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1. Periode og status 
Denne prosjektrapporten gjelder for perioden 29.6.22 til 30.8.22. 
 

Statusrapportering  Ja/nei 

Fremdrift i forhold til plan Ja 

2. Denne rapporteringsperioden 
Styremøtet i HSØ besluttet 22. juni 2022 at nytt somatikkbygg i Sykehuset Østfold fremdeles har oppstart 2026. 
Oppstart strålebygg på Kalnes er foreløpig forskjøvet til 2028.  

Styringsgruppe 
Det er avholdt et styringsgruppemøte i august. Se vedlagte referat 
HSØ 
Det er avholdt et møte med representanter fra HSØ om framskrivningsmodellen, der Torbjørn Aass, Christian 
Thoresen og Nikolai Møkleby deltok. I etterkant av møtet har SØ fått tilbakemelding fra Torbjørn Aass om 
følgende: «Det er ønskelig at dere legger standard framskrivingsmodell for Helse Sør-Øst til grunn for prosjektet. 
Modellen skal imidlertid oppdateres/revideres, med endelig beslutning før sommeren neste år, og det bør derfor 
uttrykkes at det vil bli denne modellen som skal benyttes i den videre prosjektutviklingen. Skulle det være grunner 
til å avvike fra den oppdaterte modellen, så kan dette eventuelt behandles i forbindelse med overgangen til neste 
fase av prosjektet». 
 
Prosjektgruppemøte 
Det er gjennomført tre prosjektgruppemøter. Det arbeides nå med   

o Bemanningsmodell 
o Kvalitetssikring av innspill til framskrivningsmodellen fra klinikk for medisin 
o Sak til styringsgruppen om de tre ulike scenariene i framskrivningen 
o Ferdigstillelse av rapporter fra de ulike arbeidsgruppene 
 

Delprosjekt framskrivning, økonomi og bygg 

 Framskrivning.  Korrigert framskriving ble utarbeidet i juni. 
Framskrivning for Sykehuset Østfold er gjennomført sammen med Sykehusbygg etter nasjonal 
framskrivingsmodell. Det er gjennomført 3 workshoper med klinikkene og utfra dette har Sykehusbygg 
beskrevet 3 scenarier for framskrivning:  
Scenario 1. Nasjonal framskrivningsmodell 
Scenario 2.  Nasjonal framskrivningsmodell  
o korrigert med økning i sykdomsutviklingen for ondartede svulster. Årlig vekst endret fra 0,6 % til 0,9 %  
o Utnyttelsesgrad for poliklinikk reduseres fra middels til lav, dvs fra 8 til 6 timer 230 dager i året 
o Hotellsenger konverteres til normalsenger 
 
Scenario 3. Tar utgangspunkt i scenario 2, med følgende korreksjoner 
o Ikke forventet effekt ved samhandling og overføring av pasienter til kommunehelsetjenesten  
o Ikke forventet effekt av omstilling fra døgnkapasitet til dag og poliklinikk 
 

 Økonomi. Det metodiske grunnlaget for økonomisk analyse er vedtatt i styringsgruppen. 

 Bemanning - antall medarbeidere. Utarbeidelse av modell for bemanningsframskrivning er ferdigstilt og 
er lagt fram til orientering i styringsgruppemøtet 26.08.22 

 Ikke medisinske støttefunksjoner.  For å beregne  økning i arealbehovet på personalservice og de 
driftsøkonomiske konsekvensene, er det behov for å  gjøre en  bemanningsframskrivning i ikke-
medisinske støttefunksjoner. 
  

Delprosjekt fag og medvirkning 

 Arbeidsgruppene kreft og stråleterapi, somatikkbygg og medisinske støttefunksjoner har utarbeidet 
utkast til rapport, men avventer endelig framskriving for å presentere tallene i 5 års intervaller. 



 
Sykehuset Østfold Side 4 av 6 

 

 

• Intensiv og overvåkning. Det er avholdt et møte og det vil ikke leveres rapport. Det er tatt høyde for 
framskriving av intensiv- og overvåkningskapasitet med inntil 5 senger (3 intensiv- 2 overvåkning) i 
eksisterende arealer.  Møterom omdisponeres til disse sengene. 

o Det er behov for nye arealer til møterom.  

             Endringer i risiko/ behov for avklaringer: Det avventes videre interregionalt og nasjonalt pågående arbeid  
med utredning av intensivkapasitet. 

