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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING 

1. Innledning  

1.1 Oppgaver og organisering 

 
Sykehuset Østfold (SØ) er et områdesykehus og opptaksområdet består av følgende 
kommuner: Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, 
Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Vestby og Våler. Beregnet folkemengde per 3. 
kvartal 2021 er 320 151, en økning med 0,5 % fra 2020. 
 

SØ yter spesialisttjenester innen  
- kirurgiske fagområder – ortopedi, bløtdelskirurgi (med gren- og 

subspesialiteter), gynekologi, fødselsomsorg, øye og øre-nese-hals 
- medisinske fagområder – indremedisin (med gren- og subspesialiteter), 

nevrologi, pediatri (barn), revmatologi, kreftsykdommer og fysikalsk medisin 
- psykisk helsevern – barn, ungdom, og voksen 
- tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
- habilitering 
- prehospital akuttmedisin inklusive ambulansetjeneste 
- anestesi, intensiv- og smertebehandling 
- bildediagnostikk – diagnostisk radiologi, intervensjonsradiologi og 

nukleærmedisin 
- laboratoriefag – patologi, mikrobiologi, medisinsk biokjemi og 

transfusjonsmedisin 
 

SØ har flerområdefunksjon innen plastikkirurgi og HPV-screening. 
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Per 31.12.21 hadde SØ 4 954,81 årsverk (fast månedslønn) fordelt på 5 777 personer. 
Andelen kvinner var 77 %, det samme som forrige år.  Gjennomsnittlig årsverksforbruk i 
2021 var 5509 mot 5 350 i 2020, det vil si 159 flere enn året før. 
 

 
 
 

1.2 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 

 
Visjon 
Sykehuset Østfold skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når 
de trenger det. 
 
Verdier med leveregler  
Verdiene er en rettesnor for ledere og medarbeidere, og skal komme til uttrykk i daglig 
atferd.  
 

Sykehuset Østfolds verdier er kvalitet – trygghet – respekt. 
 

Sykehuset Østfolds fem leveregler er: 
 Vi omgås pasienter og hverandre med høflighet og respekt  
 Vi skaper resultater gjennom samhandling, åpne prosesser og god involvering  
 Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger 
 Vi ser muligheter, ikke begrensninger  
 Vi representerer arbeidsplassen vår på en god måte  
 
 

1.3 Mål for virksomheten 

 
Overordnede mål  
Styret for SØ har tidligere vedtatt strategi og overordnede mål for SØ 2016-2020. Disse 
ble videreført i Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold 2022–2025, vedtatt av styret 
31.05.21: 
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Overordnede mål for SØ  

1. Pasientene skal oppleve tilgjengelige, forutsigbare og helhetlige tjenester.  
2. Kvalitet, pasientsikkerhet og service skal gjenspeiles i alt vi gjør.  
3. Pasientene skal i møte med sykehusets medarbeidere oppleve empati, 

profesjonalitet, god kommunikasjon og rett kompetanse.  
4. Pasientene skal oppleve at SØ har god samhandling med alle deler av 

helsetjenesten.  
5. SØ skal utnytte moderne teknologi og nytt sykehus for å bli ledende innenfor 

definerte områder innen forskning og tjenesteinnovasjon.  
6. SØ skal skape et økonomisk handlingsrom som sikrer utvikling og investeringer.  

 

Målene inngår i Utviklingsplan for SØ som ble vedtatt av styret 14.05.18. 
Utviklingsplanen er nå revidert, sendt på høring med frist 15.03.22 og skal vedtas av 
styret i SØ 25.04.22. 
 
 
Mål for Sykehuset Østfold i 2021 
 
Mål for 2021 

Budsjett 2021 ble innrettet mot å ivareta forventede krav og mål i Oppdrag og bestilling 
for 2021 fra Helse Sør-Øst (HSØ), disse var: 
 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 Teknologi og digitalisering 
 Ressursutnyttelse og samordning  

 

I tillegg skulle budsjettet understøtte måloppnåelse for prioriterte områder i SØs 
virksomhetsstrategi. I budsjettforslaget ble det lagt til rette for økt satsning innen 
følgende områder: 

 Økte vedlikeholdsmidler til anbefalt nivå 
 Økt bemanning i døgnområde 8 (kirurgi, urologi, karkirurgi, øre nese hals) 
 Økt produktivitet innen alle områder 
 Videreført høy aktivitet i innovasjonsprosjekter 

 
Budsjettet for 2021 
Styret vedtok 21.12.20 følgende i sak 65-20 Mål og budsjett 2021 for Sykehuset Østfold 
HF:  
 
Styrets enstemmige vedtak: 

1. Styret legger til grunn at budsjettet er i tråd med nasjonale føringer, overordnede 
prioriteringer fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfolds egne målsettinger og 
prioriteringer. 

2. Styret vedtar budsjett 2021 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk 
resultat i balanse. 

3. Styret tar investeringsbudsjettet for 2021 til orientering. 
4. Styret tar fordelingen av budsjettrammer per klinikk/avdeling til orientering. 
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5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle 
budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-
indekser, nye bevilgninger eller føringer/styrevedtak fra Helse Sør-Øst RHF. 

 
 

1.4 Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll 

 
God virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom 
gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av 
virksomheten. Målet er å sikre faglig forsvarlige helsetjenester, kvalitet og 
pasientsikkerhet og god HMS- og risikostyring.   
 

Hensikten med mål- og resultatstyring er å øke effektiviteten og utnytte ressursene enda 
bedre, bl.a. ved at underliggende nivå har frihet til selv å bestemme hvilke virkemidler 
som skal brukes for å nå målene. Styring og kontroll skal i mindre grad skje gjennom 
detaljerte instrukser om aktiviteter og enkeltoppgaver og bruk av ressurser. Fokus skal 
være på måloppnåelse. Målene fremkommer i Oppdrag og bestilling, økonomisk 
langtidsplan, SØs virksomhetsstrategi, handlingsplaner og delstrategier, og i 
lederavtaler. Ledelsen på hvert nivå har ansvar for å utarbeide planer for hvordan 
målene skal nås, hvem som har ansvar og fullmakter, og hva som skal prioriteres i 
styringen, med frister. Målsettingene følges opp månedlig på ulike nivåer i 
organisasjonen. 
 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring trådte i kraft 01.01.17 for å bidra til faglig 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet, samt at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 
Kravene til styringssystemet er integrert i rammeverket og følger strukturerte prosesser 
og aktiviteter for hvordan lederne planlegger, gjennomfører, evaluerer, følger opp og 
korrigerer egen virksomhet. Roller og ansvar i virksomhetsstyringen er tydelig definert. 
 

Det er utarbeidet en overordnet møtestruktur for SØ for å sikre at det foreligger 
hensiktsmessige beslutnings- og kommunikasjonsprosesser og at møtestrukturen og 
referatene er kjent og tilgjengelig for medarbeiderne. Rapportering og oppfølging 
foregår i ansvarslinjen på alle nivåer med ulik frekvens og fokus. I 2021 har det vært 
månedlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og lederne på nivå-2 
med vekt på økonomi, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Ledere og stab 
samarbeider og følger utviklingen og analyserer effekten av tiltak, samt iverksetter 
korrigerende tiltak ved behov for endringer. 
 

Det rapporteres månedlig og tertialvis til Helse Sør-Øst på forhåndsdefinerte 
indikatorer. Ledelsens gjennomgåelse (LGG) inngår i virksomhetsstyringen og er i 2021 
gjennomført to ganger i organisasjonen. Her vurderes det om SØ oppnår ønskede mål og 
resultater i henhold til Oppdrag og bestilling.  Videre vurderes det om styringssystemene 
fungerer etter hensikten, om forbedringsarbeidet har effekt og bidrar til kontinuerlig 
forbedring av virksomheten, om rapporteringen er pålitelig og om risikostyringen 
fungerer. En gjennomgang av kontrolltiltakene gjøres regelmessig for å vurdere om de 
er tilstrekkelige for at lederne kan få tilbakemelding om hvorvidt de har styring og om 
de kan nå målene. 
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Tertialrapport med risikovurdering målt mot Oppdrag og bestilling ble lagt frem i 
styremøte 31.05.21. Resultatene fra Oppdrag og bestilling 2021 og risikovurdering 
inngikk i LGG som ble lagt frem for styret 08.11.21.  
 

Det er flere elementer som inngår i evaluering av egen virksomhet for å avdekke om det 
er behov for korrigering av kursen og om det må iverksettes ytterligere tiltak. Lederne 
benytter eksterne tilsyn, interne revisjoner, klager fra pasienter og pårørende, 
avviksmeldinger og uønskede hendelser til læring og forbedring av virksomheten.  
 

Styret behandler alle rapporter som mottas fra konsernrevisjonen. På bakgrunn av 
rapportene, utarbeider SØ handlingsplaner som angir tiltak, ansvar og frister.  
 
Tilsyn med somatiske helsetjenester til utlokaliserte pasienter i SØ 
Etter et landsomfattende tilsyn i 2019 konkluderte Fylkesmannen (Statsforvalteren) i 
Oslo og Viken med at SØ ikke sørger for forsvarlige helsetjenester til pasienter som 
flyttes til andre avdelinger enn den som har høyest kompetanse på pasientens aktuelle 
helseproblem. Statsforvalteren har i 2021 gitt tilbakemelding etter gjennomgang av 
status vedrørende tiltak for lukking av avvik fra SØ. Statsforvalteren vurderte at 
helseforetaket har jobbet systematisk, målrettet og godt med å rette lovbruddene. Man 
anmoder om videre rapportering av resultater som bekrefter at helseforetaket har 
etablert en ny og robust praksis på alle områder hvor tilsynet har påpekt svikt og 
mangler. Kontrollaktiviteter gjennomføres og rapporteres månedlig med oversikt over 
utlokaliserte pasienter i SLM (sykehusledermøtet). Utfyllende status og dokumentasjon 
av resultatene er oversendt Statsforvalteren i november 2021, som grunnlag for 
vurdering av om det er etablert en ny og robust praksis i tjenestene til utlokaliserte 
pasienter. 
 
Tilsynssaker 
Styret har i 2021 behandlet egen sak om tilsynssaker (2020) i SØ (sak 27-21 i 
styremøtet 26.04.21). 
 

Statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot Sykehuset Østfold i 51 saker i løpet av 2020 
mot 50 saker i 2019. 30 av sakene opprettet i 2020 er avsluttet per november 2021, 21 
saker er fortsatt under behandling.  
 

Det ble avdekket lovbrudd i 8 saker, mens det i 7 saker er gitt råd og veiledning. De 
øvrige avsluttede sakene er uten bemerkning (16). 
 
Styrets arbeid 
Styrets hovedoppgaver er knyttet til helsefaglig kvalitet og tjenesteinnhold, strategi og 
mål, organisasjon og ledelse og tilsyn med foretakets virksomhet og drift.  
 

Styret har også i 2021 blitt holdt jevnlig orientert om koronasituasjonen.  
 

Styret behandlet sak om årlig gjennomgang av styringssystemene og 
virksomhetsstyringen i SØ (sak 87-21 i møtet 20.12.21).   
 

Styret har også behandlet følgende saker som gjelder virksomhetsstyring og kontroll:  
 HMS årsrapport 2020 og HMS-strategi 2021-2024 (sak 05-21 i møtet 23.02.21) 
 Ledelsens gjennomgåelse av miljøledelsessystemet (sak 47-21 i møtet 21.06.21) 
 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) informasjonssikkerhet (sak 21 og 88-21, hhv. 

22.03. og 20.12.21) 
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Styret ble orientert om resultater og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 
ForBedring 2021 (sak 39-21. i møtet 31.05.21). I forbindelse med styremøtet 21.06.21 
ble det avholdt møte med Pasient- og brukerombudet i Viken (Østfold), temaene var 
årsmelding og dialog. 08.11.21 ble det avholdt dialogmøte mellom sykehusets styre og 
Brukerutvalget. 
 

Følgende temasaker ble presentert for styret i 2021: 
 Status og prosessforbedring i psykisk helsevern (2 saker) 
 Teknologi og e-helse 
 Turnover og rekruttering 
 Utviklingsplan for SØ 
 ØLP (med økonomidirektør HSØ) 
 Prehospitale tjenester 
 Kvalitetsarbeid og tilsyn 

 

Regionvise møter med kommunene og møte med brukerutvalget i SØ ble ikke 
gjennomført i 2021 pga. koronasituasjonen. 
 

En enkel styreevaluering ble gjennomført i styreseminaret 06.09.21. 
 
Virksomhetsstrategi 
Revidert virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold HF 2022–2025 ble vedtatt av styret 
31.05.21 (sak 36-21). Denne skal gi tydelig retning for valg og prioriteringer og vise 
sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i økonomisk langtidsplan.  
Dokumentet er en oppfølging av virksomhetsstrategien vedtatt i styremøte 26.05.20, og 
tilpasset økonomisk langtidsplan for årene 2022–2025.  
 
Klinisk forskning, undervisning og opplæring 
Styret har fått presentert tertialrapporter i sak 40 og 71-21, hhv. i møte 31.05. og 
08.11.21. 
 
Større bygg- og eiendomssaker  
Samlokalisering av distriktbaserte tjenester innenfor psykisk helsevern, rusbehandling 
og somatikk i Indre Østfold er gjennomført i Helsehuset (Indre Østfold kommune) fra 
juni 2021. Leieavtalen er vurdert opp mot dagens driftsmodell og er økonomisk 
bærekraftig på prosjekt- og helseforetaksnivå.  
  

Forvaltningsplaner for St. Joseph og Halden Sykehus er etablert i 2021 og eiendoms-
strategi for 2022-40 er under oppdatering. 
   

De distriktbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad (totalt 6 virksomheter, 
Fredrikstadklinikken) samlokaliseres i eksisterende eiet bygningsmasse i St. Joseph fra 
og med 2023. Lokalene er under renovering og tilpasses den nye aktiviteten. Det er 
etablert en overordnet 10-årig gjennomføringsplan for vedlikehold og 
brukertilpasninger.  
  
SØ har gjennomført forprosjektfasen for utvidelse av somatisk akuttmottak og ny MR 4.  
Løsningen legger til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av akuttfunksjonen og 
MR-kapasiteten. Prosjektet går nå over i detaljprosjektering og gjennomføringsfase, og 
det planlegges å ta i bruk nye arealer i 2024.  
  



 

10 

 

SØ har flyttet noe av stab- og støttefunksjoner inn i nytt, leid bygg på nabotomten til SØ 
på Kalnes. Innflyttingen ble gjennomført i mai 2021. I tillegg ble avtalen utvidet med nye 
arealer i 4. etasje for mammografi og undervisning som blir tatt i bruk 1. kvartal 2022. 
 

Det vil i løpet av 2022 bli etablert et modulbygg ved Kalnes for korttidsovernatting for 
ansatte ved sykehuset.  
  

Leieavtale for ny ambulansestasjon i Sarpsborg er signert. Byggearbeider starter 2022 
og innflytting er planlagt medio 2023. 
 

Konseptrapport steg 2 for ambulansestasjon i Halden er godkjent (styresak 49-21). 
Prosjektet er nå i forprosjektfasen med planlagt gjennomføring i 2023 og 2024. 
  

Etablering av ny øyeinjeksjonsklinikk (Moss) ble gjennomført i 2020 og offisielt åpnet i 
januar 2021. Injeksjonsbehandlingen gis til pasienter med aldersrelatert macula 
degenerasjon (AMD), en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen 
er svekket. 
 

I 2022 er det også planlagt å bygge om flere rom i Moss og i 1. etasje i Kalnes til 
poliklinikkrom. 
 
Kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025) 
Hovedutfordringen for SØ nå er å løse de eksisterende kapasitetsproblemene med 
hensyn til døgnplasser. Utfordringer med overbelegg og midlertidige løsninger (to-
sengsrom, pasienter som ikke ligger på «moderpost», mv.) må løses så raskt som mulig. 
SØ har per i dag en beregnet underdekning på 60 senger. Dette er beregnet å øke til 80 
senger i 2025. 
 

