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Nytt sykehus  
sliter med  
plassmangel
Frøydis Braathen 

I vinter har Sykehuset i Østfold måttet opprette 
en sengepost på gamle Moss sykehus. 

senger på enerommene, så Arbeidstilsy-
net har bare godkjent dette som en mid-
lertidig løsning, sier Granli.

Advarte om plassmangel
Sykehuset i Østfold har hatt plassmangel 
helt siden åpningen av de splitter nye lo-
kalene i 2015. 

Det anbefalte nivået for hvor fullt et sy-
kehus bør være – pasientbelegget – er 85 
prosent. Da har sykehusene et slingrings-
monn å gå på når det skjer et utbrudd av 
influensa eller annet. Likevel ble Sykehu-
set Østfold planlagt med et belegg på 90 
prosent.

– Hovedproblemet er at sykehuset er 
bygget for lite, noe vi advarte om hele vei-
en. Det er også blitt tydelig at enerom er 
mer plass- og bemanningskrevende og gir 
mindre fleksibilitet, selv om det har sine 
fordeler også, sier Granli. 

Direktør: – Vi arbeider systematisk 
Just Ebbesen var administrerende direk-
tør frem til 2018, da han trakk seg, blant 
annet på grunn av «økende uro rundt sy-
kehuset i offentligheten». Irene Dahl An-
dersen har vært konstituert direktør siden 
da. Hun sier at de arbeider systematisk for 
å redusere flaskehalsene i pasientforløpet. 

– Det foreligger ingen konkrete planer om 
å bygge ut sengekapasiteten på Kalnes de 
nærmeste årene. Vi arbeider derfor syste-
matisk både internt og i samarbeid med kom-
munene med å redusere antallet flaskehal-
ser i pasientforløpene og håndtere pasient-
strømmene innenfor de rammene vi har. 

– Det er viktig å planlegge for effektive 
tiltak, som kan benyttes i perioder med 
ekstra stor pågang av pasienter, som for 
eksempel i influensasesongen, sier Dahl 
Andersen.

E nerom er blitt til midlertidige to-
mannsrom. Behandlingen er ef-
fektivisert. Undersøkelsesrom er 
gjort om til pasientrom. 

Flere tiltak er gjennomført på 
Sykehuset i Østfold de siste månedene for 
å gi alvorlig syke pasienter sengeplass. 

Likevel måtte 4500 pasienter ligge på 
korridoren i 2018. Året før var antall kor-
ridorpasienter 3800. 

Nå har sykehuset sett seg nødt til å åpne 
en midlertidig sengepost for 20 pasienter, 
på gamle Moss sykehus.

Midlertidig godkjent som tomannsrom
Moss sykehus skulle egentlig legges ned 
da det nye sykehuset åpnet på Kalnes i 

2015, men på grunn av plassmangel har 
de gamle lokalene i Moss blitt brukt til blant 
annet planlagt behandling, dagkirurgi og 
rus/psykiatri. 

Nå er en del av de polikliniske romme-
ne omgjort til en sengepost for medisinske 
pasienter. Pasienter med akutte eller kom-
pliserte diagnoser skal ikke være på den 
midlertidige sengeposten. 

Anita T. Granli, foretakstillitsvalgt for 
sykepleierne ved Sykehuset i Østfold, sier 
at ansatte nå føler seg mer hørt av ledel-
sen, og at det er jobbet iherdig i vinter for 
å løse plassmangelen ved sykehuset. 

– Det er gjort flere tiltak, som å omgjøre 
enerommene på sykehuset til tomanns-
rom. Det er egentlig for liten plass for to 
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FAKTA

Sykehuset 
Østfold 
Sykehuset Østfold sto ferdig 
bygget i 2015 og åpnet høsten 
samme år.

Sykehuset er på 89.000 
kvadratmeter og hadde en 
prislapp på 6 milliarder kroner.

Rundt 280.000 innbyggere 
sogner til Sykehuset Østfold.

Med rundt 5000 ansatte er 
det Østfolds største arbeids-
plass.


