der det ble etterlyste en oversikt over 

hvilke konsekvenser nedleggelsen av akuttbilen hadde fått.  

I dette notatet kan vi ikke finne et eneste ord om akuttbilen. Vi i LHL var med på å få 

akuttbilen på plass for ca. 10 år siden. Hva skjer? Har denne nedskjæringen vært rett? 

Har det vært ubetydelige konsekvenser? Hvor mange pasienter har fått hjelp for sent? 

Hvordan beregner ledelsen ved sykehuset verdien av et menneskeliv? 

 

6. Målbilde, tiltak og organisering for pasientenes helstjeneste. Side 24, 

Underpunktene 1 – 4: På disse punktene opplevde en av våre medlemmer selv at her 

er de fortsatt langt fra målet som det er over 1 år siden de behandlet i styret. 

 

6.1 Pasientenes helsetjeneste – brukertilfredshet Side 25, 

Mål og tiltak for bedre pasientløp, pkt. 1: 

Hva menes her? Gjelder dette bare for de som er avhengige av kommunale tjenester?  

Hvis ikke det gjelder oss vanlige eldre hjertepasienter for eksempel med pacemaker og 

andre hjerteproblemer, må det beskrives hvilken gruppe/diagnose det skal gjelde for. 

Nå blir man utskrevet uten at det lagt inn i deres system at denne pasienten skal ha 

rehabiliteringstilbud fra SØ, uten at de selv i etterkant må etterlyse dette. 

Dette gjelder da også for det som står nederst på samme side – Mål og tiltak for 
brukertilfredshet. 

En av våre medlemmer så ikke så mye til dette på slutten av 2017, selv om dette skulle 

være et satsningsområde i 2016 – 2020. 

Kols 
I høringsnotatet er ikke kols (Kronisk obstruktiv lungesykdom) nevnt med et eneste ord. I 

LHL Sarpsborg har vi egen kols gruppe. Disse jobber spesielt for langt kommende 

kolspasienter som har særdeles vanskelige dager. Dette er forhold som der er hevet 

over enhver tvil er tilfelle. LHL har henvendt seg flere ganger for at de som er berørt av 

denne sykdommen kan bli noe med tilgodesett.  
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Bygningsmassen Side 20 
Etter åpningen av Kalnes er det konkludert med av klinisk ledelse i SØ har behov for å 

være tett på den daglige driften. På byggporteføljenivå er det opplyst at det i dag er 

4,6 % av bygningsmassen vurdert å ha dårlig eller svært dårlig avrundet tilstandsgrad 

(TG 3), som vist i figur 1. Dette er forhold som bør prioriteres 

Rehabilitering Side 32, 
Høringsnotatet viser at det ved SØ ikke er senger definert til rehabilitering. Da dette er 

så viktig del for pasienter skal komme tilbake til et friskt liv, vil det være feil at dette 

legges inn i en utviklingsplan som strekker seg fra 2018 til 2035. Dette bør være på plass i 

løpet av kort tid. 

 

NB!!   Denne høringen vedrører ikke den praktiske delen så som adkomsten til sykehuset, 

parkeringen, HC-plasser etc.etc. 

Dette er en viktig del av et pasientforløp og det er mange kritiske røster til hvordan 

denne delen er organisert på SØ Kalnes. 

Burde vært med i en høring slik at ledelsen får kjennskap til hva som ikke fungerer så 

bra. 

 

I VG 7/2-2017  

For å få penger til oppussing, nybygg eller moderne utstyr, må sykehusene gå i 
pluss. 

I fjor budsjetterte alle helseforetak som driver med direkte pasientrettet 
virksomhet, med overskudd. Unntaket var nyåpnede Sykehuset Østfold, som 
planla et underskudd på 252 millioner kroner. 

Men selv om helseforetakene budsjetterte med positive resultater, var det langt fra alle 
som greide å innfri. En gjennomgang VG har gjort viser at over halvparten av 
helseforetakene ikke klarte å gå med så store overskudd som de skulle. 