Styret vedtok i desember 2020 (sak 67-20) at arealet i 03B02 (Kalnes) bygges om til ny 
sengeenhet. Det vil totalt bli plass til 18 nye senger og ombyggingen er planlagt startet i 
april 2022 med ibruktakelse september samme år. Erstatningsarealer for aktivitetene 
som er i dette området vil bl.a. bli ivaretatt ved oppføring av et nytt modulbygg. Dette vil 
få en kapasitet på 105 kontorarbeidsplasser (legearbeidsplasser og 
forskningsfunksjoner). Arealer til undervisning vil bli ivaretatt gjennom utvidet leie i 
administrasjonsbygget. 
 
Kapasitetsøkning somatikk på lang sikt (fram mot 2040) 
Styret godkjente Mandat for prosjektinnramming – stråle og somatikkbygg Kalnes i 
desember 2021 (sak 82-21). Dette er første fase i planleggingen av utvidelse av somatisk 
kapasitet ved SØ og skal følge Tidligfaseveileder for sykehusprosjekter. Målet med 
prosjektinnrammingen er å avdekke behovet for kapasitetsutvikling innen den 
somatiske virksomheten frem mot 2040, sikre god kvalitet i pasientbehandlingen og 
ivareta pasientsikkerheten. Alternativene som utredes skal sikre et helsefremmende 
arbeidsmiljø. Endelig vedtak om gjennomføring av prosjektinnramming ble godkjent i 
styret HSØ 10.02.22. Prosjektinnrammingen gjennomføres i samarbeid med 
Sykehusbygg og HSØ, og skal resultere i følgende dokumenter: 

 Prosjektinnrammingsrapport for utvidelse av Sykehuset Østfold Kalnes  
 Forslag til mandat for konseptfasen  
 Forslag til styringsdokument for konseptfasen 
 Vurderingskriterier for valg av ulike løsninger i konseptfasen 
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SØ har et negativt regnskapsmessig resultat i 2021 på 17,2 mill. kroner. Det var 
budsjettert med et resultat i balanse. Pandemien påvirket økonomien ved sykehuset i 
stor grad også i 2021. Da pandemien traff i 2020 ble pasienttilstrømningen til sykehuset 
redusert, noe som medførte fall i aktivitetsbaserte inntekter og utsettelser av planlagte 
behandlinger. Disse effektene er videreført også i 2021 men i lavere grad. Det har også i 
2021 påløpt kostnader til tiltak for økt beredskap, smittevernstiltak og bruk av overtid 
og innleie til å erstatte bemanning som var i karantene eller isolert. Samlet 
inntektsbortfall for 2021 knyttet til pandemien er beregnet til 53,8 mill. kroner, noe som 
nesten er en halvering av inntektsbortfallet i 2020. Merkostnader har derimot økt 
sammenlignet mot forrige år og utgjør 238,8 mill. kroner. Merkostnadene gjelder i all 
hovedsak bemanningskostnader og anskaffelse av laboratoriemateriell til testing av 
covid19-prøver. Det er ikke benyttet investeringsmidler i inneværende år til 
ekstraordinære tiltak knyttet til pandemien. 
 
Økonomiske effekter av pandemien for perioden januar – juni ble kompensert fra HSØ i 
juni med 180,6 mill. kroner. Bevilgningen var basert på en beregnet inndekking av 96 % 
av merkostnadene. Videre ble det i desember gitt en bevilgning på 64,4 mill. kroner for 
delvis dekking av merkostnader i siste halvår av 2021. SØ hadde i tillegg overførte 
midler fra 2020 på 35 mill. kroner som er benyttet i inneværende år.  Av totale 
beregnede effekter av pandemien er 12,5 mill. kroner inndekket gjennom sykehusets 
ordinære driftsmidler.  
 
Andre forhold som har påvirket årets resultat er at årets lønnsoppgjør medførte en 
merkostnader, sammenlignet mot budsjett, på ca. 23 mill. kroner. Videre har samlet 
vekst i medikamentkostnader vært på 15,7 % sammenlignet mot 2020. Det har også 
vært en vekst på 16,7 % på behandlingshjelpemidler. Dette gjelder særlig utstyr og 
forbruksmateriell til diabetes pasienter. 
 

1.5 Medvirkning fra brukere og ansatte  

 
Brukerutvalget 
SØ vektlegger god brukermedvirkning både på individ- og systemnivå. Helse Sør-Østs 13 
prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå ligger til grunn for arbeidet. 
Brukerutvalget som ble oppnevnt i 2020 består av 9 representanter. Funksjonsperioden 
for utvalget er 01.03.20 – 28.02.22. I 2021 ble det gjennomført 9 møter, hvorav 5 møter 
var med fysisk oppmøte og 4 møter ble gjennomført digitalt. Det ble opprettet et 
arbeidsutvalg i 2020 som skal bidra til å forberede saker for Brukerutvalget, samt sikre 
at brukermedvirkning blir ivaretatt i aktuelle saker mellom de ordinære møtene. Det har 
blitt gjennomført enkelte sporadiske møter i 2021. 
 

Brukerutvalget var invitert og deltok på styremøtet i november. Her fikk 
representantene som deltok presentere seg og si noe om hva de er mest opptatt av 
innen brukermedvirkning.  
Brukerutvalget arrangerte også dialogmøte med pasient- og brukerorganisasjoner og 
aktuelle fagenheter i SØ i november. Temaet for møtet var Helsefellesskap. Dialogmøtet 
ble gjennomført med blant annet stasjonsvandring og diskusjoner omkring ulike tema 
for å belyse hvordan helsetjenesten fungerer, og det ble utarbeidet rapport fra møtet.  
 

I hvert brukerutvalgsmøte er administrasjonen til stede og redegjør for saker som skal 
behandles av styret. Brukerutvalget gir sine anbefalinger og råd til administrerende 
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direktør og styret. Brukerutvalget har i 2021 oppnevnt en rekke brukerrepresentanter 
til ulike råd, utvalg og prosjekter. SØ har egne brukerråd innenfor DPS, kreft og råd for 
pasient- og pårørendeopplæring. SØ opplever å ha engasjerte og aktive 
brukermedvirkere som gir nyttige innspill til sykehusets arbeid blant annet i forhold til 
utforming av pasienttilbud, pasientsikkerhet, kvalitetsarbeid og forskning. 
 
Ungdomsrådet 
2021 har vært et produktivt år for ungdomsrådet som har behandlet mange saker og 
vært aktive tross alle restriksjonene. Det er avholdt 6 møter, hvorav tre har blitt 
gjennomført digitalt. Det har kommet inn tre nye medlemmer i rådet, og ny leder samt 
nestleder er valgt.  
Her er et utvalg av sakene på agendaen i 2021: 

 Oppfølging av saken om skjerming av akuttinngang UPS som nå endelig er i gang 
og vil stå ferdig i løpet av noen måneder. 

 

 Det er opprettet en kontaktperson i Østfold fylkeskommunale skole som har 
ansvaret for at pasienter som er elever i videregående skole og innlagt på Kalnes 
sykehus vil få undervisning. 

 

 Leder for ungdomsrådet representerte gruppa i podkasten Fag og Folk som er 
etablert av Fag og kompetanseavdelingen i SØ. 

 

 Ungdomsrådet har fått gjennomslag for at ungdom opp til 23 år får ha med seg 
pårørende til operasjon og andre undersøkelser når det har vært strenge 
smittevernsrestriksjoner ved sykehuset. 

 

 Det er gjennomført en fysisk helgesamling høsten 2021 med spennende 
forelesere og sosial omgang. Det har også blitt utarbeidet en innstilling til 
Fredrikstad kommune angående skjerming av inngangen til overgrepsmottaket 
på Helsehuset i Fredrikstad.  

 

 
Medvirkning fra tillitsvalgte og verneombud 
SØ vektlegger et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er etablert faste 
samarbeidsarenaer mellom sykehusets ledelse, de foretakstillitsvalgte (FTV) og 
hovedverneombud (HVO). Tilsvarende struktur finnes også på klinikk- og avdelingsnivå. 
På foretaksnivå er 15 organisasjoner representert. De 12 prinsippene om medvirkning 
som tidligere er vedtatt i Helse Sør-Øst, ligger til grunn for samhandling med tillitsvalgte.  
Per 31.12.21 var det totalt 161 tillitsvalgte og 140 verneombud i SØ. Av disse var totalt 
9,1 årsverk frikjøpte tillitsvalgte og 2,1 årsverk frikjøpte verneombud.  
 

Administrerende direktør har i 2021 hatt 21 møter med FTV og HVO. Til disse møtene 
får FTV og HVO tilsendt sakene som skal behandles i sykehusledermøtet. I tillegg tas det 
opp aktuelle diskusjonstemaer.  
Tillitsvalgte og verneombud involveres i ulike prosesser bl.a. gjennom deltakelse i 
prosjektgrupper. Hovedverneombudet og fire av de foretakstillitsvalgte er medlemmer i 
Arbeidsmiljøutvalget. Det var planlagt fellesmøte mellom sykehusledelse og FTV/HVO, 
men dette ble ikke gjennomført pga. koronasituasjonen. Flere foretakstillitsvalgte og 
hovedverneombudet har inngått i gruppen som deltar i de ukentlige beredskaps-
ledelsesmøtene i forbindelse med covid-19. 
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Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte i arbeidet med Årlig melding 2021 
FTV/HVO-gruppen har valgt to FTV og HVO og brukerutvalget har valgt to 
representanter, til en arbeidsgruppe som har arbeidet med kapittel 2.1 Positive 
resultater og uløste utfordringer.  
 

Brukerutvalgets medlemmer har fått tilsendt utkast til Årlig melding som ble behandlet 
som sak i brukerutvalgets møte 23.02.22.  Melding fra brukerutvalget 2021 følger som 
vedlegg til Årlig melding. 
 

Utkast til Årlig melding er sendt til alle foretakstillitsvalgte og hovedverneombudet og er 
behandlet som sak av FTV/HVO-gruppen samlet 14.02.22. Utdrag fra møtereferatet med 
foretakstillitsvalgte og hovedverneombud følger som vedlegg. 
 
 
2. Vurdering av virksomheten 

 

2.1 Positive resultater og uløste utfordringer  

 
Positive resultater 

 
Dimensjonering og kapasitetsutvikling  
I HSØ-styresak 064-2020 «Evaluering av nytt østfoldsykehus» fremkommer det at den 
somatiske døgnkapasiteten ligger langt under det faktiske behovet.  I framskrivingen av 
sykehuset er det beregnet en manglende kapasitet på 60 senger i 2020, 80 senger i 2025 
og 100 senger i 2030. 
For å løse kapasitetsproblemene med hensyn til døgnplasser somatikk på kort sikt er 
det besluttet å etablere ny sengeenhet med 18 senger i eksisterende arealer. Byggestart 
er planlagt april 2022 og ibruktakelse september samme år. Et modulbygg settes opp 
som erstatningsareal for virksomhet som må flyttes ut. 
 
Styret i SØ godkjente i desember 2021 Mandat for prosjektinnramming – stråle og 
somatikkbygg Kalnes. Behovet for kapasitetsutvikling innen den somatiske 
virksomheten frem mot 2040 skal beskrives for å sikre god kvalitet i 
pasientbehandlingen og ivareta pasientsikkerheten. Saken ble styrebehandlet og 
godkjent i HSØ 10.02.22.  
 
Utvidelse av akuttmottak og MR4  
SØ har gjennomført forprosjektfasen for utvidelse av somatisk akuttmottak og ny MR 4 
og løsningen som foreligger legger til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av 
akuttfunksjonen og MR-kapasiteten. Prosjektet går nå over i detaljprosjektering og 
gjennomføringsfase, og det planlegges å ta i bruk nye arealer i 2024. 

 
Håndtering covid 19  
Covid 19 har vært håndtert på en god måte i SØ. Gjennom store deler av året har det, til 
tross for pandemien, vært full aktivitet og medarbeiderne har vist stor fleksibilitet til 
tross for en svært belastende arbeidssituasjon for mange. 
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Samarbeidet med kommunene har vært svært godt med ukentlige møter i 
pandemirådet. Laboratoriesenteret har håndtert oppskaleringer og analysering av 
covid-prøver på en meget god måte til tross for svært høy prøvetilstrømning i perioder. 
 
Det er gjort en god jobb med vaksinasjon av medarbeidere i samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten, og vaksinasjonsgraden er per ultimo februar over 90 % i 
sykehuset. Det har også vært høy grad av forskningsaktivitet i forhold til covid-19 
pasienter og behandlingen har vist stor utvikling siden starten av pandemien. 

 

Psykisk helsevern – samlokalisering av tjenester og samhandling internt  
Samlokalisering av distriktbaserte tjenester innenfor psykisk helsevern, rusbehandling 
og somatikk i Indre Østfold er gjennomført i Helsehuset (Indre Østfold kommune) fra 
juni 2021. De distriktbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad (totalt 6 
virksomheter, Fredrikstadklinikken) samlokaliseres i eksisterende eiet bygningsmasse i 
St. Joseph fra og med 2023.  
På bakgrunn av økt pasientbelegg og utfordringer knyttet til kapasitet i psykiatrisk 
avdeling er det gjennomført et prosessforbedringsarbeid i avdelingen. Arbeidet har 
blant annet resultert i at det er etablert arenaer hvor avdelinger og seksjoner i klinikken 
samhandler på tvers. Det er blant annet startet opp med ukentlige kapasitetsmøter hvor 
samtlige avdelingssjefer og seksjonsledere deltar. Videre er det utarbeidet et felles 
monitoreringsverktøy (kapasitetstavle) som benyttes som et felles verktøy for å følge 
status.  Arbeidet har bidratt til økt dialog og samhandling på tvers av seksjoner og 
avdelinger i klinikken.  

 
Riktig og redusert bruk av tvang  
En tverrfaglig og bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet systematisk med 
forbedringstiltak knyttet til samtlige hovedpunkter/anbefalinger i Regional rapport om 
reduksjon i bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i HSØ. Arbeidet har inkludert alle 
seksjoner i klinikken som er hjemlet for bruk av tvang og en rekke tiltak er gjennomført.  
 
Hjemmeoppfølging av pasienter  
Innovasjonsprosjektet «Nyskapende pasientforløp», med integrert løsning for digital 
hjemmeoppfølging er sluttført. Prosjektet er gjennomført på utvalgte pasienter i 
kreftavdelingen. 30.11.21 besluttet SØ å anskaffe Nimble Homewards. 
Hjemmeoppfølgingen har til hensikt å gi pasientene økt trygghet ved å monitorere 
helsetilstanden og ha enkel kommunikasjonsmulighet med helsetjenesten der målet er å 
fange opp endringer i helsetilstanden og iverksette tiltak ved behov. 
 
Tjenesten, som består av en app for helsepersonell på sykehuset og en app for 
pasientene hjemme, gjør det mulig for kliniker og pasient å ha kommunikasjon når 
pasienten er hjemme mellom behandlingene, gjennom utveksling av digitale skjemaer 
for symptomkartlegging og meldinger med tekst og bilder.  
Pasienten har også mulighet til å utføre målinger som blodtrykk, vekt, temperatur og 
oksygenmetning, og formidle resultatene gjennom appen på sin mobiltelefon. Sykehuset 
kan dermed følge opp pasientens helsetilstand, få mulighet til å oppdage forverringer, og 
sette i gang tidlige tiltak. Tjenesten er tilgjengelig for pasient og kliniker både på PC, 
nettbrett og mobiltelefon. 
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Ernæringsscreening  
Det er innført systematisk ernæringsscreening på alle døgnområder i somatikk.  
Ernæringsscreening er en metode for å identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko 
med utgangspunkt i pasientens ernæringstilstand (vekt, høyde, vektendringer over tid, 
endret matinntak). 
 
