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Utviklingsplan for Sykehuset Østfold HF 2022-2037  

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at helseforetakene skal oppdatere sine utviklingsplaner 
innen 1. mai 2022. 
 

Utviklingsplanen beskriver dagens situasjon, utfordringer og muligheter som sykehuset står 
overfor. Valgt utviklingsretning, sentrale strategiske valg og prioriterte tiltak er basert på en 
analyse og vurdering av utfordringer og muligheter. 
  

 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret vedtar utviklingsplan for Sykehuset Østfold 2022-2037. 
2. Styret ber om at utviklingsplanen oversendes Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
 
Sarpsborg, den 19.04.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
Vedlegg:  1. Utviklingsplan 2022-2037 Litt bedre hver dag med vedlegg 

2. Sluttrapport delprosjekter med vedlegg 
3. Høringsuttalelser – kortversjon 
 

  



  

Sykehuset Østfold   

Styremøte 25. april 2022 Side 2 av 6 

Styresak nr.: 33-22  

 
1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler styret å vedta utviklingsplanen for Sykehuset Østfold HF (SØ) 
2022-2037. Utviklingsplanen oversendes Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og vil inngå i arbeidet med en 
regional utviklingsplan. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Bakgrunn 
Som et ledd i oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak som driver med 
pasientbehandling ha en utviklingsplan for å møte befolkningens behov for helsetjenester i 
fremtiden. Formålet er å skape pasientenes helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye 
arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.  
 

Styret i HSØ vedtok 22.04.21 (sak 043-2021) at helseforetakene skal oppdatere sine 
utviklingsplaner innen 01.05.22 (jf. brev fra HSØ 10.05.2021). Veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner (vedtatt av styret i HSØ sak 148-2020) skal legges til grunn for arbeidet med lokale 
utviklingsplaner. Denne gir føringer for prosessen og til innholdet i utviklingsplanene i 
helseforetakene og SØ har fulgt denne i sitt arbeid. 
 
Hva er en utviklingsplan? 
Planen skal vise hvordan helseforetaket vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for 
spesialisthelsetjenester og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. 
Planen er foretakenes øverste strategiske dokument og må understøttes av mer detaljerte planer. 
Den rulleres hvert 4. år og har en kort planhorisont på 4 år og en lang planhorisont på 15 år. 
 

Planen skal beskrive dagens situasjon, utfordringer og muligheter som sykehuset står overfor. 
Basert på analyse og vurdering av utfordringer og muligheter velges utviklingsretning, sentrale 
strategiske valg og prioriterte tiltak. 
 

HSØ har pekt på følgende områder som særskilt må vurderes i utviklingsplanene: 
• Prioritere utvikling av tjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten 

og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette arbeidet skal være basert på felles 
planlegging og utvikling i helsefellesskapene. Barn og unge, voksne med alvorlige psykiske lidelser 
og rusproblem, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser skal prioriteres i dette 
arbeidet 

• Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykiske helsevern 
• Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene 
• Gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene 
• Sette egne mål i utviklingsplanene for å flytte spesialisthelsetjenester hjem til pasientene ved hjelp 

av teknologi 
• Lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det skal legges til rette for livslang læring og en 

heltidskultur. Sykepleiere og helsefagarbeidere skal ha prioritet i dette planarbeidet 
 

Utviklingsplanen skal godkjennes av det regionale helseforetaket etter at styret har vedtatt 
planen.  
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Figur. Utviklingsplanen baserer seg på nasjonale og regionale føringer og overordnet strategi. Den virker sammen med 
økonomisk langtidsplan og skal gi samlet utviklingsretning for de viktigste innsatsfaktorene. Målet er god og 
framtidsrettet pasientbehandling 
 
Organisering av planarbeidet i SØ 
Utarbeidelsen av utviklingsplanen er organisert som et prosjekt med administrerende direktør 
som prosjekteier. Representanter fra brukerne, tillitsvalgte, vernetjenesten og kommunene har 
sammen med deler av sykehusledelsen utgjort styringsgruppen. 
 

Det er etablert fem delprosjekter for områder som i henhold til veilederen skal vurderes særskilt, i 
tillegg er det etablert et delprosjekt for eiendom.  

1. Pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester  
2. Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling  
3. Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene og 

gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene  
4. Sette egne mål for å flytte spesialisthelsetjenester i pasientens hjem ved hjelp av teknologi  
5. Kompetanseplan – spesielt prioritere sykepleiere og helsefagarbeidere  

 

Det ble gjennomført en interessentanalyse innen arbeidet startet. Det er også etablert en egen 
nettside hvor aktiviteter og relevante dokumenter er publisert. 
 
Medvirkning  

Utviklingsplanen var tema i ledersamling i SØ 20.10.21 hvor ca. 250 ledere fra alle ledernivåer i SØ 
arbeidet i grupper. Disse har gitt innspill om samhandling, kompetanse og kvalitet. 
 

