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Utviklingsplan Sykehuset Østfold HF 2022-2037 - høringsutkast  

 
 

Som en oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak ha en 
utviklingsplan. 
 

Sykehuset Østfold har utarbeidet utkast til utviklingsplan som sendes på høring med 
høringsfrist 15. mars 2022. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret tar forslag til utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF 2022-2037 til orientering. 
2. Styret ber om at planen sendes på høring til kommuner, brukere, tillitsvalgte, 

utdanningsinstitusjoner og andre interessenter med høringsfrist 15. mars 2022 og endelig 
styrebehandling 25. april 2022. 

 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 13.12.2021 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Utkast utviklingsplan SØ 2022-2037 med vedlegg 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at utkast til utviklingsplan sendes på høring med høringsfrist 
15. mars 2022. 
 

Veileder for utviklingsplanen har fastsatt at høringsperioden skal være tre måneder. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF (SØ) var tema i styreseminar 6. september 2021.  
 

Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket vil utvikle sin virksomhet for å møte 
fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. Sykehusets utviklingsplan må ses i sammenheng 
med Nasjonal helse- og sykehusplan og den regionale utviklingsplanen, og er foretakets øverste 
strategiske dokument. Planen må understøtte realisering av pasientens helsetjeneste. 
 

SØ har fulgt veileder fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) for arbeidet med utviklingsplaner med konkrete 
føringer for arbeidet. Brukere, kommuner, utdanningsinstitusjoner og tillitsvalgte har vært 
representert i delprosjekter, prosjekt- og styringsgruppe.  
 

Det foreslås at høringsfristen settes til 15. mars 2022, med endelig styrebehandling 25. april 2022.  
 
Utviklingsplanens sammendrag 
Pasientens behov er førende for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. SØ ønsker at 
pasienten skal delta aktivt i egen utredning og behandling. Pasienter og pårørende skal oppleve 
forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet i helsetjenestene. God kvalitet, der pasienten får rett 
utredning og behandling til rett tid, sparer ressurser og tid for helsepersonell, både i spesialist- og 
kommunehelsetjenesten og hos fastlegene.  
 

Vi vet at befolkningens behov og forventninger endrer seg i tiden som kommer, den medisinske og 
teknologiske utvikling vil endre helsetjenestene radikalt. Nye metoder gjør at sykdommer som 
tidligere ikke lot seg behandle, nå kan behandles. Flere lever lenger med sine sykdommer og flere 
blir friske av sykdommer som tidligere var kroniske. Dette fører til behov for økt behandling og 
oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer, og flere eldre pasienter.  
 

Oppgavedeling og samhandling med kommunehelsetjenesten blir enda viktigere fremover. SØ vil 
fokusere på nye grep og løsninger med spesielt fokus på teknologi, forskning, innovasjon og 
samhandling. SØ satser videre på helsefelleskapet for godt samarbeid og ressursutnyttelse for å 
sikre en bærekraftig helsetjeneste.  
 

Ledelse er en av de viktigste forutsetningene for å nå SØs mål. Lederskapet skal bygge en 
organisasjon med evne til hele tiden å utvikle nye og innovative løsninger for de utfordringene 
sykehuset står ovenfor. Kompetente og motiverte medarbeidere med nødvendige 
rammebetingelser er nøkkelen til suksess.  
 

Bemanning er en av de største framtidige utfordringene i helsetjenesten. Vi kan ikke møte 
behovsveksten med tilsvarende økning i bemanning, det er ikke bærekraftig. Samfunnet trenger 
også personell til andre viktige samfunnsområder, andre virkemidler må derfor tas i bruk. 
Framskrivninger viser at behovet er størst for yrkesgruppene sykepleiere og helsefagarbeidere, 
men SØ har også rekrutteringsutfordringer for andre personellgrupper.  
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Tiltak for å øke kapasitet på døgn og poliklinikk somatikk på kort sikt er vedtatt og under 
gjennomføring. SØ har nå fått klarsignal fra HSØ om å starte arbeidet med prosjektinnramming for 
Stråle- og somatikkbygg Kalnes for å utrede fremtidig kapasitet innenfor strålebehandling og 
somatiske døgnplasser. Prosjektinnramming er første steg i tidligfaseplanlegging av sykehusbygg 
og styret for HSØ må godkjenne oppstart. Konsekvenser av valg/tiltak og effekten av endringene 
vil utredes i prosjektinnrammingen og videre underveis i konseptfasen. I prosjektinnrammingen 
skal det utredes behov og beskrives minst 3 alternativer med definerte funksjoner, aktiviteter, 
utstyr og kapasitet. 
 

I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet om døgnplasser i psykisk helsevern. Det er ikke 
behov for en økning av antall døgnplasser for voksne, men døgnplasser for barn og unge må økes 
noe i årene fremover. Framskrivningen viser at det er behov for økt døgnkapasitet til de alvorligst 
syke. Dette kan løses gjennom å forskyve behandling fra døgn til poliklinikk for de pasientene som 
best kan hjelpes på et lavere omsorgsnivå. Framskrivningen viser også at vi har behov for å styrke 
poliklinisk behandling for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, ruslidelser, spiseforstyrrelser 
og posttraumatiske stresslidelser, samt barn/unge og eldre. 
 