Sårpoliklinikk ortopedi  
For å redusere liggetid innen ortopedi har det blitt etablert en sårpoliklinikk for 

ortopedi. Det startet med drift to dager i uken, men fra mai ble driften utvidet til fem 

dager per uke. I sårpoliklinikken følges pasienter som allerede har vært inneliggende. 

Sårsykepleierne behandler ulike typer sår, men primært sårinfeksjon etter operasjon og 

oppfølging av diabetessår som ikke vil gro. Dette reduserer liggetid og gir økt trygghet 

for pasientene. Tilbakemeldingene fra pasientene, som føler seg godt ivaretatt av 

medarbeidere de kjenner, er gode. 

Robotkirurgi  
Robotassisterte kikkhullsoperasjoner startet i oktober 2020 innen fagområdene urologi, 

gastrologi og gynekologi. I 2021 er det etablert og konsolidert robotassistert kirurgi med 
øvrig aktivitet og det er, til tross for pandemien, gjennomført ca. 350 inngrep i 2021.  

SØ har oppnådd svært gode resultater i oppstartperioden. Dette skyldes 
løsningsorientert planlegging, dedikert trening/opplæring, høyt engasjement og et godt 
teamsamarbeid. 
 
Øyeinjeksjonsklinikk Moss  
Etablering av ny øyeinjeksjonsklinikk (Moss) ble gjennomført i 2020 og offisielt åpnet i 
januar 2021. Lokalene har vist seg å fungere som planlagt og tilbakemeldingene fra 
pasienter og fagfolk er gode. 
 
Heltidsstillinger 
For å møte fremtidens arbeidskraftbehov i sykehuset, er det nødvendig å øke andelen 
som arbeider heltid. Prosjekt heltid ble etablert i 2021, og fase 1 ble avsluttet på slutten 
av året. Fase 2 starter opp i 2022 der man skal ha utprøving av nye tiltak. Prosjektet 
strekker seg ut i 2023. Delprosjektene i intensivavdelingen og kvinne-barn knyttet til 
heltidsstillinger, rekruttering og utdanning, vil samordnes og innlemmes i overordnet 
prosjekt heltid fase 2 i SØ. Delprosjektene er tilført til sammen kr. 500.000,- fra HSØ. 
 
Utdanninger  
Til tross for pandemien har SØ klart å gjennomføre praksis som avtalt med utdannings-
institusjonene for de aller fleste utdanningsløpene. 

Det er i samarbeid med Fagskolen Viken utviklet to fagskoleutdanninger:  

 Videreutdanning i kirurgisk virksomhet for helsefagarbeidere 

 Videreutdanning i ambulanseoperativ ledelse og prehospital 
pasientbehandling 
 

Det er også startet et prosjekt i samarbeid med Fagskolen Viken om å utvikle en 
videreutdanning i medisinsk virksomhet for helsefagarbeidere, med planlagt oppstart 
høsten 2022. 
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Det er opprettet tre nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere, og flere vil bli 
opprettet i 2022. 

Reklassifisering i HIMSS 

I desember 2021 ble SØ vurdert til å tilfredsstille nivå 6 på den anerkjente EMRAM-
skalaen for bruk av moderne datasystemer i sykehus. I 2017 ble SØ det første sykehuset 
på nivå 6 i Norden, og gjennom reklassifiseringen ble det anerkjent at vi nå tilfredsstiller 
de vesentlig skjerpede kravene til dagens klassifisering på samme nivå.  

HIMSS (Health Information and Management Systems Society) er en internasjonal 
organisasjon som vurderer og rangerer sykehusenes bruk av moderne IKT 
systemløsninger i sine arbeidsprosesser. Sykehusene rangeres på en skala fra 0-7, og 
kravene til de ulike nivåene økes jevnlig. For å komme opp på nivå 6 må sykehusene, i 
tillegg til de grunnleggende datasystemene som elektronisk pasientjournal, ha systemer 
som hjelper helsepersonell å ta beslutninger og systemer for elektronisk kontroll og 
automatisk varsling. Blant annet «lukkede sløyfer» med elektronisk kontroll ved 
medisinadministrasjon, blodtransfusjon, blodprøver og administrering av morsmelk 
inngår i dette. 
 
SØ har arbeidet med reklassifiseringen gjennom et eget program av prosjekter hvor 
flere ulike arbeidsprosesser er blitt forbedret gjennom nyutviklede og forbedrede IKT-
løsninger. Programmet ble startet opp i 2019, og avsluttes på nyåret 2022 etter at 
HIMSS reklassifiseringen nå er gjennomført, og at prosjektet for innføring av app for 
blodprøvetaking ferdigstilles. 
Mobile arbeidsprosesser   

Ved hjelp av teknologi er det i 2021 innført ulike løsninger som bidrar til effektive og 
mobile arbeidsprosesser. Blant annet er det etablert:  

 App for lukket melkesløyfe  
Donormelk med riktige egenskaper til rett barn må sikres gjennom sporing, 
kontroll og dokumentasjon. Kontrollen og sporingen vil nå foregå digitalt, også 
ved pasientsengen. 

 App for blodprøvetaking  
Det er installert app for blodprøvetaking på sykehusets mobiltelefoner og innført 
lukket blodprøvetaking på inneliggende pasienter i SØ Kalnes.  Dette vil si 
identifisering av pasienter, samt dokumentasjon av prøvetaker og tidspunkt ved 
blodprøvetaking. 

 Single sign-on – løsning for mobiltelefon  
 Nimble Homewards (utviklet og innkjøpt for digital hjemmeoppfølging)  

 
SØ har tidligere innført lukket sløyfe for legemidler (kurve), blodtransfusjon og 
cytostatika (CMS). Appen for blodtransfusjon er oppgradert i 2021. 

 
Innføring av digitale brev  
Gjennom prosjektet «Digital utsendelse av brev» får nå de fleste av SØs pasienter 
innkallinger via helsenorge.no. Av avdelingene som har tilgang til digital utsending av 
brev, sendes hele 86 % digitalt.  
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Forbedringer i kreftavdelingen og klinikk for kvinne-barn  
Kreftavdelingen 
Årene med pandemi har vært krevende for kreftpasientene. Til tross for at Norge i store 
deler av året har vært nedstengt har kreftavdelingen i 2021 behandlet vel 20 % flere 
pasienter. Antall kliniske studier innen kreftområdet har økt, slik at flere har fått tilbud 
om nyeste/eventuelt eksperimentell behandling. Avdelingen har hatt en god utprøvning 
av hjemmeoppfølging med Nimble Homewards (innovasjonsprosjektet «Nyskapende 
pasientforløp») på utvalgte pasienter sommer/høst 2021, noe som resulterte i 
anskaffelse av verktøyet. 
 
Det er et økende antall studier innen kreftområdet og studieenheten er nå nesten 
selvfinansierende. Kreftavdelingen har bl.a. fått tildelt forskningsmidler for å se når det 
er rett tidspunkt for å tilby pårørende CSNAT (Kartlegging av pårørendes behov som 
omsorgsgiver). Avdelingen har også fått midler fra Forskningsrådet til underprosjekt i 
GRAS-prosjektet sammen med Universitetet i Bergen. Innen samhandling er 
samarbeidsavtale om digital previsitt med de palliative enhetene i fylket sluttført. 
Sykepleienettverksmøter med kreftkoordinatorer/ressurspersoner i kommunene er 
opprettholdt og det pågår en reetablering av samhandlingsavtale for drift av 
kompetansenettverk. 
 
Klinikk for kvinne- barn  
SØ har landets laveste frekvens av sfinkterrupturer (1.1 %) og er også best i landet når 
det gjelder dype sårinfeksjoner etter sectio (0.1%).   
Hysteroskopi og konisering er flyttet fra operasjonsavdelingen til poliklinikk, noe som 
frigjør kapasitet ved operasjonsavdelingen på Kalnes og ved dagkirurgien i Moss.  
 
Det er etablert spiseteam i barneavdelingen. Spiseteamet er tverrfaglig og vurderer barn 
som følges grunnet uttalte spisevansker. Spisevansker hos barn kjennetegnes ved 
problemer med å spise eller drikke tilstrekkelig for å få dekket sitt næringsbehov. 
Vanskene kan også komme til uttrykk ved at barnet har et svært anstrengt forhold til 
mat og måltider, uten at dette gir mangelfull ernæring.  
 
Nasjonale retningslinjer for barn og unge fra 2016 slo fast at alle barne- og 
ungdomsavdelinger bør ha eget tverrfaglige palliative team og Palliasjonsteam barn er 
etablert og aktivt i SØ. DRG-systemet må tilpasses og må kompensere i større grad for 
denne ressurskrevende behandlingen. 
 
I nyfødtintensivavdelingen er det etablert tertiærvakt for å sikre tilgjengelighet og 
kompetanse innen nyfødtmedisin (dette er et krav til nyfødtintensivavdelinger som 
behandler premature fra uke 28. 
 
Barne- og ungdomsklinikken har egen forskningsgruppe og har flere aktive prosjekter.  

 
Hoftebrudd – forbedringspris  
Ortopedisk avdeling vant forbedringsprisen i SØ i 2021 for sitt forbedringsarbeid 
knyttet til hoftebrudd. En systematisk gjennomgang av pasientforløp for hoftebrudd har 
gitt økt kompetanse og redusert ventetid. En viktig kvalitetsindikator i dette 
pasientforløpet er tid til pasient blir operert. Måloppnåelsen knyttet til indikatoren 
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operert innen 48 timer, har økt fra 65,7 % i 2018 til 95,9 % i 2021. I tillegg kan det vises 
til en økning i kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse.  

 
Dette gjelder en utsatt pasientgruppe, der dødelighet ikke er ubetydelig. Arbeidet har 
påvirket hele pasientens forløp, fra hendelsen oppstår og til pasienten reiser hjem fra 
sykehuset. Dette har vært mulig på grunn av bredt tverrfaglig arbeid, og et arbeid på 
tvers av flere seksjoner, avdelinger og klinikker. De har sett på flaskehalser og 
utfordringer, for å finne ut hva de kunne gjøre for å bedre forløpet. Det er rundt 9000 
hoftebrudd i Norge hvert år, og rundt 600 av disse er i Østfold. 

 
I oktober 2018 ble det innført en rekke tiltak i sykehuset for å forbedre 
kvalitetsindikatorer, deriblant eget hoftemottaksrom, preoperative prosedyrer, 
prioritering av hoftebrudd på operasjonsprogrammet, bedre smertelindring, 
osteoporosebehandling og sjekklister for pleiepersonell. 
 
 
Uløste utfordringer 
2021 har i lange perioder (som 2020) vært sterkt preget av koronapandemien. Dette har 
påvirket mange av sykehusets aktiviteter og resultater. 
 
Kapasitet og arealutfordringer  
Hovedutfordringen for SØ er å løse de eksisterende kapasitetsproblemene med hensyn 
til døgnplasser. Utfordringer med overbelegg og midlertidige løsninger (to-sengsrom, 
pasienter som ikke ligger på «moderpost», mv.) må løses så raskt som mulig. SØ har per i 
dag en beregnet underdekning på 60 senger, dette er beregnet å øke til 80 senger i 2025. 
 

Styret vedtok i desember 2020 (sak 67-20) at arealet i 03B02 (Kalnes) bygges om til ny 
sengeenhet. Det vil totalt bli plass til 18 nye senger her og ombyggingen er planlagt 
startet i april 2022 med ibruktakelse september samme år. Erstatningsarealer for 
aktivitetene som er i dette området vil bli ivaretatt ved oppføring av et nytt modulbygg. 
Dette vil få en kapasitet på 105 kontorarbeidsplasser (legearbeidsplasser og 
forskningsfunksjoner). Arealer til undervisning som flyttes fra 03B02 vil bli ivaretatt 
gjennom utvidet leie i administrasjonsbygget. Det er utredet muligheter for å etablere 
25 nye poliklinikkrom i Kalnes og 9 i Moss. 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har kapasitetsutfordringer i psykiatrisk 
avdeling på sykehusnivå, og benytter fortsatt tilleggsrom i pasientbehandlingen. I de 
distriktnære tjenestene i PHV og TSB for voksne er det tidvis ledig kapasitet. Sykehuset 
jobber med å få til en bedre ressursutnyttelse i hele klinikken og optimalisere 
pasientflyten ytterligere. Dette er et utviklingsarbeid som vil pågå i hele 2022 i nært 
samarbeid med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner. 
 

For få operasjonsstuer i Kalnes begrenser daglig drift – kapasitet og effektivitet. Her 
gjennomføres det for det meste kreftkirurgi og øyeblikkelig hjelp og det er svært 
begrenset fleksibilitet til å tilpasse driften til aktuell situasjon. Postoperativ har i 
perioder med mange koronapasienter på intensiv blitt tatt i bruk til «ikke-opererte 
pasienter».  
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Kvalitet:  
SØ ligger under landsgjennomsnittet/HSØ-nivå på flere kvalitetsindikatorer. Det er 
iverksatt forbedringsarbeid for å heve kvaliteten på sentrale områder innen flere 
fagområder. 
 
Det er mangelfull måloppnåelse for pakkeforløp i psykisk helsevern. Det krever mer 
innsats og tid for økt brukermedvirkning og bedre ivaretakelse av somatisk helse og 
levevaner og mer sammenhengende og koordinerte tjenester. 
 
Det skal våren 2022 publiseres nasjonale faglige råd om legemiddelsamstemming og 
legemiddelgjennomgang. Rådene vil erstatte tidligere tiltakspakker og Veileder om 
legemiddelgjennomgang. SØ har hatt flere tiltak i 2021 i samarbeid med 
Sykehusapoteket, men ser frem til nye strukturerte tiltak og føringer fra 
Helsedirektoratet. 
 
SØ har fortsatt et stykke igjen før målsetningene er nådd når det gjelder reduksjon i 
bruk av bredspektret antibiotika. I 2021 er det etablert nytt tiltak med ambulerende 
infeksjonsmedisiner som oppsøker avdelinger der pasienter har nytt positivt funn i 
blodkulturer, for å gi råd vedrørende behandling (eller ikke). Deltakelse fra 
infeksjonsmedisiner på visitt på voksenintensiv har økt frekvensen fra en gang per uke 
til daglig visitt. 
 
Bemanning  
Generelt rekrutterer sykehuset godt til de fleste stillingskategorier. Innenfor noen 
spesialområder eller spesialiteter er det imidlertid noe mer utfordrende å rekruttere 
tilstrekkelig med kvalifisert personell. 

Til tross for høy turnover av sykepleiere ved enkelte døgnområder har det totale antallet 
sykepleiere økt de senere årene (2016-2021). Rekruttering av sykepleiere med lang 
erfaring er imidlertid krevende.  

Pandemisituasjonen har vist at vi har underkapasitet på spesialsykepleiere, spesielt i 
intensivavdeling, men også sykepleiere generelt. Gjennomsnittsalderen på 
spesialsykepleiere er også høy, noe som betyr at vi må øke antall utdanningsstillinger 
for å sikre det fremtidige behovet.  

Det er rekrutteringsutfordringer og mangel på jordmødre både nasjonalt og lokalt. SØ 
konkurrerer særlig med kommunene om jordmødre da de tilbyr høyere lønn og mindre 
ubekvem arbeidstid. Fra oktober 2021 ga sykehuset erfarne jordmødre et 
«beholdetillegg», men effekten av dette tillegget er for tidlig å se. Vi tilbyr også 
utdanningsstillinger innen jordmorfaget. 

Når det gjelder bemanning og rekruttering av legespesialister er utfordringene størst 
innen øyespesialister, patologer, hjertespesialister, nevrologer, hematologer og 
psykiatere. Det legges spesielt vekt på rekruttering til stillinger for leger i spesialisering 
(LIS) innen disse spesialitetene. Denne prosessen starter i LIS1 løpet. Rekruttering til 
LIS stillinger innen psykiatri er spesielt krevende da vi ikke har hatt tredelt turnus for 
LIS1.  
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Det er en generell utfordring at LIS i slutten av utdanningsløpet tilbys stillinger ved 
universitetssykehusene i forbindelse med sin spesialisering der. 