08.02.22 arrangerte SØ digitalt folkemøte om utviklingsplanen med nærmere 100 deltagere. Fra 
publikum kom flere innspill om utvikling av psykisk helsevern og somatikk i samme bygg, framtidig 
behov for sengeplasser, hvordan SØ kan bidra til å løse fastlegekrisen, persontilpasset trening for 
pasienter og pakkeforløp for kreft, helt hjem. 
 

Sammendrag av utviklingsplanen  
«Vi vet at befolkningens behov og forventninger vil endre seg i tiden som kommer. Og vi vet at den 
medisinske og teknologiske utviklingen vil endre helsetjenestene. Nye metoder gjør at sykdommer 
som tidligere ikke lot seg behandle, nå kan behandles. Flere blir friske og samtidig lever flere 
lenger med sine sykdommer. Det blir flere eldre pasienter og flere pasienter med kroniske 
sykdommer, dette fører til økt behov for behandling og oppfølging.  
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Pasientenes behov er utgangspunkt for utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. SØ vil at 
pasienten skal delta aktivt i egen utredning og behandling. Pasienter og pårørende skal oppleve 
forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet i helsetjenestene. God kvalitet, der pasienten får utredning 
og behandling til rett tid gir bedre behandlingsresultat, sparer ressurser og tid for helsepersonell, 
både i spesialist- og kommunehelsetjenesten og hos fastlegene.  
 

SØ sin samhandling med kommunene og fastlegene blir enda viktigere framover. Helsefelleskapet 
vil være viktig for å sikre at pasientene får et godt og helhetlig tilbud på tvers av kommuner og 
sykehus, og vil bidra til god ressursutnyttelse og en bærekraftig helsetjeneste.  
 

SØ ønsker å flytte spesialisthelsetjenester til pasientens hjem ved hjelp av teknologi. Det er størst 
potensial for pasientgruppene skrøpelige eldre, kreftpasienter og pasienter med psykiske 
sykdommer og rusavhengighet. Det er viktig å understreke at når SØ gir spesialisthelsetjenester i 
pasientens eget hjem er det fortsatt sykehuset sitt ansvar. 
                                                                                                               

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

Bemanning er en av de største framtidige utfordringene i helsetjenesten. Vi kan ikke møte 
behovsveksten med tilsvarende økning i bemanning, det er ikke bærekraftig. Samfunnet trenger 
også personell til andre viktige samfunnsområder. Andre virkemidler må derfor tas i bruk. 
Framskrivninger viser at behovet er størst for yrkesgruppene sykepleiere og helsefagarbeidere, 
men SØ har også rekrutteringsutfordringer for andre personellgrupper.  
 

Samhandling er en kompetanse som må videreutvikles. Sykehus og kommune må dele 
kompetanse og lære av hverandre. I framtiden trenger vi tett samarbeid om hospitering, 
muligheter for kombinerte stillinger og felles kompetanseplanlegging. 
 

Utdanningsinstitusjonene er viktige samarbeidspartnere for sykehuset både i utdanning av nye og 
videreutvikling av egne medarbeiderne. SØ ønsker å styrke denne samhandlingen. 
Sykehusets hovedutfordringer kan sammenfattes slik: kvalitet, kompetanse og bygg. Tiltak for å 
øke kapasitet på døgn, dagbehandling og poliklinikk somatikk på kort sikt er vedtatt og under 
gjennomføring. Helse Sør-Øst RHF (HSØ) ga 10. februar 2022 SØ klarsignal om å starte arbeidet 
med prosjektinnramming for nytt Stråle- og somatikkbygg Kalnes. Prosjektinnramming er første 
steg i tidligfaseplanlegging av sykehusbygg og styret for HSØ må godkjenne endelig oppstart. 
Prosjektet skal utrede fremtidig behov innenfor strålebehandling og somatiske døgnplasser og 
beskrive minst tre alternativer med definerte funksjoner, aktiviteter, utstyr og kapasitet.  
 

I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet om døgnplasser i psykisk helsevern. I 
opptaksområdet til SØ er forbruksraten 5 % lavere enn landet for øvrig. I følge nasjonal 
framskrivning, er det behov for å vurdere det totale antall døgnplasser for voksne og en økning av 
døgnplasser for barn og unge. Nasjonal framskrivning viser at det er behov for økt døgnkapasitet 
til de alvorligst syke. Nasjonal framskrivning viser også at vi har behov for å styrke poliklinisk 
behandling for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, ruslidelser, spiseforstyrrelser og 
posttraumatiske stresslidelser, samt barn/unge og eldre. Det er bestilt ny framskrivning som skal 
benyttes for planlegging av framtidig kapasitet i psykisk helsevern.  
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SØ har et høyteknologisk bygg på Kalnes. Kompetanse og utstyr må videreutvikles og 
vedlikeholdes for å møte fremtidig utvikling. En rekke verktøy vil i framtiden forbedre 
helsetjenestene gjennom digitalisering og automatisering. Eksempler på viktige teknologier vil 
være AI (kunstig intelligens), avansert analyse, Internet of Things (IoT) i helse, presisjonsmedisin, 
automatisert dokumentasjon og nye digitale løsninger i sykehusets relasjon med pasient og 
kommunehelsetjenesten. 
  

