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Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune  
 
Sammendrag: 
Fra 2. mai 2018 har Sykehuset Østfold mottatt pasienter fra Vestby kommune. Unntaket er 
somatiske pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse innen indremedisin, kirurgi og 
ortopedi. Disse blir ivaretatt ved Akershus universitetssykehus til 3. september 2018.  
I denne saken redegjøres det for status mottak av vestbypasienter i mai måned og overordnede 
tiltak i handlingsplanen. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar redegjørelsen til orientering. 
 
Sarpsborg, den 11.06.2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
 
 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan mottak pasienter fra Vestby kommune med statusbeskrivelse 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om status mottak av pasienter fra 
Vestby kommune til orientering.  
 
Tilstrømning av pasienter fra Vestby til Sykehuset Østfold (SØ) og Akershus universitetssykehus 
(Ahus) vil følges nøye opp og ny statusrapportering vil bli gitt i neste styremøte. Tiltakene i 
handlingsplanen vurderes og revideres kontinuerlig. 
 

2. Faktabeskrivelse 
Styret ble i møtet 14. mai 2018 muntlig orientert om status for mottak av pasienter fra Vestby 
kommune. Utviklingen følges fra uke til uke og nedenfor redegjøres det for noen nøkkeltall for 
pasienter fra Vestby kommune i mai 2018.  
 
Nøkkeltall Vestby 
 

Antall innlagte somatikk (døgnområder) i uke 18 til uke 21: 
Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 

18 22 24 22 

Totalt ble 86 pasienter innlagt hvor kvinneklinikken og barneavdelingen mottok hovedtyngden av 
pasientene. Disse pasientkategoriene kom også til Kalnes før overtakelsen av Vestby 2. mai 2018. 
 
Antall pasienter til akuttmottak somatikk i SØ i uke 18 til uke 21 hvor pasienter til kvinneklinikken 
og barneavdelingen er utelatt: 

Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 
7 17 14 14 

Tilsammen kom 52 pasienter til akuttmottaket i SØ i mai. Det betyr at det har kommet i underkant 
av 1,9 pasienter per dag til SØ. I tillegg har akuttmottaket i Ahus, i tråd med avlastningsavtalen, 
hatt 62 innleggelser som utgjør i gjennomsnitt 2,1 pasienter per dag. Dette er siste to uker 
redusert til 1,8 pasienter per dag. Totalt blir dette 4 ø-hjelpspasienter i snitt daglig fra Vestby 
kommune til spesialisthelsetjenesten. 
 
Antall pasienter fra Vestby til psykisk helsevern – DPS Nord i perioden 2. – 30. mai 2018 

• 3 pasienter har fått tjenester på DPS akutt Kalnes 
• 2 pasienter på døgnavdelingen i DPS Moss 
• VOP Moss har mottatt 22 henvisninger i mai (55 totalt hittil i 2018)  
• BUP har i perioden mottatt 11 henvisninger. 4 av disse har fått rett til utredning. 

  
Nøkkeltall SØ generelt 
I forbindelse med vestbyprosjektet ble det også utarbeidet en detaljert handlingsplan for å 
tydeliggjøre tiltak opp mot områder som fremkom som utfordrende i risikovurderingen. Dette 
gjelder kapasitet døgnsenger, korridorpasienter, økt volum pasienter i akuttmottak og 
utskrivningsklare pasienter. Styret ble i styremøtet 14. mai 2018 orientert om oppfølging av 
handlingsplanen. Prosjektet har reorganisert styringsgruppen hvor alle klinikksjefer og 
avdelingssjef for kreftavdelingen deltar for å få mest mulig trykk på oppfølgingen av de viktigste 
områdene. Under vises nøkkeltall for disse. 
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Liggetid 

 

Beleggsprosent 

 
Korridorpasienter  

 

Andel ut før kl 14  

 

Antall inn i akuttmottak 

 

Antall utskrivningsklare (USK) pasienter 
(overliggere) 

 
 
Oppsummert viser tabellene at korridorpasienter, beleggsprosenten og antall utskrivningsklare 
pasienter som er overliggere har blitt redusert. Antall opphold i akuttmottaket har hatt en stigning 
de siste ukene og andel utskrivning før kl. 14 har hatt en svak (positiv) økning. 
 