Klinikk for psykisk helsevern har også utfordringer i forhold til bemanning og 
rekruttering av psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og 
spesialvernepleiere. Sykehuset utdanner et betydelig antall psykologspesialister, men 
mister for mange med lang erfaring. Et høyt antall velger å etablere egen 
psykologpraksis. SØ opplever, i likhet med de fleste andre helseforetak at 
rekrutteringsmarkedet når det gjelder erfarne psykologspesialister er svært begrenset.  

Det er også utfordrende å rekruttere andre faggrupper, f.eks. kvalifiserte ingeniører i 
medisinskteknisk avdeling. 
 
IKT og Teknologi  
Sykehuspartners leveransekapasitet 

 Leveranser i egne prosjekter er blitt forsinket i perioden på grunn av sen levering 
fra Sykehuspartners ansvarsområder. 

 Planer, leveransetid og kostnader for egne aktiviteter, prosjekter og tilhørende 
gevinstrealisering blir preget av Sykehuspartners manglende leveransekapasitet. 

 Oppgraderinger og vedlikehold, gjerne for å realisere viktig ny funksjonalitet i 
egne systemer, blir ikke levert som avtalt i driftsavtale eller bestilt av HF-et. 

Stabilitet på våre større kritiske løsninger  
 Tidvis har det vært en utfordrende driftssituasjon tilknyttet større systemer. 

Imatis og LVMS har vært spesielt berørt i 2021. 
 SØ har generelt hatt et større antall feilsituasjoner i 2021 tilknyttet sin 

systemportefølje enn andre foretak i Helse Sør-Øst. 
Tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vår 2021 påpekte 
etterslep på preventivt vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr som et alvorlig avvik: 

 Risiko for funksjonssvikt og nedetid på utstyrspark øker på grunn av etterslep på 
preventivt vedlikehold. 

 Økende etterslep vil innebære økte fremtidige kostnader for å innhente utsatt 
arbeid. 

 

2.2 Evaluering av egen virksomhet og organisering  

 
SØ har et nytt, moderne høyteknologisk sykehus med god bygningsmessig standard, men 
det er kapasitetsutfordringer, spesielt på døgnplasser i somatikk. SØ og kommunene i 
Østfold har hatt en samarbeidsavtale siden 2005 og samarbeidsklimaet har vært godt, 
preget av tillit og vilje til å finne gode løsninger. 
   
Variasjon i måloppnåelse for kvalitetsindikatorene i perioden 2017-2019 viser at 
utfordringene var aller størst i opptaksområde Østfold (for 10 av 24 indikatorer). 
Befolkningen i opptaksområdet skårer lavt på folkehelse og spesielt psykisk helse. SØ 
har en ambisjon om å heve kvalitetsresultatene, målt på nasjonale kvalitetsindikatorer 
og i helseatlasene, og har etablert en arbeidsgruppe som skal utrede nødvendige tiltak.  
 
Forbruket innen somatisk virksomhet er i tråd med faktisk behov. Innenfor psykisk 
helsevern og TSB er forbruket ca. 5 % lavere enn beregnet behov. 
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SØ har to-strukturmodell som er videreutviklet med Kalnes som akuttsykehus og Moss 
som elektivt sykehus.  Moss er ikke egnet til utvidelse med akuttmottak og døgnsenger, 
men skal videreutvikles med hensyn på dagbehandling og dagkirurgi.  
 
SØ har utfordringer med kapasitet når det gjelder døgn- og dagbehandling og poliklinikk 
(somatikk). Total kapasitet innenfor psykisk helsevern og rusbehandling synes å være i 
samsvar med fremtidig behov, men både fordelingen av døgnkapasitet mellom 
sykehuspsykiatri og DPS døgn og kapasiteten mellom de ulike distriktbaserte tilbudene 
må vurderes.  

SØ mangler sykepleiere, i tillegg er en stor andel av spesialsykepleierne over 50 år. Det 
er rekrutteringsutfordringer og mangel på jordmødre. Pandemien har synliggjort 
mangel på intensivsykepleiere og sykepleiere generelt. I psykisk helsevern er det behov 
for økt rekruttering av psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og 
spesialvernepleiere. 
 
Når det gjelder leger, er det størst mangel på øyespesialister, patologer, 
hjertespesialister, nevrologer, hematologer og psykiatere.  
 
Organisering 
Fag og utvikling er omorganisert til to nye stabsenheter. Tidligere fag- og utvikling har 
nå endret navn til medisin og helsefag. Fagdirektør leder stabsenheten som inkluderer 
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen, fag- og kompetanseavdelingen, 
forskningsavdelingen, avdeling for smittevern, prosjekt- og porteføljestyring, og 
samhandlingsavdelingen. 
 
SØ har etablert ny stilling som direktør for teknologi og e-helse. Under den nye 
teknologidirektøren ligger IKT, medisinsk teknologisk avdeling, klinisk IKT og 
innovasjon, som tidligere lå under fag og utvikling. Endringene ble innført i begynnelsen 
av august. 
SØ har i 2021 omorganisert tilbudet til pasienter i psykisk helsevern som legges inn som 
øyeblikkelig hjelp til døgnbehandling på DPS-nivå, fra seksjon DPS akutt på Kalnes til sitt 
lokale distriktspsykiatriske senter (DPS). Dette vil si at akuttilbudet flyttes nærmere der 
pasienten bor og løsningen skal sikre gode pasientforløp med så få overganger mellom 
ulike tilbud som mulig. Øyeblikkelig hjelp-tilbudet er integrert i de ordinære 
døgnseksjonene i de tre DPS-ene (DPS Halden-Sarpsborg, DPS Fredrikstad og DPS 
nordre Østfold). 



 

22 

 

DEL II: RAPPORTERINGER 

 
 
3. Oppfølging av styringsbudskap for 2021 
 

3.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

3.1.1 Ventetid somatikk  

 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle helseforetak sammenliknet med 2020. 
 

 I 2021 skal gjennomsnittlig ventetid innen somatiske tjenester være under 54 dager i 
helseforetakene i Helse Sør-Øst. Målet er å oppnå gjennomsnittlig ventetid under 50 
dager i 2022. 

 
Målet om at gjennomsnittlig ventetid somatikk for helseforetaket totalt er redusert 
sammenliknet med 2020 er nådd (fra 61,3 til 58).  
I klinikk for medisin er målet nådd, mens det i klinikk for kirurgi, klinikk for kvinne-barn 
og kreftavdelingen ikke er nådd.  
 
Målet om at gjennomsnittlig ventetid innen somatiske tjenester skal være under 54 
dager er ikke nådd (58 dager).  
I klinikk for medisin, kreftavdelingen og klinikk for kvinne-barn er målet nådd, mens det 
i klinikk for kirurgi ikke er nådd.  
 
Eksempler på pågående/gjennomførte tiltak:  
 Gjennomgang/rydding av ventelister 
 Prioritering av pasienter 
 Tilby time hos privat avtalespesialist 
 Ekstrapoliklinikk (dag, kveld, helg) 
 Lørdagsoperasjoner  
 Utpost operativ virksomhet 
 Gjennomgang operasjonslogistikk – økt inngrep per dag  
 Noe økning av antall polikliniske rom (Prosjekt dimensjonering og 

kapasitetsutvikling i SØ) 
 Elektroniske konsultasjoner  
 Samarbeid med kommunehelsetjenesten (hva kan og skal følges opp utenfor SØ) 
 Pågående prosjekt på barnepoliklinikken «Norges beste poliklinikk» 
 Ved innflytting på Kalnes omorganiserte man merkantile tjenester som ga noen negative 

effekter på arbeid med polikliniske timebøker. Det er et pågående prosjekt for å forbedre 

samarbeidet mellom avdeling for pasientservice og booking og fagmiljøene for å sikre 

effektiv utnyttelse av poliklinikkene.  
 

Eksempler på planlagte tiltak: 
 Tilpasse bemanning 
 Prosjektarbeid for realisering av flere polikliniske rom.  

 

Tiltak og reduksjon av ventetid er avhengig av utvikling pandemi. 
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3.1.2 Pasientavtaler  

 Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 
2019 (passert planlagt tid). Helseforetaket skal overholde minst 95 pst. av avtalene 
innen utgangen av 2021. 

 
Målet om at helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene 
sammenliknet med 2019 (passert planlagt tid) er nådd (fra 86,6 % til 88,5 %), 
 
Målet om at helseforetaket skal overholde minst 95 % av avtalene innen utgangen av 
2021 er ikke nådd. Ved utgangen av 2021 var 88,5 % av avtalene overholdt. 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling innfrir målet om å overholde minst 95 % 
av pasientavtalene (hhv. 95,3 % for psykisk helsevern voksne (PHV), 96 % for barne- og 
ungdomspsykiatri (BUP) og 97,7 % for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 
Også Kreftavdelingen har nådd målet. 
 
Det er grunn til å tro at klinikk for medisin klarer målet så snart pandemien er over, da 
denne krever mye ressurser som ellers ville blitt brukt mot elektiv drift. 
 
Tiltak og reduksjon av ventetid er avhengig av utvikling pandemi. 
 
Eksempler på pågående/gjennomførte tiltak:  
 Gjennomgang/rydding av ventelister 
 Prioritering av pasienter 
 Tilby time hos privat avtalespesialist 
 Ekstrapoliklinikk (dag, kveld, helg) 
 Lørdagsoperasjoner  
 Utpost operativ virksomhet 
 Gjennomgang operasjonslogistikk – økt inngrep per dag  
 Noe økning av antall polikliniske rom (Prosjekt dimensjonering og 

kapasitetsutvikling i SØ) 
 Elektroniske konsultasjoner  
 Samarbeid med kommunehelsetjenesten (hva kan og skal følges opp utenfor SØ) 
 Pågående prosjekt på barnepoliklinikken «Norges beste poliklinikk» 
 Ved innflytting på Kalnes omorganiserte man merkantile tjenester som ga noen 

negative effekter på arbeid med polikliniske timebøker. Det er et pågående prosjekt 
for å forbedre samarbeidet mellom avdeling for pasientservice og booking og 
fagmiljøene for å sikre effektiv utnyttelse av poliklinikkene.  
 

Eksempler på planlagte tiltak: 
 Tilpasse bemanning 
 Prosjektarbeid for realisering av flere polikliniske rom.  
 Når pandemien avtar vil ressurser bli gjeninnsatt til poliklinisk virksomhet og 

dermed økt aktivitet. 
 

Tiltak og reduksjon av ventetid er avhengig av utvikling pandemi. 
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 Helseforetaket skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder 
i 2021, sammenliknet med andre halvår 2020: Dette skal måles ved indikatoren 
planleggingshorisont. 

 
Målet om å øke andelen planlagte episoder med tildelt time er nådd: 
 
2. halvår 2020: 6 mnd. planleggingshorisont med data ved utgang juni 2020: 47 % 
1. halvår 2021: 6 mnd. planleggingshorisont med data ved utgang desember 2020: 53 % 
2. halvår 2021: 6 mnd. planleggingshorisont med data ved utgang juni 2021: 50 % 
 
Eksempler på pågående/gjennomførte tiltak:  
 Legelister - 6 mnd. frem  

 Gjennomgang/rydding av ventelister 
 Prioritering av pasienter 
 Tilby time hos privat avtalespesialist 
 Ekstrapoliklinikk (dag, kveld, helg) 
 Lørdagsoperasjoner  
 Utpost operativ virksomhet 
 Gjennomgang operasjonslogistikk – økt inngrep per dag  
 Noe økning av antall polikliniske rom (Prosjekt dimensjonering og 

kapasitetsutvikling i SØ) 
 Elektroniske konsultasjoner  
 Pågående prosjekt på barnepoliklinikken «Norges beste poliklinikk» 
 Ved innflytting på Kalnes omorganiserte man merkantile tjenester som ga noen 

negative effekter på arbeid med polikliniske timebøker. Det er et pågående prosjekt 
for å forbedre samarbeidet mellom avdeling for pasientservice og booking og 
fagmiljøene for å sikre effektiv utnyttelse av poliklinikkene.  

 Innføring av pakkeforløp i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har bidratt 
til en økt struktur ifm. planlegging og gjennomføring av behandlingstilbudet og har 
hatt positive effekter i form av blant annet planlegging av konsultasjoner frem i tid. 
 

Eksempler på planlagte tiltak: 
 Tilpasse bemanning 
 Prosjektarbeid for realisering av flere polikliniske rom.  
 Når pandemien avtar vil ressurser bli gjeninnsatt til poliklinisk virksomhet og 

dermed økt aktivitet. 
 
 

 Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være 
over 15 pst. 

 
Målet om at andelen polikliniske konsultasjoner i SØ som gjennomføres over video og 
telefon skal være over 15 % er ikke nådd med et resultat på 12,8 %, med unntak av i 
klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling og i kreftavdelingen. 
Klinikk for medisin har hatt en positiv utvikling. For en del av fagområdene i klinikk for 
kirurgi og klinikk for kvinne-barn brukes tilbudet i den grad det er hensiktsmessig og 
mulig, men her må mange av pasientene møte opp fysisk til undersøkelse/behandling 
ved sykehuset.  
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Tiltak:  
 Økt fokus på bruk av disse tjenestene ifm. polikliniske konsultasjoner. Dette 

følges opp i månedlig oppfølgingsmøte. 
 Digital oppfølging/konsultasjon vurderes der det er mulig. 

 
 
 

3.1.3 Pakkeforløp kreft  

 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 
kreftformene skal være minst 70 pst. Variasjonen mellom helseforetakene skal 
reduseres. 

 
Resultatet totalt for alle forløp i SØ i 2021 var for andel nye pasienter i forløp 79 % og 
andel behandlet innen forløpstid 72 %. 
For noen av de 26 kreftformene er målet ikke nådd, for resultat per kreftform - se tabell 
under. For noen av kreftformene er det få pasienter, dette kan gi store utslag på det 
prosentvise resultatet. 
 
SØ oppnår ikke måloppnåelse for pasienter til strålebehandling. Strålebehandling til SØs 
pasienter gis ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og flaskehalsen ligger på intern 
logistikk der. 
Når det gjelder oppstart kirurgisk behandling er andelen rett under mål på 80 %.  
Oppstart av medikamentell behandling i SØ er over mål – ca. 78 %. 
Det jobbes kontinuerlig med å sikre god pasientoppfølging innenfor gitte tider. 
 
Kreftpasienter har blitt høyt prioritert gjennom hele 2021 uavhengig av 
driftsutfordringer knyttet til pandemi og en periode med oversykelighet (som vi også 
tror er knyttet til pandemien).  
 

Kreftform Resultat 
per 
november 

Kommentarer til 
variasjon 

Tiltak/kommentar 
der målet ikke er 
oppnådd 

Lungekreft  57 Kapasitetsutfordringer ved 
avdeling bildediagnostikk. 

Ventetid operasjon/ 
strålebehandling OUS.  

Teamorganisering 
rundt pasienten. 

Tett dialog med 
OUS. 

Brystkreft 87   

Prostatakreft 40 Driftsutfordringer: 
forsinket innføring av 
robotkirurgi, redusert 
operasjons- og poliklinikk- 

kapasitet samt manglende 
MR-kapasitet. 

Omdisponering av 
robot-team.  
Plan for økt MR-
kapasitet. 

Tykk- og 

endetarmskreft 

71 Lavere resultat enn normalt 

grunnet innføring av 
robotkirurgi og redusert 
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operasjons- og poliklinikk- 
kapasitet. 

Kreft i spiserør og 
magesekk 

82 Få pasienter.  

Blærekreft 89   

Testikkelkreft 57 Få pasienter (14 pasienter 
registrert). 
Hovedsakelig et 
kodeproblem. Pasientene 
blir operert innen en uke. 
Klinisk beslutning kodes av 
OUS. 
Ventetid på patologisvar 
internt i SØ. 