Lykke til med sykehuset. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

__________________________ 

Håkon Stubberud 

LHL Fylkesutvalg Østfold  



Fra: Hans-Petter H Johannessen <Hans-
Petter.H.Johannessen@sykehusapotekene.no> 

Sendt: 26. mars 2018 08:52 
Til: SOHF PB Postmottak Sykehuset Østfold 
Emne: Høring - Utviklingsplan Sykehuset Østfold HF 
 
  
Til Sykehuset Østfold HF 
  
Sykehusapotekene HF har gjennomgått utviklingsplanen for Sykehuset Østfold HF som nå er 
utarbeidet. Vi ser at der nedlagt et betydelig arbeid med utviklingsplanen, som er blitt både bred og 
grundig. Vi savner imidlertid en utdyping av problemstillinger knyttet til legemidler og 
legemiddelbruk i utviklingsplanen: 

 Nye og kostbare legemidler utgjør en stadig større del av sykehusenes legemiddelbudsjetter, 
og stadig flere legemidler overføres til helseforetaksfinansiering. Dette vil i økende grad 
påvirke sykehusenes økonomi og handlingsrom. Samtidig gir nye legemidler nye og bedre 
behandlingsmuligheter som kommer pasientene til gode. Utviklingsplanen bør etter vår 
oppfatning beskrive problemstillinger knyttet til finansiering, oppfølging og bruk  av kostbare 
legemidler generelt, og spesielt innenfor de mest aktuelle sykdoms-/terapiområdene. 

 Feilbruk av legemidler i og utenfor sykehus er et betydelig problem, og et stort antall av 
pasientskader i sykehus knyttes til legemiddelfeil. Sykehusets utviklingsplan bør etter vår 
mening adressere disse problemstillingene og beskrive hvordan man tenker seg å redusere 
legemiddelfeil gjennom etablering av blant annet lukket legemiddelsløyfe, samstemming av 
legemiddellister og klinisk-farmasøytisk virksomhet. 

  
Vi har følgende konkrete innspill som vi mener vil styrke pasientbehandlingen: 
  

 Farmasøyt blant yrkesgruppene som kan være aktuelle i det nye kreftsenteret  

 De etablerte apotektjenestene «Inhallasjonsveiledning» og «Medisinstart» tas inn i bruker- 
og pasientopplæring  

 Forskning og innovasjon: 
o Legemidler og klinisk farmasi tas inn i prosjektene big data og kunstig intelligens.  
o Utvikling av beslutningsstøtte ved ordinering av legemidler (for eksempel terapivalg, 

dose, dobbeltforskrivning, interaksjoner, STOP/NORGEP kriterier mm)  
o Analyseverktøy for risikovurdering av pasienter slik at disse kan velges ut for klinisk 

farmasi. (IMM)  
o   

 Konkretisering av tiltak for pasientsikkerhet  
o Farmasøytvurdering av ordinasjon via kombinasjon av system og farmasøyt (etter at 

Metavision er oppdatert med beslutningsstøtte og analyseverktøy). Alle kurver vil da 
bli vurdert til fast tid daglig.  

o Fokus på de få pasientene (ca 5%) som står for ca 70% av ressursene på sykehus og 
som har svært mange reinnleggelse. Disse må identifiseres og tilbys samstemming, 
legemiddelgjennomganger og en samstemming og samtale ved utskrivning.  

o Tilberedning på post reduseres til et minimum ihht forskrift og skal evt risikovurderes 
på hver enkelt avdeling.  

  
Med vennlig hilsen 
  

Hans-Petter H. Johannessen 

Fagdirektør 



 
Mobiltelefon:        +47 90 23 34 96  
Dir. telefon:          +47 23 13 52 09 
E-post:                 hphj@sykehusapotekene.no 

Sykehusapotekene HF 

Besøksadresse:  Stenersgata 1 a,9. etg. 0050 Oslo 
Postadresse:       Stenersgata 1, postkasse 79, 0050 Oslo 
Telefon:               +47 23 13 52 00 
www.sykehusapotekene.no 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Norsk Sykepleierforbund Sykehuset Østfold 

 
Tuneveien 20 

Rom 306, 3 etg 

1710 Sarpsborg 

 

E-post: nsf@so-hf.no 

 

 

Sykehuset Østfold 

  

 

 

 

 

Vår saksbehandler: 

Vår ref:  

Anita Talåsen Granli 

 

 Vår dato: 

Deres ref.:: 

19.04.2018 

 

 

 

Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035 

Høringsuttalelse fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) 
 
Generelt 
Det er mye bra i utviklingsplanen, men vi savner en bred prosess hvor tillitsvalgte og 
medarbeidere er involvert på alle plan.   
Det skrives mye om å ta med seg brukere, kommune m.m. NSF savner at Sykehuset Østfold har 
med seg i planen at utviklingsplanene skal utarbeides med medvirkning av tillitsvalgte og 
medarbeidere og hvordan dette skal skje. 
Det er mye fokus på psykiatri i denne planen. Savner flere tiltak innenfor somatikk – og da 
spesielt kirurgisk og medisinsk klinikk. 
 