Kapasitet døgnområder 
En arbeidsgruppe fikk i oppdrag å vurdere eksisterende kapasitet, moderpostprinsipp og intern 
sengefordeling. Saken ble behandlet i sykehusledermøtet 5. juni 2018 og følgende vedtak ble 
fattet (forhåndsgodkjent referat): 

1. Alle nivå i organisasjonen skal arbeide kontinuerlig og systematisk med å holde liggetidene på et 
akseptabelt nivå. En reduksjon på 0,3 døgn er en overordnet målsetting. Dette innebærer blant 
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annet at man må identifisere og arbeide med forbedringstiltak mht. interne og eksterne 
flaskehalser 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som gjør en systematisk gjennomgang av bemanning og 
ressursfordeling (inkl. økonomi- og bemanningsavdelingen). Arbeidsgruppe og mandat besluttes i 
neste sykehusledermøte. 

3. Moderpost legges til grunn og videreutvikles som førende prinsipp i Sykehuset Østfold. 
4. Handlingsplan Vestby gjennomføres og følges opp. 
5. Å kunne benytte ett rom per sengetun (ekskl. kreftavdelingen) som tomannsrom skal ikke etableres 

som permanent ordning, men skal evt. være et tiltak som trer i kraft i tilknytning til 
høyaktivitetsperioder/ overbelegg. En klargjøring for dette forutsetter at: 

a. det utarbeides tiltakskort der det tydelig framkommer hvilke kriterier som skal ligge til 
grunn og hvem som har beslutningsfullmakt 

b. godkjenning fra Arbeidstilsynet 
Saken legges fram for endelig beslutning når disse forutsetningene er avklart. 

6. Klinikk for medisin tar i bruk 3 senger fra kardiologisk enhet. 
7. Det skal gjøres en risikovurdering av hvilke konsekvenser en tilførelse av 4 senger fra akuttkirurgisk 

enhet fra høsten 2018 vil kunne representere for akuttmottaket, klinikk for medisin og klinikk for 
kirurgi. 

 
Psykisk helsevern 

• Alle stillingene er besatt og de fleste nyansatte har startet. Klinisk sosionom og overlege 
starter henholdsvis 1. august og 1. september 2018 

• Ombygging av lokalene er ferdigstilt på en tilfredsstillende måte og møblering og IKT-
installering er igangsatt  

• ACT flytter til lokaler utenfor SØ. ACT er også i sluttfasen av å inngå en ny felles 
driftskontrakt med 9 kommuner inkl. Vestby 

• Ambulant team har etablert et godt samarbeid med Vestby kommune 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør mener at overtakelsen av Vestby kommune – med bistand fra Ahus 
innenfor deler av øyeblikkelig hjelp-virksomheten – har vært meget tilfredsstillende. Tallmaterialet 
viser at de vurderingene som ble gjort i forkant av overtakelsen angående antall pasienter fra 
Vestby kommune overensstemmer godt med de reelle tallene for mai måned. Det er fortsatt et 
tett samarbeid med Ahus for å sikre at det ikke oppstår uønskede hendelser og at eventuelle 
utfordringer som måtte oppstå løses raskt. Det er per i dag ikke rapportert noen alvorlige 
hendelser fra fastleger i Vestby, legevakt eller fra Ahus.  
 
Klinikk for medisin tar i bruk 3 senger fra kardiologisk enhet for å bedre sengekapasiteten. 
Vedtaket i sykehusledermøtet 5. juni 2018 innebærer også at det gjøres en risikovurdering i 
forhold til å tilføre klinikken ytterligere 4 senger fra akuttkirurgisk enhet fra høsten 2018. Det 
arbeides videre med planer for å sikre driften i høyaktivitetsperioder – dvs. benytte et rom per tun 
til tomanns-rom i perioder. Dette for å holde antall korridorpasienter på et minimum. 
 
Som oppfølgingen viser har antall korridorpasienter blitt redusert. I tillegg viser beleggsprosenten 
og antall utskrivningsklare pasienter som er overliggere også en reduksjon.  
Handlingsplanen vil fortsatt følges opp av alle klinikker og det rapporteres månedlig til 
sykehusledelsen, ny styringsgruppe og styret. 
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