Dialog med OUS 
vedrørende koding. 
Prioritere 
patologibesvarelse 
av testis-preparater. 

Skjoldbruskkjertelkreft 60 Få pasienter (5 pasienter 
registrert)  

Allokere mer 
operasjonskapasitet 
til skjoldbrusk-
kjertel. 

Kreft hos barn 0 De fleste går rett til OUS 
som ø-hjelp. Ingen 
pasienter registrert. 

Behandles 
sentralisert ved 
OUS. 

Hjernekreft 83 Få pasienter.  

Nevroendokrine 
svulster 

100 Få pasienter.  

Føflekkreft 95   

Peniskreft 0 Svært få pasienter Behandles 
sentralisert ved 

OUS. 

Bukspyttkjertelkreft 45 Få pasienter (11 pasienter 
registrert). 

Behandles 
sentralisert ved 
OUS ved kurativ 
behandling 

Myelomatose 100 Få pasienter.  

Akutt leukemi 100 Få pasienter. De fleste går 
rett inn til OUS.  

 

Kronisk lymfatisk 
leukemi 

100 Få pasienter.  

Galleveiskreft 67 Svært få pasienter. Sentralisert 
behandling ved OUS 

Primær leverkreft 50 Svært få pasienter,  
går ofte rett til OUS.  

Sentralisert 
behandling ved OUS 

Hode- halskreft 0 Få pasienter. Sentralisert 

utredning og 
behandling ved OUS 
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Lymfom 35 Sentralisert patologi ved 
OUS forsinker forløpet 

Desentralisert 
patologi? 

Nyrekreft 52 Lavere resultat enn normalt 
grunnet innføring av 
robotkirurgi og redusert 
operasjons- og poliklinikk 
kapasitet 

Omdisponering av 
robot-team. 

Livmorkreft  81   

Eggstokkreft 73   

Livmorhalskreft 67 Få pasienter (6 pasienter 
registrert). 

Fokus på riktig 
registreringspraksis 

av nye pakkeforløp. 

Sarkom 0 Svært få pasienter. Sentralisert 
utredning og 
behandling ved OUS 

 
Av andre tiltak kan nevnes:  

 Prostatakreft – SØ startet med kirurgi for denne gruppen i november 2020 med 
robotassistert kirurgi. 

 Medisinsk teknisk utstyr er prioritert for å kunne flytte inngrep fra Kalnes til 
Moss for å frigi operativ kapasitet for kreftkirurgi som må være på Kalnes. 

 Det er etablert pakkeforløp innen gynekologi. Det jobbes med å etablere 
regelmessige samarbeidsmøter med OUS. 

 Det gjennomføres MDT-møter med kreftavdelingen og aktuelle klinikker ved SØ. 
Det undersøkes mulighet for å etablere flere møterom som er tilrettelagt for 
MDT-møter.  

 SØ forbereder å overta intratekale ALL-behandlinger innen barneonkologi. 
 Utskiftning av MR-maskin i Moss med leveranse estimert til februar 2022. 

Nedetid ifm utskiftning er anslått til 5 uker. 
 Oppgradering av den eldste MR-maskinen på Kalnes i løpet av 2022. 
 Kveldspoliklinikk ved Kalnes og Moss med oppstart i løpet av 2022.  
 Styret besluttet 08.11.2021 bygging av MR nr. 4. Oppstart estimert 2023/2024. 
 Det er tett dialog med OUS (spesielt) rettet mot strålebehandling samt 

patologiske undersøkelser. 
 

3.1.4 Uønsket variasjon  

 Uønsket variasjon skal reduseres og data fra helseatlas og kvalitetsregistre skal brukes. 
 
SØ har en positiv utvikling blant annet innen følgende indikatorer: 

 Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer 
 Hoftebrudd operert innen 48 timer 
 Postoperative infeksjoner etter keisersnitt 
 Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter keisersnitt 
 Strykninger av planlagte operasjoner 

 
SØ har en negativ utvikling/ligger under lands-/HSØ-nivå på blant annet følgende 
indikatorer: 
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 Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus 
 Gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid 
 Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen 
 Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese og totalprotese og 

fjerning av galleblære 
 Dype og organ-/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese og 

totalprotese og fjerning av galleblære 
 Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse  
 Vellykket gjenopplivning etter hjertestans 

 
Tiltak:  

 Det er nedsatt en arbeidsgruppe, ledet av fagdirektør, som skal utarbeide plan for 
kvalitetsheving i sykehuset. Bakgrunnen er at SØ ligger blant de med laveste 
score på flere nasjonale kvalitetsindikatorer blant sykehusene i Norge.    
Fagdirektør og prosessdirektør presenterer resultatene i klinikkene, der det 
besluttes hvilke indikatorer som skal prioriteres for forbedring.  
Etter at klinikkene har valgt hvilke indikatorer de ønsker å forbedre blir 
innsatsen tilpasset etter klinikkens behov og ønsker.  

 Avdelingene registrerer i aktuelle registre og bruker data fra kvalitetsregistre og 
helseatlas for å øke score på de nasjonale kvalitetsindikatorene. Resultater følges 
opp, evalueres og tiltak iverksettes. Ett eksempel er pasientforløp hoftebrudd 
som er evaluert og forbedret, og fikk sykehusets forbedringspris i 2021. 

 I 2019 ble pakkeforløp i psykisk helsevern og rusbehandling innført. Samtlige 
pasienter som er i et utrednings-/behandlingsforløp er i et pakkeforløp. En av 
målsetningene i pakkeforløpene er likeverdige helsetjenester uansett hvor du 
bor. Dette vil i praksis medføre en reduksjon av uønsket variasjon. Tall for 2021 
viser at klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ikke oppfyller måltall. 
Klinikken vil derfor i 2022 fokusere på en bedre resultatoppnåelse av 
pakkeforløp. Reduksjon av uønsket variasjon er en naturlig konsekvens av dette. 
Videre vil de nasjonale kvalitetsindikatorene som psykisk helsevern måles etter 
ha den samme effekten. 

 Det igangsettes også tiltak for å sikre innrapporteringen til kvalitetsregistre.   
 
Det er en utfordring at dataene oppleves som «utdaterte» og forsinket når registrene 
presenteres. Dette gjelder særlig Helseatlaset.   
 

3.1.5 Kapasitetsutnyttelse  

 Helseforetaket skal gjennomføre tiltak som gir kortere ventetider ved poliklinikker i 
2021. 

 
I den somatiske delen av virksomheten er det iverksatt flere tiltak for å gi kortere 
ventetider ved poliklinikkene, men areal er en begrensende faktor. I prosjektet Økt 
poliklinikk og dagbehandling Moss og Kalnes er det utredet muligheter for økt poliklinisk 
aktivitet ved å omgjøre arealer fra kontorarbeidsplasser og møterom til 
behandlingsrom. Antallet polikliniske rom er økt noe i 2021 og arbeidet med dette 
fortsetter utover i 2022.  
SØ har hatt høy aktivitetsøkning, særlig poliklinisk, i flere år på rad, noe som har bidratt 
til kortere ventetider.  
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 Eksempler på pågående/gjennomførte tiltak:  
 Gjennomgang/rydding av ventelister 
 Prioritering av pasienter 
 Tilby time hos privat avtalespesialist 
 Ekstrapoliklinikk (dag, kveld, helg) 
 Lørdagsoperasjoner  
 Utpost operativ virksomhet 
 Noe økning av antall polikliniske rom (Prosjekt dimensjonering og 

kapasitetsutvikling i SØ) 
 Elektroniske konsultasjoner  
 Samarbeid med kommunehelsetjenesten (hva kan og skal følges opp utenfor SØ) 
 Pågående prosjekt på barnepoliklinikken «Norges beste poliklinikk» 
 Ved innflytting på Kalnes omorganiserte man merkantile tjenester som ga noen 

negative effekter på arbeid med polikliniske timebøker. Det er et pågående prosjekt 
for å forbedre samarbeidet mellom avdeling for pasientservice og booking og 
fagmiljøene for å sikre effektiv utnyttelse av poliklinikkene.  
 

Eksempler på planlagte tiltak: 
 Tilpasse bemanning 
 Prosjektarbeid for realisering av flere polikliniske rom.  
 
Tiltak og reduksjon av ventetid er avhengig av utvikling av pandemien.  
I perioder har det vært en utfordring da driftssituasjonen (covid/virussesong) har ført 
til at det har blitt flyttet ressurser fra poliklinikk til døgn/vakt. 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling innfrir ikke kravet om redusert ventetid 
i 2021. Dette skyldes blant annet rekrutteringsutfordringer. Det er iverksatt en rekke 
tiltak i 2021 for å oppnå en reduksjon i ventetider:  
 Det er tilrettelagt for månedlig oppfølging av sentrale måleparametre på klinikk- og 

avdelingsnivå i henhold til måltavle når det gjelder aktivitet, ventetid, fristbrudd, 
avslagsprosent etc. og kontinuerlig iverksetting av eventuelle forbedringstiltak.  

 Det er gjennomført ulike prosessforbedringer og implementert tiltak for å oppnå 
sentrale målkrav generelt, og sikre kvalitet og effektivitet i de pasientadministrative 
polikliniske pasientforløpene inkl. ventetid, eksempelvis:  
o Gruppetilbud (oppmøte og video).  
o Øke antall strukturerte dagtilbud.                                                                                                                                                                                                        
o Det legges til rette for en ordning med kveldspoliklinikk ved DPS poliklinikken i 

Sarpsborg. Det er startet opp rekruttering i tilknytning til dette.   
o Ved poliklinikken i DPS Fredrikstad er det iverksatt strukturelle endringer som 

på sikt vil medføre kortere ventetid til riktig behandling.  
o I flere BUP-poliklinikker er det gjennomført og evaluert flere tiltak:  

- Iverksatt inntak i samarbeid med kommunen. Tiltaket krever oppmøte fra 
relevante enheter i kommunen med beslutningsmyndighet til å ta over 
pasienten raskt der hvor kommunal hjelp blir ansett å være rett tilbud.  

- Iverksatt oppmøtebasert vurderingssamtale raskt etter mottatt henvisning. 
Hensikten er å gi rask avklaring av bakgrunn for henvisning og hjelpebehov 
samt en vurdering om BUP er rett sted for pasienten, eller om kommunalt 
tilbud bør prøves først (jf. pakkeforløp). Avdelingen ønsker å etablere 
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vurderingssamtaler ved flere poliklinikker og vil få bistand til dette arbeidet 
fra utviklingsenheten i SØ. Raskere oppstart ved inntak i samarbeid med 
kommunen, eller ved vurderingssamtaler bidrar på sikt til å redusere 
gjennomsnittlig ventetid.  

 

3.2 Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

3.2.1 Høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk  

 Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern og TSB enn for somatikk 
på regionnivå. Når det gjelder mål for kostnadsvekst, legges til grunn et særlig mål for 
å ta hensyn til pandemisituasjonen. Den prosentvise veksten i kostnader innen psykisk 
helsevern og TSB skal  være høyere enn den var for somatikk i 2019.  

 
Prioriteringsregelen er ikke oppfylt for 2021. Pandemien har påvirket aktivitetsnivået 
på poliklinikk negativt innen psykisk helsevern i større grad enn for somatikk. Innen 
somatisk virksomhet har det vært store merkostnader som følge av perioder med stor 
tilstrømning av pasienter.  
 
 

 Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. 

 
Målet er ikke nådd. Plantallene som er lagt i 2021 legger til rette for at 
prioriteringsregelen innfris. Faktiske tall viser at planene ikke overholdes i forhold til 
aktivitetsforutsetninger. I oversiktene som formidles HSØ måles det mot realiserte 
2019-tall, som gir følgende resultat: 
 

 
 Det er økt oppmerksomhet om barn og unges psykiske helsesituasjon under 

koronapandemien. Helse Sør-Øst RHF har fulgt opp helseforetakenes arbeid med 
ivaretakelse av psykisk helsevern, særlig for barn og unge, tett under hele pandemien. 
Tilbakemelding fra helseforetak og sykehus og tall fra Norsk Pasientregister indikerer 
en økning i behandlingsbehov for barn og unge innen psykisk helsevern, spesielt 
innenfor spiseforstyrrelser. Videre pekes det på at smitteverntiltak i samfunnet har ført 
til flere og mer alvorlige lidelser blant barn og unge.  
Foretaksmøtet er ikke fornøyd med årets utvikling innen psykisk helsevern og særlig for 
barn og unge. Det understrekes at det fortsatt er viktig med tett oppfølging av mål- og 
resultatstyringen innen psykisk helsevern for barn og unge i helseforetakene. 
Foretaksmøtet legger til grunn at arbeidet med å innfri prioriteringsregelen prioriteres 
høyt i 2021. Helseforetaket skal i 2021 utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette 
nødvendige ressurser til arbeidet med psykisk helsevern. Tiltak rettet mot barn unge 
skal ha særskilt oppmerksomhet. 
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 Helseforetaket skal utarbeide konkrete tiltaksplaner og avsette tilstrekkelige 
ressurser for å nå målet om høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn for 
somatikk. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres. 

 
Målet om høyere vekst er ikke nådd.   Sammenlignet mot 2019 har aktivitetsveksten 
innen BUP vært på 9,4 % i 2021, noe som er høyere enn befolkningsvekst i perioden. 
 
Det er fremdeles mulig å hente ut effekter i klinikk for psykisk helsevern og 
rusbehandling gjennom endret organisering. Arbeidet vil videreføres i 2022. 
Det er søkt HSØ og PHV/BUP har fått tildelt ekstra midler. Midlene er benyttet til å 
rekruttere klinikere og merkantilt personell samt drift av blant annet 
kveldspoliklinikker. Det er imidlertid svært utfordrende å rekruttere lege- og 
psykologspesialister, samt høgskoleutdannede med klinisk spesialitet. 
Tiltaksplaner har vært utarbeidet og gjennomgått blant annet i oppfølgingsmøtene med 
HSØ. 
 

3.2.2 Ventetid psykisk helsevern og TSB  

 Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne. 
 

 Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 35 dager for psykisk helsevern barn og 
unge. 

 

 Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 30 dager for TSB. 
 
SØ innfrir ikke målet om gjennomsnittlig ventetid på 40 dager ved psykisk helsevern 
voksne (PHV) og 35 dager ved psykisk helsevern barn og unge (BUP). Ved TSB er målet 
oppnådd.  
 

Akkumulert ventetid (pr. november) 
PHV 54 dager 
BUP 51 dager 
TSB 19 dager 

 
Det er iverksatt en rekke tiltak i 2021 for å oppnå målet:   
 Det er tilrettelagt for månedlig oppfølging av sentrale måleparametre på klinikk- og 

avdelingsnivå i henhold til måltavle når det gjelder aktivitet, ventetid, fristbrudd, 
avslagsprosent etc. og kontinuerlig iverksetting av eventuelle forbedringstiltak.  

 Det er gjennomført ulike prosessforbedringer og implementert tiltak for å oppnå 
sentrale målkrav generelt, og sikre kvalitet og effektivitet i de pasientadministrative 
polikliniske pasientforløpene inkl. ventetid, eksempelvis:  
o Gruppetilbud (oppmøte og video). 
o Øke antall strukturerte dagtilbud.                                                                                                                                                                                                        
o Det legges til rette for en ordning med kveldspoliklinikk ved DPS-poliklinikken i 

Sarpsborg. Det er startet opp rekruttering i tilknytning til dette.   
o Ved poliklinikken i DPS Fredrikstad er det iverksatt strukturelle endringer som 

på sikt vil medføre kortere ventetid til riktig behandling.  
o I flere BUP-poliklinikker er det gjennomført og evaluert flere tiltak:  



 

32 

 

 Iverksatt inntak i samarbeid med kommunen. Tiltaket krever oppmøte fra 
relevante enheter i kommunen med beslutningsmyndighet til å ta over 
pasienten raskt der hvor kommunal hjelp blir ansett å være rett tilbud.  