Helse- og omsorgstjenestene er personell- og kompetanseintensive tjenester. Utdanning av 
helsepersonell er derfor en av spesialisthelsetjenestens lovpålagte oppgaver. Ved å ha en god 
og fremtidsrettet rekrutteringsplan opparbeider man et stort potensiale i rekruttering av fremtidig 
arbeidskraft. Sykepleierstudentene har 50 % av sin utdanning via praksisstudier.  En god og 
profesjonell oppfølging av alle studenter, som til enhver tid er under opplæring i helseforetaket, 
vil i seg selv være rekrutterende. Sammen med utlysning av heltidsstillinger kan man ha håp om 
å tiltrekke seg de beste.  
 

Alderssammensetningen av spesialsykepleiere viser at gjennomsnittsalder i denne gruppen er 

høy i SØ.  NSF savner at planen har en oversikt over antall spesialsykepleierne er over 60 år og 

innenfor hvilke spesialiteter. Foretaket har en særdeles utfordrende periode de kommende årene 

med å skaffe nok kompetanse innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Vi vet at det i 

dag er stor mangel på sykepleiere (3600) og spesialsykepleiere (400) på landsbasis. SØ har 

tradisjonelt hatt god tilgang på sykepleiere, men dette har snudd siste året. I følge SSB vil det 

mangle 28 000 årsverk sykepleiere, 600 årsverk helsesøstre og 200 årsverk jordmødre i 2035. 

Dette er skremmende tall som vi ønsker at SØ skal ta innover seg for å kunne jobbe 

forebyggende. Vi savner at SØ har en plan på hvordan man skal beholde og rekruttere 

sykepleiere. Vi opplever at fokuset er større på oppgaveglidning. Det er viktig å ha rett 

kompetanse til rett oppgave, men da må man sørge for å jobbe med flere tiltak for å ivareta 

dette. Det er lettere å forebygge enn å havne på hælene. 

 
For å kunne rekruttere fremtidige sykepleiere, mener vi at SØ i hovedsak må tilby hele stillinger 
for turnuspersonell i pleie. Her må det en kulturendring til. SØ har jobbet med å øke antall 
heltidsstillinger, men sett i lys av effekten av dagens tiltak så anbefales det å se på andre måter 
å nå målene.   
 

Heltidsarbeid er en forutsetning for likestilling, og det er bra både for kvalitet, pasientsikkerhet og 
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for arbeidsmiljøet. Samfunnsøkonomisk er heltidsarbeid god ressursutnyttelse. For arbeidsgiver 

betyr det færre ansatte, og mindre kontrollspenn gir bedre rammer for å kunne utøve god ledelse. 

For å få til pasientens helsetjeneste, så er man avhengig av å ha gode arbeidsforhold og riktig 

kompetanse på sykehusene.  Retriever (akkumulerte tall fra 1.2.2017-28.2.2018)viser at 

Sykehuset Østfold har i denne perioden lyst ut kun 40 % heltidsstillinger. Her har SØ et stort 

forbedringspotensial. 
 
Forskning viser at det er en sammenheng mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhet. 
Helsebelastningene ved nattarbeid, turnusarbeid, lange arbeidsdager og kort hviletid er godt 
dokumentert. Dette er årsaken til at slik arbeidstid er særlig regulert i arbeidsmiljøloven, som 
unntak som må avtales med tillitsvalgte. I tillegg til belastende arbeidstidsordninger, eksponeres 
sykepleiere for en rekke andre negative arbeidsmiljøfaktorer, samtidig som de skårer lavt på de 
beskyttende faktorene.  NSF vil understreke betydningen av at det foreligger en risikovurdering 
knyttet til pasientsikkerhet og ansattes helse ved utarbeidelse av turnuser. Sykepleierne og 
andre ansatte for øvrig, må til enhver tid sikres et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø. 
Arbeidsmiljø og arbeidstidsordninger må derfor innrettes slik at det er mulig å være i full stilling i 
ordinært arbeid helt frem til aldersgrensen. Arbeidstidsordninger må ivareta hensynet til helse, 
velferd, likestilling og faglig forsvarlighet. 
 