Arbeidsgruppe kompetanse 
Forslag til rapport ferdigstilt. Oppsummering fra arbeidsgruppens rapport: 

• Det bør vurderes å: 
o opprette egne utdanningsstillinger for videreutdanning stråleterapi for interne radiografer 
o opprette egne utdanningsstillinger for utdanning av stråleterapeuter 
o ansette medisinske fysikere og etablere erfaringsutveksling/praksis ved andre strålesentere 

Framkommer i rapport fra Senter for laboratoriemedisin 

• Det er per dags dato behov for:  
o Bioinformatiker – tolking av sekvenseringsdata 
o Deretter: medisinsk genetiker: for å kunne gi ut svar innen human genetikk 
o Deretter: klinisk molekylærbiolog: persontilpasset medisin 

Endringer i risiko/ behov for avklaringer: Avsette midler til utdanningsstillinger 

Arbeidsgruppe medisinske støttefunksjoner Forslag til rapport er sammenstilt fra enhetene bildediagnostikk, 
laboratoriemedisin og sykehusapoteket Oppsummering fra arbeidsgruppens rapport: 

o Oppsummering fra arbeidsgruppens rapport: Det er behov for betydelig areal til senter for 
laboratoriemedisin, mye som følge av trange forhold i dag. 

o Etablering av stråleterapi og generell framskrivning har stor betydning for bildediagnostikk og fører til 
behov for mange modaliteter 

o Sykehusapoteket har behov for å utvide produksjonslokalene for kjemoterapi, som følge av stor vekst 
innenfor kreft 

Neste rapporteringsperiode 
Arbeidsgruppene har ferdigstilt sitt arbeid, og arbeidet med å ferdigstille prosjektinnrammingsrapporten 
påbegynnes. Det skal også utarbeides overordnet gevinstoversikt og gjennomførbarheten for hele prosessen i 

forhold til finansielle, samfunnsmessige, teknologiske og tekniske muligheter skal beskrives. 

 

3. Milepæler 
Følgende milepæler er definert for prosjektet. 
 
 

Nr Beskrivelse av milepæl Dato  Status 
M1 Når mandat er vedtatt av styret i HSØ 10.02.22 1 

M2 Når organisering av prosjektinnrammingen er 
vedtatt i styringsgruppa 

29.03.22 1 
M3 Når framskrivning er gjennomført og omforent 

med SØ, Sykehusbygg og HSØ 
01.09.22 1 

M4 Når vurderingskriterier for valg av alternativer er 
utarbeidet og godkjent 

15.05.22 1 
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M5 Når behov ( areal, bemanning, 
støttefunksjoner), utfra evalueringsrapport og 
framskrivningen er definert og beskrevet 

30.06.22 
1 

M6 Når metodiske grunnlaget for økonomisk 
analyse er utarbeidet 

30.05.22  
1 

M7 Når ulike alternativer er beskrevet og levert 
styringsgruppe 

30.09.22 
1 

M8 Når overordnet gevinstoversikt er utarbeidet 20.10.22 2 

M9 Når gjennomførbarheten for hele prosessen i 
forhold til finansielle, samfunnsmessige, 
teknologiske og tekniske muligheter er 
beskrevet 

20.10.22 

2 

M10 Når prosjektinnrammingsrapport er utarbeidet 
og behandlet i SLM 

01.11.22 
 

M11 Når mandat og styringsdokument med justert 
effektmål for konseptfasen og miljøplan er 
utarbeidet og behandlet i SLM 

15.11.22 
 

M12 Når prosjektinnrammingsrapport, mandat og 
styringsdokument for konseptfasen og miljøplan 
er vedtatt i styret i SØ 

19.12.22 
 

M13 Når prosjektinnrammingsrapport, mandat og 
styringsdokument for konseptfasen og miljøplan 
er oversendt HSØ for behandling i HSØ styret 

20.12.22 
 

    

 
Forsinket, påvirker leveranse 4 

Forsinket, påvirker ikke leveranse 3 

I henhold til plan 2 

Ferdig 1 

Ingen status/ikke påbegynt - 

 

4. Økonomi og ressursbruk 
Beskrivelse Kroner 

Frikjøp av prosjektledelse  

Kjøp av tjenester  

Studiebesøk   

Diverse  

Tilsammen 1.750.000 

 
Kjøp av tjenester fra Sykehusbygg (framskrivninger) er estimert til 518 405 kroner eks. mva. Det er per august 
benyttet 223 000 kroner. 

5. Risiko 
På grunn av usikkerhet med økte byggekostnader og leveranser i forbindelse med krigen i Ukraina vil dette kunne 
påvirke prosjektets valg av alternativer og finansiering. 
Beslutning om utsettelse av oppstart strålebygg vil påvirke valg av alternativer: Da et av alternativene er 
kombinert senge- og strålebygg. Risikoen med å bygge i to trinn kan være mer kostnadskrevende. Dette 
diskuteres i løpet av høsten. Økonomirapporten som ble lagt frem for styret i SØ 22. august 2022, viser at 
Sykehuset Østfold så langt i år har et underskudd på 101,7 millioner kroner. 
 
 
Vedlegg: Referat prosjektgruppemøter og styringsgruppemøter 
Referat prosjektgruppe prosjektinnramming 
2022-06-29 Referat prosjektgruppe prosjektinnramming 
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2022 07-06 Referat prosjektgruppe prosjektinnramming 
2022-08-10 Referat prosjektgruppe prosjektinnramming 
2022-08-17 Referat prosjektgruppe prosjektinnramming 
2022-08-24 Referat prosjektgruppe prosjektinnramming 
Referat styringsgruppe prosjektinnramming 
2022-08-26 Referat styringsgruppe prosjektinnramming 
 
 
 