 Iverksatt oppmøtebasert vurderingssamtale raskt etter mottatt 
henvisning. Hensikten er å gi rask avklaring av bakgrunn for henvisning 
og hjelpebehov, samt en vurdering av om BUP er rett sted for pasienten, 
eller om kommunalt tilbud bør prøves først (jf. pakkeforløp). Avdelingen 
ønsker å etablere vurderingssamtaler ved flere poliklinikker og vil få 
bistand til dette arbeidet fra utviklingsenheten i SØ. Raskere oppstart ved 
inntak i samarbeid med kommunen, eller ved vurderingssamtaler, bidrar 
på sikt til å redusere gjennomsnittlig ventetid.  

 

3.2.3 Pakkeforløp psykisk helsevern og TSB  

 Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn 
og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst. 

 

 Andel pakkeforløp som har gjennomført evaluering av behandling i poliklinikk for 
psykisk helsevern barn og unge, psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 
pst. 

 

 Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en 
behandlingsplan skal være minst 80 pst. 

 
SØ innfrir ikke målet som er satt for pakkeforløp, med unntak av TSB som oppnår målet 
om forløpstid på 80 %.  
  

Pakkeforløp – Psykisk helsevern 
og rusbehandling  (tall t.o.m nov) 

PHV BUP TSB Totalt 
SØ 

Andel pakkeforløp gjennomført 
innen forløpstid for utredning 

69,8 % 47,2 % 81,6 % 65 % 

Andel pakkeforløp som har 
gjennomført evaluering av 
behandling 

48,7 % 

 

47,8 % 

 

58,4 % 51 % 

Andel av pasienter sammen med 
behandler har utarbeidet 
behandlingsplan  

46,3 % 63,0 % 

 

56,3 % 52 % 

 
Følgende tiltak er iverksatt/planlagt iverksatt:  
 Kontinuerlig oppfølging av status med tanke på behov for forbedringstiltak. 

 Gjennomført opplæring og implementering av monitoreringsverktøy. 

 Gjennomført anskaffelsesprosess av Checkware.  

 Etablert faggruppe Checkware som har gjennomført omfattende rydding i type og 
omfang av psykologiske tester og utarbeidet plan for opplæring og implementere 

tilbakemeldingsverktøy (Checkware). 

 Har utviklet et monitoreringsverktøy som viser daglige oppdaterte pasientlister til 
behandler, merkantile og seksjonsleder, med oversikt over hvilke pakkeforløpskoder 
som er satt og hvilke frister som er aktuelle. Det er påbegynt et arbeid med å få på 
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plass en ny oppdatert versjon i samarbeid med analyseavdelingen. Denne forventes å 
være på plass i 2022. 

 SØ har implementert maler i DIPS som tar utgangspunkt i kravene i pakkeforløpene 
for å sikre at krav til dokumentasjon blir fulgt opp, samt for å underlette arbeidet 
med internkontroller.   

 Utarbeide/tilrettelegge for gode rutiner for koding forankret i merkantilgruppen. 

 For å forbedre resultater har BUP utarbeidet og iverksatt et opplæringsprogram for 
behandlere og merkantile i koding og registrering. Erfaringer fra arbeidet vil 
evalueres, med mulighet for bredding til øvrige avdelinger i klinikken. 

 

3.2.4 Epikriser psykisk helsevern og TSB  

 Minst 60 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra psykisk helsevern 
for voksne og TSB. 

 
TSB oppnår målet. Psykisk helsevern voksne (PHV) innfrir ikke målet om at 60 % av 
epikrisene er sendt etter 1 dag.  
Dette skyldes blant annet mangel på spesialister og kravet om at epikriser også skal 
signeres av spesialist.  
Akkumulerte tall (pr. 21.12.21): 
PHV 50 % 
TSB 91 % 
 
Tiltak: 
• Oppfølging av behandlere 
 

3.2.5 Henvisninger psykisk helsevern  

 Avvisningsrater ved poliklinikkene i psykisk helsevern skal reduseres. 
 
Målet er nådd. Avvisningsraten er fortsatt over måltall, men innfrir mht. reduksjon. 
Inntak blir gjort i henhold til prioriteringsveileder.  
 

Avvisningsrate 
2020 (Hele) Akkumulert avvisningsrate (pr. 

november 2021) 
PHV 31% 28 % 
BUP 29% 24% 

 
Tiltak: 
 Samarbeid med fastleger og kommunale tjenester om pasienter som ikke faller 

innenfor prioriteringsveilederen.  
 Ved BUP er det gjennomført dialog med henviser ved mangelfulle henvisninger, 

vurderingssamtaler og inntak i samarbeid med kommunen (som nevnt i punkt 4.1.3).  
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3.2.6 Tvangsbruk psykisk helsevern  

 Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i døgnbehandling i psykisk helsevern skal 
reduseres i 2021. 

 
Målet er ikke nådd.  
Det finnes foreløpig ingen offisielle rapporter for denne spesielle indikatoren for hele 
2021 (sist oppdatert for 2. tertial 2021). Interne tall viser til en økning av bruk av 
tvangsmidler i 2021 sammenlignet med 2020. Økningen skyldes i hovedsak enkelte 
svært sammensatte og kompliserte pasientsaker som utgjør 63 % av tvangsvedtakene. 
Kontrollert for disse foreligger det ikke noe generell økning for bruk av tvang i 2021. 
 

 
Profil - Tvangsbruk 

2020 
 

2021 

§4-8a Vedtak om bruk av mekaniske tvangsmidler 384 370 
§4-8b Vedtak om bruk av isolasjon 3 12 
§4-8c Vedtak om bruk av korttidsvirkende legemidler 128 571 
§4-8d Vedtak om bruk av kortvarig fastholding 1026 1465 
Sum 1541 2418 

 
Tiltak: 
En tverrfaglig og bredt sammensatt arbeidsgruppe har arbeidet systematisk med 
forbedringstiltak knyttet til samtlige hovedpunkter/anbefalinger i Regional rapport om 
reduksjon i bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern i HSØ. Arbeidet har inkludert alle 
seksjoner i klinikken som er hjemlet for bruk av tvang. Følgende tiltak er gjennomført:  

o Utarbeidet flere nye og sentrale prosedyrer og retningslinjer. 
o Utarbeidet nye husordensregler og infoskriv. 
o Utarbeidet mal og retningslinje for registrering av vedtak. 
o Utarbeidet nye prosedyrer og mal i DIPS for registrering og gjennomføring av 

ettersamtaler. 
o Utviklet en App som er tilgjengelig på intranett for fortløpende å sikre mulighet 

for monitorering av tvangsmiddelvedtak på alle nivå i klinikken. Månedlig 
gjennomgang av tvangsmiddelvedtak med fokus på forbedringsområder.  

o Tilrettelagt for en ordning hvor ansvarshavende i seksjonen kan fatte vedtak 
etter §4-8 ved bruk av unntaksregelen. 

o Utarbeidet en trinnvis modell for fjerning av fastmonterte beltesenger. 
o Gjennomført dialogmøte med ressursgruppe i HSØ, og deltatt i regional 

oppfølging. 
o Tre seksjoner har blitt revidert av konsernrevisjon HSØ. Sluttrapport foreligger 

ikke. 
o DPS har gjennomført møter med kommunale samarbeidspartnere der bruk av 

tvang har inngått som tema. 
 

3.2.7 Samarbeidspartnere innen psykisk helsevern og TSB  

 Helseforetaket skal etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB for 
innsatte. Dette skal sikre faste stedlige tjenester til faste tider innenfor begge 
fagområder i alle fengsler, jf. plan som er utarbeidet i samarbeid med 
Kriminalomsorgsdirektoratet. Det forutsettes at helseforetaket gjennomfører lokale 
planprosesser i samarbeid med Kriminalomsorgen lokalt. 
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Målet er nådd.  
SØ har ansvar for psykisk helsevern på spesialisthelsetjenestenivå i alle fylkets fengsler. 
I Halden fengsel er det etablert et stort fengselsteam med spesialist i psykiatri (40 %), 
psykologspesialist (80 %) samt en psykolog (40 %). Videre er det, i samarbeid med 
fengslet/fengselshelsetjenesten, utviklet et nytt tilbud BASIS (Behandling av 
seksualdømte) og det er i denne sammenhengen ansatt psykologspesialist (100 % og 40 
%) samt en merkantil ressurs (40 %). I Sarpsborg fengsel og Ravneberget kvinnefengsel 
er det ansatt en psykolog (20 %) som dekker begge fengslene. Ved Indre Østfold fengsel 
er det ansatt en psykologspesialist i 100 % stilling. Denne er tilknyttet DPS Nordre 
Østfold/voksenpsykiatrisk poliklinikk Indre Østfold og inngår i helseteamet i Indre 
Østfold fengsel. Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling har et tilbud med psykolog 
i samtlige fengsler i Østfold. Tilbudet består av psykolog (60 % + 60 %) i Halden fengsel, 
psykolog (60 %) ved Ravneberget fengsel, psykolog (60 % + 60 %) i Eidsberg fengsel og 
psykolog (60 %) ved Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad. Avdelingen har et tilbud 
om behandling og rusmestring, og har i tillegg et samarbeid om stifinnertiltak med 
Tyrilistiftelsen. Dette driftes fra en av våre virksomheter (TSB Sarpsborg). Videre er det 
etablert samarbeid mellom Barne- og ungdomspoliklinikken i Askim og Indre Østfold 
fengsel Eidsberg avdeling, om et tilbud til mindreårige innsatte (tre plasser). Tilbudet 
består av psykologspesialist i 40 % stilling. 
 

3.2.8 Døgnkapasitet   

 Helseforetaket skal ikke redusere døgnkapasiteten i psykisk helsevern før det er 
foretatt en ny vurdering på grunnlag av en samlet analyse av fremtidig 
kapasitetsbehov, jf.  oppdrag til Helse Sør-Øst RHF i revidert oppdragsdokument 2019. 

 
Målet er nådd og det foreligger heller ingen planer om reduksjon av døgnkapasitet i 
klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling SØ i 2022. 
 

3.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

3.3.1 Pasientsikkerhet og sikkerhetskultur  

 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal 
reduseres til 10 prosent eller lavere.  

 
Målet er nådd. Resultatet for andel somatiske pasientopphold med pasientskade målt 
med GTT er stabilt på 10,8 % per 2. tertial 2021. SØ mener at arbeidet med GTT er 
betydelig ressurskrevende og at resultatet har stått stille i flere år etter at vi 
innledningsvis så en tydelig forbedring. Vi mener derfor at GTT har utspilt sin rolle i 
nåværende form.   
 

 Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 prosent, 
målt gjennom undersøkelsen Forbedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon 
på indikatoren.  

 
Målet er nådd.  
I følge nasjonal rapport har SØ oppnåelse på 77 %.  
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Selv om SØ har oppnådd kravene er det likevel planlagt en gjennomgang fra 
kvalitetsavdelingen på kliniske enheter hvor mindre enn 75 % av medarbeiderne har 
svart «helt enig» eller «enig» på tema sikkerhetsklima. 
 

3.3.2 Legemidler  

 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektret antibiotika i 2021 sammenliknet 
med 2012. 2021 er siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 
helsetjenesten og målepunkt for planperioden. 

 
Sykehuset Østfold hadde et høyt forbruk av bredspektrede antibiotika (BSA) i 2012, men 
oppnådde en fin reduksjon frem mot 2019 da det nasjonale målet på 30 % reduksjon alt 
ble nådd. I løpet av pandemien har imidlertid forbruket økt betydelig og per 2. tertial 
2021 var BSA-forbruket kun redusert med 18,5 %. Tall for hele 2021 foreligger ikke 
ennå. Antibiotikateamet består av personell fra smittevernet. Klinikkene har ansvaret 
for å styre antibiotikabruken og en ny modell for styringsprogrammet i SØ er etablert, 
der antibiotikateamet er rådgivere og overvåker forbruket, mens klinikkene og 
foreskrivende leger sørger for at anbefalte antibiotikareduserende tiltak gjennomføres 
og evalueres.  
 

 Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med Norsk Helsenett legge til rette for at En vei inn-
løsningen/melde.no tas i bruk for melding av uønskede hendelser, herunder 
bivirkninger av legemidler og vaksiner. Helseforetaket skal følge opp dette arbeidet.  

 
Målet er nådd.  
Arbeidet er fulgt opp med revidert prosedyre for varsel til Statens helsetilsyn og øvrige 
meldeplikter på melde.no, og undervisning og veiledning til ledere og klinisk 
helsepersonell om hvordan melde og varsle. 
 

 Helseforetaket skal øke bruken av elektronisk identifiserbare legemidler på dosenivå 
etter hvert som Sykehusapotekene HF kan fremskaffe disse enten gjennom 
egenproduksjon eller via LIS-avtaler (legemiddelinnkjøpssamarbeidet). Dette som 
forberedelse til innføring av lukket legemiddelsløyfe.  

 
Målet er nådd.  
Sykehuset Østfold øker stadig bruken av elektronisk identifiserbare legemidler på 
dosenivå (strekkodemerkede endoser) og leder nasjonalt an arbeidet med lukket 
legemiddelsløyfe. 
 

3.3.3 Korridorpasienter  

 Ingen korridorpasienter. 
 
SØ har ikke forutsetning for å nå målet fordi sykehuset mangler senger og har vært nødt 
til å ta i bruk en rekke ensengsrom til to pasienter, noe disse rommene er for små til.  SØ 
hadde i 2021 1295 pasientdøgn på korridor, noe som blant annet skyldes at sykehuset 
fra august har hatt en ekstra høy pasienttilstrømning, noe vi mener skyldes en 
oversykelighet som en sideeffekt av pandemien.  
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I HSØ-styresak 064-2020 «Evaluering av nytt østfoldsykehus» fremkommer det at den 
somatiske døgnkapasiteten ligger langt under det faktiske behovet. I framskrivingen av 
sykehuset er det beregnet en manglende kapasitet på 60 senger i 2020, 80 senger i 2025 
og 100 senger i 2030. SØ planlegger en ombygging som vil gi 18 somatiske senger i løpet 
av 2022, men har ikke mulighet til å øke sengekapasiteten ytterligere gjennom 
ombygginger. Dette tilsier at SØ må starte planarbeidet for å utvide den somatiske 
kapasiteten i et langsiktig perspektiv. Mandat for prosjektinnramming – stråle- og 
somatikkbygg Kalnes, som er første steg i planarbeidet for å utvide den somatiske 
kapasiteten i et langsiktig perspektiv, ble godkjent av styret 20.12.21 og er oversendt til 
HSØ for endelig godkjenning.  
 
Antall utskrivningsklare pasienter (USK) som kommunene ikke har kapasitet til å ta 
imot varierer i antall. Ved høy aktivitet i sykehuset, øker også antall USK-pasienter. 
 
Pågående tiltak:  
 SØ har en handlingsplan ved overbelegg somatikk, som skal sikre at pasientene blir 

ivaretatt på en best mulig måte, slik at uønskede hendelser forebygges og den 
samlede kapasiteten utnyttes. Handlingsplanen skal sikre at alle medarbeidere er 
kjent med tiltakene og gjennomfører disse i henhold til planen, som skal bidra til en 
god pasientflyt og til at tilgjengelig sengekapasitet er utnyttet. Driftsrapport og status 
knyttet til kapasitet presenteres som fast sak i sykehusledermøtet, hvor 
beleggsituasjonen, kapasitet og tiltak vurderes. Klinikkene har egne tiltaksplaner ved 
overbelegg.  

 Flere en-sengs rom er omgjort til to-sengsrom. Ytterligere 15 er klargjort i 
forbindelse med covid, totalt er 47 tosengsrom tilgjengelig. SØ har godkjenning fra 
Arbeidstilsynet for rommene til 01.01.23. 