Konstant mangel på arbeidskraft skaper stress og dårlig arbeidsmiljø, og gir også dårlige 

rammevilkår for ledere. Når mesteparten av dagen går med til å ringe etter folk for å fylle hullene i 

turnusen, blir det ikke mye tid og ork til langsiktig planlegging, utvikling og ledelse. En 

undersøkelse blant sykepleiere i lederstillinger som Nordlandsforskning la fram i 2014, viste bl.a. 

at 7 av 10 mener de har for lite tid til langsiktig planlegging og strategiarbeid. Lederne bruker 80 

prosent av tiden på å svare på henvendelser på telefon og e-post! (NOVA-Rapport 6/16.). NSF 

forventer at sykepleieressursen i foretaket ledes av sykepleiere. God ledelse er avgjørende for å 

sikre god ressursutnyttelse og kvalitet i tjenesten. Vi vil understreke betydningen av å gi ledere 

gode rammevilkår, hvorav et av disse vilkårene er et akseptabelt antall ansatte å lede. Vil man 

skape gode helsetjenester, er gode ledere en av de grunnleggende faktorene.  
 
Forskning er en av helseforetakets primæroppgaver. SØ har et stort fokus på forskning og har 
gjort et stort framskritt på dette etter innflytting i nytt sykehus. Det er bra. NSF ønsker enda 
bedre tilrettelegging for høyskoleutdannede til å bedrive forskning. Å gi spesialsykepleiere 
mulighet til å fullføre en mastergradsutdanning, vil i fremtiden bidra til at vi får flere 
forskningsprosjekter som kan videreutvikle og høyne kvaliteten på pasientbehandlingen. Med 
økt kompetanse vil man øke pasientsikkerheten, redusere liggedøgn betraktelig, redusere 
dødelighet og ikke minst gitt pasienten en bedre helsetjeneste. 
 

Tilstrekkelig grunnbemanning, hele faste stillinger og rett kompetansesammensetning er en 
forutsetning for god pasientbehandling. Dette er viktige fokusområder i den videre planleggingen 
av pasientens helsetjenester. 
 
 

Vi har følgende kommentarer til utviklingsplanen: 
1.2 Gjennomføring av prosjektet 
Vedrørende «Medvirkning og aktiviteter», så savner vi en forankring på alle plan. 
Tilbakemeldinger fra andre helseforetak er at arbeidet med utviklingsplanen har vært organisert i 
prosjekt – hvor man har sikret en bred involvering og en overordnet styring på prosessene.  
 
 
2 Nå-situasjonen 
2.1. Pasientens helsetjeneste 
Her vises det til at pas er fornøyd med enerom og standarden på det nye sykehuset. Hvor 
kommer dette fra? Vi får tilbakemeldinger om begge deler. Her savner vi et kapittel om 
utfordringer knyttet til overbelegg og korridorpasienter. 
 
2.2 Pasientbehandling 
Her viser SØ til at sykehuset er bedre enn landsgjennomsnittet.  
Hvordan ligger SØ an i dag? Hva er SØ gode på? Hva må forbedres? 
Savner her noe om utfordringene med sengetall og beleggsprosent og hva det betyr for 
bemanning, arbeidstid og kompetanse. 
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Det vises til i dette kapittelet at SØ har gitt fra seg en del oppgaver til andre HF. Har SØ noen 
oppgaver som ikke alle foretak har? 
 
2.4 Organisering og ledelse 
Hvordan er størrelse på seksjoner og kontrollspenn for 1. linjeledere? Hvilke utfordringer/fordeler 
gir dette for driften? Hvordan er rekruttering og turn-over blant ledere? Hvordan skjer utvelgelse 
av ledere? Her kan man si mer om lederprogram og kompetanse blant ledere.  
 
I SØs plan på s. 16 omtales bemanning 
Ang. servicemedarbeidere – her savner vi tall; hvor mange vil det være behov for og hvor mange 
er det ansatt? 
 
Ang. sykepleiere – det som framkommer i planen er feil. Det er stor sykepleiermangel i Norge og 
Østfold er et av de fylkene med størst mangel. Som  utdanningskapasitet dekker knapt 
avgangen fra yrket. Her bør SØ vise til tall fra SSB. 
Det står at mange enheter har overført eller vurderer å overføre enklere sykepleieroppgaver til 
HFA. Dette bør strykes eller settes inn i et eget pkt om generell oppgaveglidning. 
Oppgaveglidning skjer like mye alle veier og med flere yrkesgrupper og bør omtales på en riktig 
måte eller utelates. 
 
