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Virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF                 
 
 

Virksomhetsstrategien for Sykehuset Østfold HF (SØ) skal gi tydelig retning for valg og 
prioriteringer og vise sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i økonomisk 
langtidsplan (ØLP).  
 

Styret behandler virksomhetsstrategien i to omganger i 2022. I møtet 27. september ble styret 
gitt mulighet for å gi innspill til foreliggende utkast, i dagens styremøte legges 
virksomhetsstrategien fram til beslutning. 
 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Styret vedtar Virksomhetsstrategi for Sykehuset Østfold 2023-2026 med de eventuelle 

endringer som besluttes i møtet 07.11.22. 
 
 
Sarpsborg, den 31.10.22 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  Forslag til virksomhetsstrategi 2023-2026 for Sykehuset Østfold HF 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anser at revidert virksomhetsstrategi 2023-2026 er et godt grunnlag for 
satsningsområdene og oppgavene som skal løses de nærmeste årene. Styret bes i dagens møte om 
å godkjenne virksomhetsstrategien med de innspill som er innarbeidet etter styremøtet 27.09.22. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Virksomhetsstrategi for SØ 2022-2025 ble vedtatt i styret for SØ 31. mai 2021. Revidering av 
virksomhetsstrategien samkjøres normalt med økonomisk langtidsplan (ØLP). På grunn av arbeidet 
med utviklingsplanen fra høsten 2021 til våren 2022 ble det besluttet å forskyve saken om 
virksomhetsstrategien til høsten 2022. 
 

Arbeidet med revideringen startet rett før sommeren og et førsteutkast ble diskutert med 
foretakstillitsvalgte og leder av brukerutvalget medio august før det ble behandlet i 
sykehusledermøtet 23. august (orienteringssak). Strategien er sett opp mot vedtatt utviklingsplan 
for SØ og oppdrag og bestillingsdokument 2022.  
 

Forslaget til strategi som nå foreligger ble etter drøftingen i styret 27.09.22 sendt til 
foretakstillitsvalgte for innspill 12.10.22 og har vært til behandling i sykehusledermøtet og 
brukerutvalget (hhv. 25.10. og 02.11.22). Innspillene gitt i denne prosessen er vurdert og eventuelt 
implementert. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Virksomhetsstrategi og ØLP for SØ revideres årlig. Det er denne gang gjort et mer omfattende 
arbeid for å stramme inn og få et mer overordnet perspektiv i strategien. Dette er i tråd med 
styrets ønske ved forrige revisjon. En bred involvering er viktig for å fremskaffe et best mulig 
beslutningsgrunnlag for retning og økonomiske konsekvenser. Brukerutvalget, tillitsvalgte, 
verneombud og sykehusledelsen har hatt saken til behandling før den endelig vedtas i styremøtet i 
dag.  
 

Hensikten med virksomhetsstrategien er å gi tydelig retning for valg og prioriteringer og vise 
sammenhengen mellom faglige mål og rammene lagt i ØLP.  
 

Virksomhetsstrategien skal bygge på Nasjonal helse- og sykehusplan, styringsmål fra Helse Sør-Øst 
(HSØ), Utviklingsplan SØ 2022-2037 Litt bedre hver dag. I tillegg vil det årlige oppdragsdokumentet 
fra HSØ og hovedutfordringer som fremkommer av relevante risikovurderinger gi føringer. 
 

Administrerende direktør anser at revidert virksomhetsstrategi 2023-2026 er et godt grunnlag for 
satsningsområdene og oppgavene som skal løses de nærmeste årene.  
 