 Flyt av pasienter mellom døgnområder med ledig kapasitet. 
 Utrede etablering av dag- og observasjonsenhet. 
 Daglige kapasitetsmøter gjennomføres, hvor logistikk og ressursbehov besluttes. 
 Det planlegges med utvidelse av sengekapasiteten i klinikk for medisin med 18 

senger - planlagt iverksatt august 2022. 
 Når kommunene ikke kan ta imot USK-pasienter, gjennomføres det egne 

dialogmøter. Det er etablert ukentlige kapasitetsmøter mellom SØ og kommunene. 
 Utfordring med at pasientstrømmen er økende. På sikt anses det at mer digital 

oppfølging vil hjelpe på dette. 
 Bruken av KAD-senger (kommunalt akutt døgnopphold) er redusert gjennom 

pandemien. SØ er i dialog med kommunene om å øke belegget på disse plassene. 
 

 

3.3.4 Epikriser somatikk  

 Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk 
helsetjeneste. 

 
Målet er ikke nådd. I somatikken er 58 % av epikrisene sendt innen 1 dag etter 
utskrivning.  
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Tiltak:  
Kontinuerlig fokus, følges opp i klinikkledermøter, månedlige oppfølgingsmøter, møter 
med legegrupper og opp mot den enkelte lege.   
Det forventes bedring ved innføring av talegjenkjenning. 
 
Det er krevende å nå målet fordi epikriser i mange tilfeller skal godkjennes også av 
overlege og dette medfører at de ofte ikke blir godkjent samme dag.   
 

3.3.5 Behandlingstilbud  

 Helseforetaket skal følge opp Stortingets vedtak om bioteknologiloven:  
 forberede innføring av tilbud om tidlig ultralyd og NIPT til gravide over 35 år og 

andre med indikasjon for fosterdiagnostikk slik at dette kan gis fra høsten 2021. 
Behovet for kompetansehevende tiltak, mer personell, tilstrekkelig analysekapasitet 
og investeringer i utstyr må blant annet vurderes i samarbeid med Helse Sør-Øst 
RHF.  

 starte opp med kompetansehevende tiltak for jordmødre, leger og annet personell, 
og sørge for kapasitet på sykehusene slik at tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide 
kan innføres i 2022.  

 
Målet er nådd.  
Kvinneklinikken har jobbet målrettet med forberedelser gjennom hele 2021 og SØ 
hadde oppstart av tilbudet 01.01.22. Opplæring er gjennomført i tråd med føringer, 
utstyr er på plass og godkjenning foreligger. 
Informasjon om tilbud er sendt til fastleger og kommunejordmødre. 
 

 Kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd, skal få tilbud om å 
gjennomføre dette på sykehus dersom kvinnen selv ønsker det. Alle kvinner som blir 
behandlet på sykehus ved spontanabort, skal få tilbud om oppfølging fra helsepersonell. 

 
Målet er nådd. Dette er innarbeidet rutine i klinikken. 
 

 Helseforetaket skal etablere en Kontaktfamilieordning for gravide som skal føde et 
barn med diagnose påvist i svangerskapet, og for gravide med foster hvor det er påvist 
en diagnose o hvor kvinnen er usikker på om hun vil søke om å avbryte svangerskapet. 
Tilbudet skal etableres i tjenesten i samarbeid med aktuelle pasientorganisasjoner. Det 
vises til omtale Prop. 1 S (2020-2021) under kap. 732, postene 72-75.  

 
Ordningen er ikke etablert pga. signaler om at den likevel ikke skal etableres og at 
bevilgningen på 20 millioner kroner trekkes tilbake.  
 

 Helseforetaket skal sørge for at det er mer tilrettelagte tilbud om lindrende behandling 
og omsorg i spesialisthelsetjenesten for de aller sykeste barna og deres familier, og 
tilstrekkelig kompetanse gjennom barnepalliative team.  

 
Et tverrfaglig barnepalliativt team ble etablert i 2020. 
Teamet har arbeidet aktivt med å implementere nasjonale retningslinjer, og utarbeidet 
rutiner/prosedyrer. 
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Teamet har jevnlige møter og samarbeider med kommunehelsetjenesten der det er 
behov. 
 

 Helseforetaket skal vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, 
kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i 
samsvar med Helsedirektoratets veileder.  

 
SØ har ikke kommet tilstrekkelig langt i dette arbeidet pga. pandemien. Arbeidet 
videreføres i 2022.  
 

 Helseforetaket skal i tråd med Opptrappingsplan mot vold og overgrep, sørge for at 
tilstrekkelig klinisk kompetanse på behandling av seksuelle atferdsproblemer blant 
barn og unge er etablert i regionen. Oppgaven gjøres i samarbeid med nasjonalt klinisk 
nettverk for behandling av barn og unge med skadelig seksuell adferd.  

 
Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering har i samarbeid med 
RVTS gjennomført felles opplæringsdag knyttet til temaet seksuelle atferdsproblemer 
blant barn og unge. Det legges til rette for å etablere et nettverk på tvers av seksjonene i 
avdelingen. 
 

 I forbindelse med eggdonasjon skal helseforetaket dekke donors kostnader til 
medikamenter og egenandeler mv. Det må etableres hensiktsmessige systemer som 
sørger for at donorene ikke må legge ut for slike utgifter.  

 
SØ har ikke dette tilbudet, foreløpig er dette kun på Oslo universitetssykehus (OUS). 
 

 Helseforetaket bes om å sikre at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten 
ikke legges ned før man har sikret at kommunene eventuelt er i stand til å overta 
ansvaret for de aktuelle pasientgruppene.  

 
SØ starter med fysioterapibehandling på pasienter som har behov for det. Kommunene 
beslutter videre rehabiliteringstilbud på pasienter som skrives ut. 
 
Nevrologisk avdeling benytter Sunnaas til hjerneslagpasienter. Jeløya og Bakke blir noe 
mindre brukt. Hvilken institusjon som benyttes er avhengig av utfall og funksjonsnivå 
hos pasientene. 
 

 Det vises til vedtak i foretaksmøte 15. juni 2021 for Helse Sør-Øst RHF om tverrfaglige 
senfølgeklinikker etter covid-19. Helseforetakene skal sørge for at pasienter som 
henvises med senfølger etter covid-19 får et behandlingstilbud tilpasset pasientens 
behov.  Det vises her til veiledning for rehabilitering etter covid-19 utarbeidet av 
Regional koordinerende enhet (RKE) i Helse Sør-Øst. Pasienter med langvarige, 
komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19 infeksjon og hvor 
funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad skal henvises til tverrfaglige regionale 
senfølgeklinikker.  

 
Målet er nådd.  
Covid-pasienter som skrives ut fra SØ følges opp på lunge- og infeksjonspoliklinikken 
ved behov. 
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Pasienter med langvarige, komplekse og sammensatte problemstillinger, ivaretas ved 
Sunnaas som har etablert poliklinikk for senfølger etter covid. Fastleger kan også 
henvise pasienter til Sunnaas. Dette er et regionalt og tverrfaglig tilbud. 
 

3.3.6 Behandlingskapasitet  

 Helse Sør-Øst RHF skal utrede fremtidige behov for intensivkapasitet i 
spesialisthelsetjenesten. Utredningen skal omfatte organisering, sammensetning av 
kompetanse, utforming og utstyrsnivå. Variasjoner i behov ved intensivenheter skal 
ivaretas i utredningen.  

 Arbeidet må sees i sammenheng med oppdrag om plan for tilstrekkelig tilgang til- og 
opprettelse av nye utdanningsstillinger for intensivsykepleiere. Helseforetaket skal ta 
del i arbeidet etter nærmere kontakt fra Helse Sør-Øst RHF.  

 
Målet er nådd, SØ deltar i dette arbeidet.  
Det er inngått avtale med Høgskolen i Østfold (HiØ) om opprettelse av 8 nye (totalt 18) 
studieplasser ved videreutdanningen i intensivsykepleie ved neste opptak august 2022. 
 
Intensivavdelingen og HiØ er innstilt på å finne løsninger sammen på utfordringene med 
18 studenter i praksis.  
 
Oppdraget fra HSØ var å opprette 8 nye utdanningsstillinger for intensiv. I 2021 har vi 
kun fått til å utvide antall utdanningsstillinger med tre. Dette grunnet at studiet ved HiØ 
hadde oppstart i januar 2021. Oppdraget med å opprette 8 nye utdanningsstillinger for 
intensiv kom i mars 2021. 
 
I løpet av 2022 vil antall utdanningsstillinger økes fra 10 til 18. 
 
Det er innmeldt to kandidater fra SØ til regionalt arbeid i HSØ.  
 

3.3.7 Forskning og innovasjon  

 Antall kliniske behandlingsstudier i helseforetakene som inkluderte pasienter i 2021 
skal økes med minst 15 pst. sammenliknet med året før.  

 
Målet er nådd med en økning på 18 % (53 pågående i 2021 vs. 45 i 2020), 
 
Igangsatte/gjennomførte tiltak: 

 Økt fokus hos sykehusledelsen. 
 Etablering og videreutvikling av klinisk forskningsenhet. 

 
Planlagte tiltak:  
Utvide kapasiteten for kliniske behandlingsstudier (pågående prosjekt). 
 

 Helseforetakene skal gi god informasjon til MS-pasienter om muligheten for å delta i 
klinisk utprøving av stamcellebehandling i Norge, og vurdere strategier for å øke antall 
pasienter som deltar i den pågående kliniske studien med stamcellebehandling i Norge.  
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Nevrologisk avdeling har utarbeidet et MS pasientforløp hvor denne behandlingen er 
inkorporert. Leger informerer pasienter med MS om denne behandlingen.  
 

3.3.8 Bemanning og kompetanse  

 Kompetanse og kapasitet i intensivbehandling skal styrkes. Dette omfatter blant annet 
at Helse Sør-Øst RHF skal opprette minst 54 nye utdanningsstillinger i 
intensivsykepleie. Utdanningsstillingene skal opprettes i tillegg til eksisterende 
utdanningsstillinger i intensivsykepleie i samarbeid med universiteter og høyskoler. 
Helseforetakene skal følge opp dette arbeidet.  

 
Målet med å følge opp arbeidet er nådd. 
 
SØ vil komme i mål med å opprette 8 nye utdanningsstillinger for intensivsykepleie i 
løpet av 2022. Dette i tillegg til de 10 eksisterende utdanningsstillingene i 
intensivsykepleie.  
 
For 2021 er det utvidet med kun 3 utdanningsstillinger. Dette grunnet at studiet ved 
Høgskolen i Østfold (HiØ) hadde oppstart i januar 2021. Oppdraget med å opprette 8 
nye utdanningsstillinger for intensiv kom i mars 2021.  
 
Det er inngått avtale med HiØ om opprettelse av 8 nye (totalt 18) studieplasser ved 
videreutdanningen i intensivsykepleie ved neste opptak i august 2022. 
Intensivavdelingen og HiØ er innstilt på å finne løsninger sammen på utfordringene med 
18 studenter i praksis.  
 

 Helse Sør-Øst RHF skal utarbeide en behovsanalyse og plan for å sikre tilstrekkelig 
tilgang til intensivsykepleiere på kort, mellomlang og lang sikt. Planarbeidet skal også 
inkludere en vurdering av sammensetning av kompetanse. Relevante aktører skal 
involveres i arbeidet. Planen skal bidra til å ivareta behovet for å utdanne, rekruttere 
og beholde intensivsykepleiere og deres kompetanse i spesialisthelsetjenesten. 
Metodene som brukes i planleggingen skal kunne overføres til planlegging for andre 
spesialsykepleiegrupper, inkludert jordmødre. Arbeidet må sees i sammenheng med 
oppdrag gitt i 2020 om å lage en helhetlig plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse, 
oppdrag om opprettelse av nye utdanningsstillinger og oppdrag om å utrede fremtidig 
behov for intensivkapasitet i spesialisthelsetjenesten. Helseforetaket skal ta del i dette 
arbeidet etter nærmere kontakt fra Helse Sør-Øst RHF.  

 
Målet om å ta del i dette arbeidet er nådd.  
SØ utarbeider/reviderer årlig analyse av behov for utdanningsstillinger innen intensiv, 
anestesi, akutt, operasjon, barn, kreft og jordmor. Analysen baserer seg på 
alder/turnover og endringer i behandlingsansvar/oppgaver. Analysen utarbeides i et 
samarbeid mellom fag- og kompetanseavdelingen og avdelingsledelsen for de ulike 
fagområdene. Basert på siste analyse økes utdanningsstillingene fra 40 i 2021 til 54 i 
2022 (inkludert 8 forbeholdt intensiv).  
Grunnet pandemisituasjonen er intensivkapasiteten spesielt utfordrende. Det er 
krevende nok med 10 intensivsykepleiestudenter i praksis. I 2022 økes antallet til 18 
studenter i praksis. Et samarbeid mellom høgskolen og intensivavdelingen er påbegynt 
for å finne løsninger på denne utfordringen, slik at kvaliteten i praksis sikres. 
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 Arbeidet med å øke utdanningskapasiteten, beholde ansatte, rekruttere bedre og øke 
kompetansen skal prioriteres.  

 
SØ jobber kontinuerlig med å øke utdanningskapasiteten. Spesielt utfordrende er det å 
tilby nok praksisplasser for sykepleiestudentene og samtidig ivareta kvalitet. 
 
Kompetanseutvikling er nødvendig for å utvikle og beholde medarbeidere. 
Kompetanseutvikling foregår først og fremst i praktisk klinisk arbeid gjennom 
kompetansedeling. Fagdager/undervisningstid for helsepersonell i kliniske enheter er 
satt i system. Her prioriteres ofte simulering og ferdighetstrening, i tillegg til 
undervisning i relevante fagtemaer. Kompetanseplaner i Kompetanseportalen er under 
utvikling og årlig utarbeider enheten en plan for etter- og videreutdanning. I 
Læringsportalen og på Kompetansebroen finnes flere relevante opplæringsaktiviteter.   
 
SØ har en tverrfaglig rekrutteringsgruppe som arbeider målrettet mot aktuelle 
rekrutteringskanaler. SØ tok også i bruk et nyutviklet «Velkomstprogram» fra januar 
2021.  
  
SØ søker å være konkurransedyktig når det gjelder lønnsvilkår. I årets lønnsoppgjør 
prioriterte partene et eget beholder-tillegg til intensivsykepleiere på kr. 15.000,-.  
Klinikkledelsen i klinikk for kvinne-barn etablerte et administrativt tillegg på kr 50.000,- 
til jordmødre med mer enn 5 års erfaring som jordmor. 
 

 Helseforetaket skal sørge for jevnlig vurdering av bemanningsplaner i lys av scenarier 
fra Folkehelseinstituttet om smitteutviklingen.  

 
Målet er nådd.  
SØ oppdaterer planer for bemanning iht. til oppdrag fra HSØ og Folkehelseinstituttets 
(FHI) prognoser.  
Å rekruttere tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å behandle pasienter i det 
omfang som forespeiles fra FHI, når det gjelder antall ordinære pasienter og pasienter 
med covid-19/influensa/RS-virus, er vår største utfordring. Det er en betydelig risiko 
for at situasjonen vil innebære en reduksjon i kvalitet, som vi kun vil klare en begrenset 
tid. 
 

 Helseforetaket skal iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha 
særskilt oppmerksomhet på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien.  

 
SØ har igangsatt bransjeprogrammet «Der skoen trykker» etter første pilotering, og har 
som mål å gjennomføre dette i 6-10 seksjoner/enheter per år.  
 
SØ har utarbeidet egen side på intranett med veiledere i forbindelse med kriseledelse. 
 

 I foretaksmøte 25. juni 2020 ble frist for å rapportere på status for sluttrapportering 
for lokale forsøk/piloter i arbeidet med inkluderende rekruttering forlenget til 1. mai 
2021.  