Videre viser SØ til rekrutteringsutfordringer. Det er bra. Men også her savnes tall, bl.a. på turn-
over og hvor utfordringene er størst.  
SØ viser til at de fleste kommunene tilbyr høyere lønn til nyutdannede. En del tilbyr nok høyere 
lønn til nyutdannede, men minstelønna til spl er høyere i sykehus enn i kommuner. I 
kommunene tjener spl med 16 års ansiennitet mindre enn spl i SØ med 10 års ansiennitet. Da 
blir dette kapittelet upresist. Her bør man få med alle årsakene eller utelate årsaken til 
rekrutteringsproblemer. Savner generelt mer om hva SØ gjør for å rekruttere, beholde og hvilke 
planer man har framover.  
 
Det står at enkelte avdelinger i SØ opplever rekrutteringsutfordringer i fht intensiv/operasjon og 
jordmødre, mens det på neste side står at behovet for spes.spl. er dekket.  Det henger ikke 
sammen. Det er stor utfordring med å få dekt spesialsykepleier stillinger – spesielt 
intensivsykepleiere og jordmødre. Her savner vi tall på avgang, utdanningsstillinger mm. Her 
vises det til traineestillinger på intensiv. Dette er et tiltak som vi ikke kjenner til.  Videre vises det 
til oppgavegliding fra opr.spl til HFA. Dette er et prosjekt hvor utfallet ennå ikke er klart og bør 
tas ut av kapittelet om spesialsykepleiere.   
 
Ellers er det underlig at helsefagarbeidere ikke er omtalt i et eget kapittel, slik de andre 
profesjonene er. Vi finner kun info om dem under overskriften spesialsykepleiere.  
 
Savner noe om heltid/deltid. Hva er andelen her? Hvilken yrkesgruppe har størst utfordringer? 
Hvilke mål og tiltak har SØ her?  
 
 
2.7 Økonomi 
Hva tenker SØ om svakheter og styrker ved dagens økonomistyring? Er SØ fornøyd med 
dagens praksis? SØ snakker mye om demografi og at Østfold har en mye sykere befolkning enn 
resten av landet. Hva gjør dette med økonomien? Burde inntektsmodellen vært annerledes mtp 
det? 
 
2.9 Dagens bygg 
SØ viser til at det er blant de mest arealeffektive sykehus i HSØ. Videre oppgis det at 
kapasiteten er tilfredsstillende. Er den det? Hva med korridorpasienter? Antall polikliniske rom? 
Akuttmottaket? Administrasjonsplasser? Antall operasjonsstuer? 
 
Videre foreslås det utvidet åpningstid på poliklinikkene. Hva vil det kreve av nye årsverk, hvilken 
kompetanse trengs det? Er det rom for dette i dagens økonomi og bemanningsmessige 
situasjon? 
 
 
3. Overordnede strategier og føringer 
Dette er svært tynt.  
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5. Analyse og veivalg 
Veldig tynt.  
SØ bør inkludere kommunehelsetjenesten. 
Hva med behov for flere sykehussenger, flere operasjonsstuer, større akuttmottak, strålebygg, 
adm.bygg? 
 
Bør vel også ha med et kapittel om rekruttering og kompetanse under dette kapittelet. 
 

I utviklingsplanen henvises det til at det er gjennomført vurderinger av prehospital beredskap 
hvor brukere og profesjonelle har vært involvert og det er gjennomført risikovurdering. Dette 
stemmer ikke, jfr dokumenter oversendt sykehus styret i forkant av nedleggelse av akuttbil. 
Risikovurderingen var ikke valid, brukere var ikke involvert, ikke heller ansatte dette ville få en 
konsekvens for. 
 
 
6. Målbilde 
6.1. Pasientens helsetjeneste  
Her savner vi et punkt om overganger. Tenker spesielt på overganger mellom behandlingsnivå, 
særlig fra sykehus til kommunehelsetjeneste. Mange klager fra kommunene handler om 
mangelfull info ved utskriving. Overganger er en kritisk faktor i en risikovurdering.  
 
Savner også noe om medvirkning og forankring hos medarbeidere og tillitsvalgte. 
 
6.4 Bemanning og kompetanse 
Her savner vi mer om at det er viktig i framtiden å fokusere på fag og fagutvikling i takt med 
pasientenes behov og sykdomsbilde på andre fag enn det som omhandler teknologi. 
 
Det er ikke omtalt noe om robotkirurgi. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anita Talåsen Granli 

FTV Norsk Sykepleierforbund Sykehuset Østfold 

 

 

 

Kopi:  
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Tillitsvalgt i NSF Sykehuset Østfold 
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