SØ er et høyteknologisk sykehus og kompetanse og utstyr må vedlikeholdes for å møte fremtidig 
utvikling. En rekke verktøy vil forbedre helsetjenestene gjennom digitalisering og automatisering. 
Eksempler på viktige teknologier vil være AI (kunstig intelligens), avansert analyse, IoT (Internet of 
Things1) i helse, presisjonsmedisin, automatisert dokumentasjon og nye digitale løsninger i 
sykehusets relasjon med pasient. 
  

Diagnostikken i laboratoriemedisin dreier mot persontilpasset medisin med bruk av AI (kunstig 
intelligens) og annen nyutviklet og tverrfaglig laboratoriediagnostikk. Dette vil kreve utskifting og 
endringer av nåværende instrumentpark og rekruttering av ny kompetanse/andre profesjoner enn 
det man har i dag. 
 

Bildediagnostikk vil få nye arbeidsprosesser og modaliteter. Det forventes kraftig vekst av MR-
undersøkelser og bruk av CT, særlig innenfor kreftsykdommer. Dette skyldes økt krav til 
presisjonsdiagnostikk og persontilpasset medisin. IKT-baserte verktøy for radiologisk granskning vil 
være nødvendig for å møte den ventede veksten. Det forventes økt bruk av standardisering og 
utvikling i retning av strukturerte svarrapporter, bl.a. AI-basert beslutningsstøtte for 
bildegranskning. 
 

Mandat og organisering 
Utviklingsplan for SØ er utarbeidet etter oppdrag fra HSØ og basert på regionale føringer og felles 
mal.  
 

Utarbeidelse av utviklingsplanen er organisert som et prosjekt med administrerende direktør som 
prosjekteier. Representanter fra brukerne, tillitsvalgte, vernetjenesten og kommunene har 
sammen med deler av sykehusledelsen utgjort styringsgruppen. 
 
_______________________________________________________________________________ 
1 "Internet of things" (IoT) handler om alle tingene rundt oss som kan kobles til internett. Når de er koblet til nettet kan de snakke 
sammen og kommunisere med omgivelsene. (Fra «Tekna») 
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Interessenter 
Det ble gjennomført interessentanalyse innen arbeidet startet og det er etablert en egen nettside 
hvor aktiviteter og relevante dokumenter er publisert. 
 

Medvirkning og aktiviteter 
Det er etablert fem delprosjekter som har arbeidet med de områdene som særskilt må vurderes i 
utviklingsplanen:  

1. Pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester.  

2. Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling.  

3. Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene og 
gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene. 

4. Sette egne mål for å flytte spesialisthelsetjenester i pasientens hjem ved hjelp av teknologi. 

5. Kompetanseplan – spesielt prioritere sykepleiere og helsefagarbeidere.  
 

I tillegg er det etablert et eget delprosjekt for eiendom.  
 

Tillitsvalgte, vernetjenesten, brukere, kommunene, utdanningsinstitusjoner og andre interessenter 
er tatt inn i arbeidet med delplanene. De vedlagte sluttrapportene viser hvem som har vært 
involvert. 
 

Utviklingsplanen har også vært tema i ordinære samarbeidsmøter med brukere, kommunene 
(Strategisk samarbeidsutvalg og kommuneoverlegegruppen) og 
foretakstillitsvalgte/hovedverneombud. 
 

Utviklingsplanen som nå sendes på høring, er fortsatt under arbeid. Det vil arbeides videre med 
planen under høringsperioden, blant annet etter innspill fra planlagte folkemøter. Hørings-
uttalelsene vil også være viktige bidrag når planen skal ferdigstilles. Utviklingsplanen skal vedtas av 
helseforetakets styre og godkjennes av det regionale helseforetaket.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Forslaget til utviklingsplan for SØ er utarbeidet i tråd med føringer fra eier og standardmal er 
benyttet. Planen beskriver hvilke utfordringer SØ står overfor de neste årene og planer for å møte 
disse. 
 

Fremtidens utfordringer vil kreve at pasienten involveres i egen helsetjeneste og at tjenestene er 
treffsikre, unngår dobbeltarbeid i kommuner og spesialisthelsetjeneste, har høyere kvalitet og 
satser på samhandling og brukermedvirkning. 
 

Administrerende direktør vil bruke høringsperioden til å arbeide videre med å oppdatere de ulike 
kapitlene i planen. SØs fremtidige virksomhetsstrategi og handlingsplaner vil synliggjøre hvordan 
utviklingsplanen skal gjennomføres. Virksomhetsstrategien oppdateres årlig i forbindelse med 
rullering av økonomisk langtidsplan (ØLP). Kommunene vil være viktige samarbeidspartnere i 
dette arbeidet og helsefellskapet vil være sentralt.  
 

Etter endelig behandling i april av utviklingsplanen vil det utarbeides en kortversjon. 


