
 

 
 

STYREMØTE 17. september 2018 Side 1 av 4 
 

   
Styresak nr.:  64-18 Sakstype:  Orienteringssak  

Saksnr. arkiv:  16/01751   
 
 

 

 

Status - mottak av pasienter fra Vestby kommune  
 
Sammendrag: 
Fra 2. mai 2018 har Sykehuset Østfold (SØ) mottatt pasienter fra Vestby kommune. Unntaket har 
vært somatiske pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse innen indremedisin, kirurgi 
og ortopedi. Disse ble ivaretatt ved Akershus universitetssykehus (Ahus) fram til 3. september 
2018.  
 

Fra 3. september 2018 kl. 08.00 har alle pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp kommet til 
SØ. Avlastningsavtalen mellom SØ og Ahus opphører fra samme tidspunkt. 
 

I denne saken redegjøres det for status mottak av vestbypasienter for perioden 2. mai til og med 
2. september 2018. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar redegjørelsen om mottak av pasienter fra Vestby kommune til orientering. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 10.09. 2018 
 
 
 
Irene Dahl Andersen 
kst. administrerende direktør 
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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 vil følges nøye opp og ny statusrapportering vil bli gitt i neste 
styremøte. Det etableres nå et kapasitetsprogram som vil videreføre oppfølgingen av tiltakene i 
handlingsplan Vestby.  
 

2. Faktabeskrivelse 
Styret ble i møtet 18. juni 2018 orientert om status for mottak av pasienter fra Vestby kommune. 
Utviklingen følges fra uke til uke og nedenfor redegjøres det for noen nøkkeltall i juni, juli og 
august 2018.  
 
Nøkkeltall Vestby 
 

Antall innlagte somatikk (døgnområder) i SØ i uke 26 til uke 33: 
Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 

19 23 21 19 20 16 17 19 
Totalt for denne perioden ble 154 pasienter innlagt, 59av disse til klinikk for medisin. Dette utgjør 
2,8 pasienter pr døgn. 
 
Antall pasienter til akuttmottak og skadepoliklinikk somatikk i SØ i uke 26 til uke 33 
(pasienter til kvinneklinikken og barneavdelingen er utelatt): 

Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 

6 14 6 6 2 4 5 9 
16 pasienter kom til akuttmottaket og 36 til skadepoliklinikken i denne perioden. Dette utgjør i 
underkant av 1,2 pasienter per dag totalt.  
 
Ahus har i tråd med avlastningsavtalen mottatt til sammen 269 pasienter fra Vestby kommune i 
perioden 2. mai til 31. august 2018. Det utgjør i gjennomsnitt 2,2 pasienter (innlagt i døgnsenger), 
for august er tilsvarende antall 2,1 pasienter.  
 
For SØ og Ahus totalt er det dermed i snitt innlagt ca. 5 pasienter daglig (døgnsenger) fra Vestby 
kommune til spesialisthelsetjenesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 17. september 2018 Side 3 av 4 

Styresak nr.: 64-18  

 
Antall pasienter fra Vestby til psykisk helsevern – DPS Nord i perioden januar til juli 2018 

 
Tabellen viser antall pasienter per avdeling per måned for døgnopphold. For poliklinikk angir 
tallene antall konsultasjoner, ikke antall pasienter. 
 
Nøkkeltall SØ generelt 
 

I forbindelse med vestbyprosjektet ble det utarbeidet en detaljert handlingsplan med tiltak for 
områder som fremkom som utfordrende i risikovurderingen. Områdene var kapasitet døgnsenger, 
korridorpasienter, økt volum av pasienter i akuttmottak og utskrivningsklare pasienter. Styret ble i 
møtet 18. juni 2018 orientert om oppfølging av handlingsplanen. Styringsgruppa ble reorganisert 
og alle klinikksjefer og avdelingssjef for kreftavdelingen deltar for å få mest mulig trykk på 
oppfølgingen av de viktigste områdene. Under vises nøkkeltall for indikatorene. 
 
Liggetid 

 

Beleggsprosent 

 
Korridorpasienter  

 

Andel ut før kl 14  

 

Antall inn i akuttmottak Antall utskrivningsklare (USK) pasienter 
(overliggere) 
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Oppsummert viser nøkkeltallene at antall korridorpasienter og beleggsprosenten er redusert. 
Antall opphold i akuttmottaket er stabilt og antall utskrivningsklare pasienter er redusert.  
 

Det er sendt skriftlig informasjon til administrerende direktør OUS om overtakelse av ø-
hjelpspasienter fra 03.09.18 kl. 08. I tillegg er det gitt muntlig informasjon til fagdirektør OUS og 
ledere på AMK. 
 

Det er utarbeidet skriftlig avtale mellom OUS og SØ om EKG-overføring fra ambulanser til 
helseforetakene. 
 

Informasjon om overføringen av pasienter 3. september er publisert på intranett, internettsiden er 
oppdatert og det er publisert en sak om overføringen i Vestby avis.  
 

Fastleger i Vestby kommune og legevakta i Moss har fått både skriftlig og muntlig informasjon. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør anser at overtakelsen av Vestby kommune – med bistand fra Ahus 
innenfor deler av øyeblikkelig hjelp-virksomheten – har vært meget tilfredsstillende. Beregninger 
viser at de vurderingene som ble gjort i forkant av overtakelsen er i overensstemmelse med de 
reelle tallene for perioden mai til september. 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.  
 
Det etableres nå et kapasitetsprogram i SØ som vil inkludere oppfølging av sentrale tiltak i 
handlingsplanen for Vestby. Det arbeides videre med gode planer for å sikre driften i 
høyaktivitetsperioder. Iht. plan er det overført 4 senger fra klinikk for kirurgi til klinikk for medisin, 
i tillegg er 3 senger fra tidligere kardiologisk enhet tatt i bruk som ordinære døgnsenger – totalt 
blir dette 7 senger i klinikk for medisin. 
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