 
Målet mht. rapportering av status er nådd, SØ er godt i gang, men det tar tid å endre så 
det er viktig med fortsatt fokus på dette. 
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SØ har utarbeidet ny standardtekst i alle stillingsannonser, denne viser til inkludering og 
mangfold. 
 
Aktuelle kandidater kan krysse av ved nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV. SØ har 
utarbeidet retningslinje for ledere for å ivareta disse kandidatene, inkludert avvik fra 
kvalifikasjonsprinsippet.  
 
E-læringskurset «Inkluderende rekruttering» er tilgjengelig i Læringsportalen og er 
rettet mot ledere, rekrutterere og tillitsvalgte. 
 

3.3.9 Ny teknologi for bedre helsehjelp  

 Helseforetaket skal ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som understøtter 
håndtering av pandemien. 

 
Målet er nådd. SØ har hatt stort fokus på å innføre og forbedre løsninger for å 
understøtte arbeidsformer påkrevd av pandemien, herunder: 

 Hjemmekontorløsninger – VPN og arbeidsflate. 
 Løsninger for og bredding av videokonsultasjon. 
 Utviklet, testet og tatt i bruk ny løsning for digital hjemmeoppfølging – 

gjennomført pilotering og inngått kontrakt med leverandør. Denne løsningen 
muliggjorde også digital covid-19-screening. 

 E-post og kalender for mobiltelefon – tjenestetelefoner. 
 Forbedret app-funksjonalitet for å understøtte personale iført smittevernsutstyr 

(Autentisering for melkesløyfe, samt administrering av blodtransfusjon). 
 Løsninger for understøttelse av besøkskontroll og smittesporing. 
 Planlagt løsning for rombesøk til isolert pasient via rolletelefon og iPad. 

 

 Ny teknologi skal tas i bruk for bedre helsehjelp og eldre applikasjoner skal utfases. 
 
Målet er nådd. En rekke nye løsninger er innført for å understøtte bedre kvalitet, 
sikkerhet og effektivitet i produksjonen av helsehjelp, herunder: 

 Flere nye app-løsninger for mobil understøttelse av arbeidsprosesser. 
 Oppgraderinger av en rekke sentrale systemløsninger med forbedret og ny 

funksjonalitet. 
 Aktiv utfasing av eldre programvare i samarbeid med Sykehuspartners STIM- 

program. 
 Oppgradering av eksterne og interne datanettverk og utskifting av 

nettverkskomponenter i samarbeid med Sykehuspartners STIM-program. 
 Ibruktakelse av ny infrastruktur for analyse. 
 Oppnådd HIMSS revalidering til nivå 6 i desember 2021 basert på innførte 

forbedringer.  
 Gjennomført pilotering og anskaffelse av integrert løsning for digital 

hjemmeoppfølging som del av innovasjonspartnerskap.  
 Pilotert analyseinstrument for blodprøvetaking i hjemmet. 
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3.3.10 Helsefellesskap  

 Helseforetaket skal delta i nasjonalt nettverk for erfaringsutveksling og 
informasjonsdeling mellom helsefellesskap som fasiliteres av Helsedirektoratet. 

 
Det er gjennomført to nettverkssamlinger per 14.12.21. 
 

3.4 Øvrige krav og rammer for 2021 

3.4.1 Beredskap og sikkerhet  

 Helseforetaket må videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av 
erfaringer med og evalueringer av koronapandemien og tidligere hendelser og øvelser. 

 
Målet er nådd. Foretakets planverk for håndtering av beredskapshendelser har 
gjennomgått en omfattende revisjon i 2021. Det er utarbeidet en ny overordnet 
beredskapsplan og underliggende delplaner er slått sammen og revidert. 
 
Det er foretatt en midt-evaluering av sykehusets respons på covid-19 pandemien, men 
sluttevalueringen er utsatt til pandemien er erklært avsluttet. Planene for håndtering av 
pandemi, inkludert smittevernplan, og særlig økt pasienttilstrømning over tid har vært 
og er under kontinuerlig revisjon. 
  

3.4.2 Informasjonssikkerhet  

 Helseforetaket skal benytte Sykehuspartner HFs og Norsk helsenett SFs årlige rapport 
om trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak i sitt arbeid med risiko- og 
sårbarhetsvurderinger. 

 
Målet er nådd. Dette presenteres for ledelsen i Ledelsens gjennomgang av 
informasjonssikkerhet. 
 

 Helseforetaket skal videreføre arbeidet med systematisk innføring av Nasjonal 
sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og sikre systematisk 
adressering av arbeidet med informasjonssikkerhet på alle nivåer. 

 
Målet er nådd. Det er dialog med Sykehuspartner om hvilke tiltak SØ er ansvarlig for å 
innføre. 
 

 Helseforetaket skal presentere status fra arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder 
ledelsens årlige gjennomgang, i de etablerte oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst RHF 
og i årlig melding. 

 
Målet er nådd. Status presenteres gjennom Ledelsens gjennomgang av 
informasjonssikkerhet for hhv. egen ledelse og eget styre. Status presenteres i 
tertialrapportering til HSØ og i årlig melding. 
 

 Helseforetaket skal ta i bruk regional protokoll over behandlingsaktiviteter og bidra i 
Sykehuspartner HFs arbeid med å videreutvikle den regionale protokollen slik at den 
understøtter gode arbeidsprosesser i helseforetakene. 
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Målet er ikke nådd. Data fra lokal protokoll er oversendt. Det er laget en plan sammen 
med Sykehuspartner for oppdatering av informasjonen i regional protokoll. Arbeidet er 
ikke ferdigstilt.  
Regional protokoll vil tas i bruk når dette arbeidet er ferdig, tentativt Q1 2022. 
 

 Helseforetaket skal ha oversikt over informasjonssikkerhetsrisikoen og -tilstanden i 
helseforetaket, herunder trusselbildet, sårbarheter, tiltak og hendelser. De største 
risikoområdene skal prioriteres. Etter nærmere spesifisering skal status rapporteres i 
ordinær tertialrapportering. 

 
Målet er nådd. Rapportert i tertialvis rapportering til HSØ. 
 

 Helseforetaket skal rapportere antall innmeldte avvik innen informasjonssikkerhet og 
antall brudd på konfidensialitet, integritet og/eller tilgjengelighet. 

 
Målet er nådd. Rapporteres i Ledelsens gjennomgang for informasjonssikkerhet. 
 
 

3.4.3 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser  

 Riksrevisjonens undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i 
ordningen fritt behandlingsvalg viser at det er til dels store avvik mellom ventetidene 
pasientene faktisk opplever og de forventede ventetidene som oppgis på nettsiden 
helsenorge.no/velgbehandlingssted. Det er stor variasjon mellom behandlingssteder. 
Det kan føre til at pasientene foretar valg av behandlingssted på feil 
informasjonsgrunnlag.  Helseforetaket må følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av 
kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i ordningen fritt behandlingsvalg, 
også med sikte på å legge til rette for mer ensartet registrering av forventede 
ventetider. 

 
Målet er nådd. Ventetider publisert er oppdatert og inneholder ventetid både til 
utredning og behandling. Fagområdene følger opp egne ventetider. 
 

 Riksrevisjonen gjennomførte i 2018 en oppfølging av undersøkelsen om 
helseforetakenes håndtering av uønskede hendelser fra 2015. Riksrevisjonens 
vurdering var at helseforetakene fremdeles har utfordringer når det gjelder 
meldekultur og læring av meldte hendelser. Det vises også til Dokument 3:2 (2019–
2020) Kontroll med forvaltningen av statlige selskaper, hvor Riksrevisjonen har varslet 
at de vil følge opp saken. Helseforetaket må følge opp at tiltakene som er satt i verk 
faktisk fungerer og at tilgjengelige virkemidler som kan bidra til å bedre 
meldekulturen er tatt i bruk. Arbeidet må sees i sammenheng med oppfølging av 
Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt krav i 2020 om å rapportere på 
etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 

 
Målet er nådd. Meldekulturen vurderes som god, men den skal forbedres ytterligere ved 
undervisning og veiledning til ledere og klinisk helsepersonell om hvordan melde og 
varsle. 
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Læring av meldte hendelser kan bli bedre. Det gjennomføres årsaks- og 
hendelsesanalyser etter alvorlige og komplekse hendelser. Det publiseres statistikk og 
temameldinger med forebyggende og korrigerende tiltak på områder hvor det ofte 
svikter. 
 

3.5 Tildeling av midler og krav til aktivitet 

3.5.1 Økonomiske krav og rammer  

 Sykehuset Østfold HF skal i 2021 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 
Målet er ikke nådd. SØ vil ha et negativt driftsresultat i 2021. Det negative avviket 
skyldes i all hovedsak manglende finansiering av påløpte merkostnader som følge av 
pandemien. 
 

 Sykehuset Østfold HF skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte 
og slik at de kommer pasientene til gode. Resultatkrav skal nås gjennom god drift og 
riktig bruk av ressurser. 

 
Målet er nådd.  
Pandemien har medført et høyere bemanningsforbruk enn forutsatt i budsjettet og 
aktiviteten har i perioder vært lavere enn forutsatt. 
 

 Helseforetaket skal innrette virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som 
er gitt fra Helse Sør-Øst RHF i oppdrag og bestilling og foretaksmøter, slik at det legges 
til rette for en bærekraftig utvikling over tid. 

 
Målet er ikke nådd.  
Gjennom arbeidet med økonomisk langtidsplan legges det til rette for at SØ skal ha en 
bærekraftig utvikling over tid. 
 

 Resultatkrav   

 Årsresultat 2021 for Sykehuset Østfold HF skal minst være i balanse. 
 
Målet er ikke nådd. SØ vil i 2021 ha et negativt resultat. 
 

 Likviditet og investeringer  

 Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til 
drift og investeringer. 

 
Målet er ikke nådd.  
Økte driftskostnader som følge av pandemien har medført et høyere forbruk av 
likviditet enn tilgjengelig ramme. Investeringsnivået er ikke endret som følge av 
merforbruk i drift. 
 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2021 
skal ikke benyttes til investeringer i 2021 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 
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Målet er nådd. Det er ikke benyttet midler fra årets resultat til investeringer. 
 

 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 
Målet er nådd. Det er ikke etablert nye investeringsforpliktelser i 2021. 
 

3.5.2 Aktivitetskrav 

 Sykehuset Østfold HF skal i 2021 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i samsvar 
med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. (En oversikt over de detaljerte kravene er 
tatt inn i vedlegg til OBD 2021). 

 
Målet er ikke nådd. Årets aktivitet er påvirket av pandemien og er lavere enn 
aktivitetskravene på flere områder. 
 

 Aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB skal være høyere enn for somatikk. 
Aktivitetsutviklingen skal ta utgangspunkt i nivået i 2019, konf. vedtak i styresak 008-
2021 i Helse Sør-Øst RHF. 

 
Målet er ikke nådd. Den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern har i stor grad 
vært påvirket av pandemien og det har i lengre perioder påvirket muligheten for 
gruppeterapi. Det er igangsatt tiltak for å øke aktiviteten. Innen TSB har alle pasienter 
med behov for tilbud om behandling innen fristen. 
 
 
4. Andre rapporteringer 
 

4.1 Oppfølging av andre oppdrag  

Oppfølging av styringsbudskap fra tidligere år:  
 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
Andel direktebooking var i 2021 75 %.  
Tiltak: Resultater/tilgjengelige timebøker følges opp kontinuerlig i tavlemøter. 

 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 pst.  
Andelen pasienter som får hjemmedialyse er stigende. Selv om SØ ikke har nådd målet 
har utviklingen vært positiv. Prosentandelen er for tiden 24 (peritonealdialyse 20 %, 
hjemme hemodialyse 4 %). 
Det er betydelig økning fra 2020 og avdelingen har et stort fokus på det. Det er planlagt 
et prosjekt for å se på muligheten for assistert hjemmehemodialyse i tillegg til 
selvdialyseenhet på sykehuset.  

 
Det skal innføres måltall for registrering av skadedata i Norsk pasientregister fra 2020. 
Helseforetaket skal i 2019 arbeide målrettet for å få opp registreringsandelen. 
Målet er ikke nådd. Utfordring at skademottak skjer på to ulike lokasjoner: 
skadepoliklinikken som ligger i poliklinikkområdet og i akuttmottaket.  
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Tiltak: Sekretærtjenesten som melder inn i skaderegisteret skal koordinere 
registreringsarbeidet. 
 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
I 2021 har man ved to av fire prevalenser registrert 3 % eller lavere. Ved de to andre 
prevalensene registrert man omlag 4 %.  
 
Sykehuset Østfold HF skal arbeide for å motivere og tilrettelegge for at ansatte velger 
høyere stillingsprosent og helst 100 prosent stilling i samarbeid med organisasjonene, 
tillitsvalgte og utdanningssektoren.  
Gjennom traineeprogrammene for sykepleiere og helsefagarbeidere samt heltidspoolen 
er arbeidet med å legge til rette for heltid godt i gang. Antallet medarbeidere som jobber 
kombinasjonsstillinger i heltidspoolen er økende og i utgangen av 2021 benytter ca. 170 
medarbeidere seg av muligheten til å jobbe i heltidspoolen.  
 
Arbeidet med å motivere og tilrettelegge for at ansatte velger høyere stillingsprosent har 
likevel ikke gitt ønsket effekt og det er fortsatt utfordringer knyttet til flere 
yrkesgrupper. Prosjekt heltid ble etablert i 2021, og fase 1 ble avsluttet på slutten av 
året. Fase 2 starter opp i 2022 der man skal ha utprøving av nye tiltak. Prosjektet 
strekker seg ut i 2023.   
Det ble påstartet et arbeid for å sikre en mer enhetlig praksis av utlysning og ansettelse i 
heltidsstillinger og at det utarbeides kun én arbeidsavtale for kombinasjonsstillinger.  
 
Sykehuset Østfold HF skal sikre at nyutdannet helsepersonell i større grad enn nå tilbys 
hele faste stillinger.  
Det er opprettet faste helgestillinger for sykepleierstudenter i bemanningsavdelingen 
med avtale om 100 % fast stilling etter endt utdanning. I 2022 er det planlagt oppstart 
av traineeprogram for vernepleiere med 100 % faste stillinger. 
 
Sykehuset Østfold HF skal legge til rette for at alt personell hvert år får tilbud om 
sesonginfluensavaksine slik at WHO og EUs målsetning om 75 prosent vaksinasjonsdekning 
for helsepersonell kan nås. 
SØ vaksinerte i 2021 68 % av ansatte med influensavaksine. Da denne vaksineringen 
kom samtidig med koronavaksinering (86 % vaksinedekning) ble det mer utfordrende 
med samtidig influensavaksine og ansatte var mindre motiverte for influensavaksine. 
 
Sykehuset Østfold HF skal i 2020 kartlegge kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm og IKT. 
HSØ hadde planlagt kartlegging av kritisk infrastruktur i helseforetakene (via 
systemverktøyet Multimap) i 2020. Dette ble pga. korona-pandemien ikke mulig å 
gjennomføre. Ny plan for kartlegging vil foreligge i 2022. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

 
5. Utviklingstrender og rammebetingelser 
 
Det vises til Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035 vedtatt av styret i SØ 14.05.18 og 
Økonomisk langtidsplan Sykehuset Østfold HF  2022-2025(41) vedtatt av styret i SØ 
31.05.21. 
 
6. Strategier og planer 
 
Det vises til Virksomhetsstrategi Sykehuset Østfold HF 2022-2025 vedtatt av styret i SØ 
31.05.21 og Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2018-2035 (jf. ovenfor). 
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DEL IV: VEDLEGG 

 
7. Vedlegg  
 
Vedlegg 1: Årlig melding 2021– brukerutvalget  
 
Ettersendes (møte BU 23.02.22) 
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Vedlegg 2: Referat fra behandling av Årlig melding 2021 i møte med 
foretakstillitsvalgte og hovedverneombud 14.02.22. 
 

 
 