Diagnostikken dreier mot persontilpasset medisin med bruk av AI og tverrfaglig tilnærming. Det 
forventes kraftig vekst av laboratorie- og MR-undersøkelser og bruk av CT, særlig innenfor 
kreftsykdommer. Bedre oversikt over den enkelte pasient vil for eksempel via AI gi muligheter for 
et prioriteringsverktøy for hvor og når pasienten skal møte neste gang.  
 

SØ utviklingsplan heter Litt bedre hver dag. Sykehuset skal alltid være i utvikling, ta i bruk ny 
kunnskap og behandlingsformer som er erfarings- og forskningsbasert for å oppnå bedre kvalitet i 
pasientbehandlingen, og samtidig være et attraktivt sted å arbeide.  
 

SØ ønsker å være et utadvendt sykehus. Et sykehus med en utstrakt hånd som er med på å ta 
ansvar for pasientene også utenfor sykehuset. Dette må skje i samarbeid med pasienten selv, 
pårørende, kommunehelsetjenesten og fastlegene.» 
 
Høring 
Utviklingsplanen ble sendt på høring 20.12.21, med høringsfrist 15.03.22. Det har innkommet 
mange, gode innspill til planen. Kort sammendrag av høringene er vedlagt saken. Komplett 
oversikt over høringsuttalelsene finnes på SØs internettnettside. 
 

Kommunene uttrykker en generell bekymring for oppgaveoverføring fra helseforetaket til 
kommunene, uten medfølgende ressurser. Mange av uttalelsene peker også på 
kapasitetsutfordringer i psykisk helsevern for voksne og det kom også innspill vedrørende 
habilitering og psykisk helsevern for barn. 
 

Innspill fra høringene er tatt inn i plandokumentet. Innspillene vil også tas med videre i 
helsefellesskapet og i det videre arbeidet med konkretisering og gjennomføring av tiltak. Brukere, 
tillitsvalgte og medarbeidere involveres i det videre arbeidet. 
 
Iverksettelse av planen 
Konkretisering av tiltakene i utviklingsplanen gjøres i sykehusets virksomhetsstrategi og øvrig 
planverk. Prioriterte tiltak som har økonomiske konsekvenser utover eksisterende rammer, skal 
innarbeides i økonomisk langtidsplan (ØLP) som rulleres årlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/utviklingsplan
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Figuren under viser sammenhengen mellom de forskjellige styringsdokumentene. Utviklingsplanen 
skal rulleres hvert 4. år, mens virksomhetsstrategien rulleres årlig, sammen med ØLP. 
 

1-års planer

4-års planer

Langtidsplaner

 Nasjonal helse og sykehusplan

Regional utviklingsplan 2035

Utviklingsplan SØ 2018 – 2035

Økonomisk langtidsplan

Virksomhetsstrategi

Handlingsplaner

Oppdrag og bestilling

      
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Forslaget til utviklingsplan for SØ er utarbeidet i tråd med føringer fra eier og standardmal er 
benyttet. Planen beskriver godt hvilke utfordringer helsesektoren står overfor de neste årene, og 
SØ sine planer for å møte disse. Det er kommet mange gode og nyttige innspill under 
høringsprosessen, og utviklingsplanen er endret med bakgrunn i disse.  
 

Enkelte kommuner har oppfattet at SØ gjennom utviklingsplanen vil overføre ansvar og oppgaver 
til kommunene. Det er særdeles viktig å presisere at SØ gjennom sine tiltak ikke har til hensikt å 
overføre ansvar fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Det er i alles interesse at 
behandlingen finner sted nærmest mulig der folk bor og at pasienter skal slippe unødvendig og 
belastende transport. Når spesialisthelsetjenester ytes i pasientens hjem, skal det fortsatt være 
SØs ansvar å følge opp behandlingen.   
 

Noen av høringsinstansene peker på utfordringer knyttet til behandling av alvorlig psykisk syke 
mennesker. Administrerende direktør har forståelse for dette. Det er bestilt nye framskrivninger 
for psykisk helsevern som del av arbeidet med prosjektinnramming for stråle- og somatikkbygg. 
Med bakgrunn i de nye framskrivningene vil det bli gjennomført et arbeid for å få en god balanse 
mellom tilbudene i DPS-ene og sykehuspsykiatrien. Det vil også arbeides med kvalitetsindikatorer, 
for å sikre at vi gjennom de tilbudene som gis, oppnår best mulig behandlingseffekt. 
 

Videre konkretisering av fremtidige strategier og tiltak skjer gjennom SØs virksomhetsstrategi med 
utgangspunkt i vedtatt utviklingsplan. Denne legges frem for styret sammen med ØLP. Oppfølging 
av tiltakene i planen skal skje som en del av sykehusets ordinære virksomhetsstyring. 
 

Det vil utarbeides en kortversjon av utviklingsplanen som skal trykkes og distribueres til alle 
interesserte. 


