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02.06.15 Sykehuset i Moss ved Klinisk Koordinator Svanhild Røed Løkken 
President Sissel Rundblad ønsket velkommen og tente lys for fred og vennskap. 
Eilert Lund har kopiert opp heftet ”Orkerød skanses historie” til alle ny medlemmer som ønsker denne 
orienteringen om dugnadsprosjektet vårt 
Informasjon om Summercamp ligger på facebook   ”Summercamp 2015”. Oppfordring til å legge ut info, 
bilder og lignende her. 
 
Kveldens tema var ”Sykehuset i Moss -  og tilknytning til SØF . Fremtidens spesialhelsetjeneste i Østfold” 
v/ kommunikasjonssjef  Bjørn Hødal, Sykehuset Østfold. 
Moss sykehus er i dag den største dagkirurgiske klinikk i Norge. Her foretas planlagt behandling, de fleste 
polikliniske operasjoner og rusbehandling. Ny ambulansestasjon ligger her. Moss sykehus har 13 
operasjonssaler og foretar 15000 planlagte inngrep pr. år. Sykehuset har 17 sengeposter til noen få 
pasienter som trenger overnatting. Det er nå et regionalsykehus som sammen med Kalnes har ansvar for 
hele fylket.  
Operasjonsvirksomheten forgår på begge sykehus.  
 
Kalnes er det store akuttsykehuset. 
Grunnkonseptet for SØF er: ”Kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet gjennom pasientforløp”. 
Tverrfaglighet og fagutvikling skal sikre dette.  Kvalitet i pasientforløpet ved samhandling eksternt og 
internt. Pasientsikkerhet ved tverrfaglig organisering rundt pasienten med helsepersonell fra ulike 
avdelinger. Enkeltrom med eget bad for pasientene. Mye av undersøkelsene foregår her. Sensorer på 
enkeltrommene for å fange opp uregelmessigheter. 
Nytt logistikksystem innebærer at en ikke har lager på sykehuset. Varer kommer daglig fra Drammen hvor 
hovedlageret befinner seg.  
Ny teknologisk og medisinsk utvikling: IKT, logistikk og materialflyt. Mobile løsninger. Nettbrett og 
elektroniske tavler gir tilgang til all info om og god kontroll med pasienten. Lukket legemiddelsløyfe. Alle 
pasienter har scannet armbind og alle medisiner pasienten får registreres elektronisk. Nytt labsystem som 
behandler 6 mill prøver  pr. år. Sømløs logistikk fra rekvisisjon til prøvesvar. Rørpost går med roboter. 
Rett vare til rett tid på rett sted. Servicemedarbeidere har ansvar for orden i logistikken, ikke legene. 
Første lokalsykehus med PET-CT maskin gir nye muligheter for diagnostikk og forskning. Hybridstuen 
gir anledning til å gjøre flere inngrep på ett sted. 
Friskhuset: Bufeetkjøkken og kafe i hver avdeling. Kunst og aktivitetsrom skal bedre kvaliteten på 
pasientenes opphold. Huset har fargekoder som gjør det lettere å finne fram på sykehuset. 3300 
helsearbeidere må kurses i nye oppgaver. 
Kostnadsramme for det nye sykehuset: 6 mrd. kroner 
Bruttoareal: 85 500m2 
Funksjonsrom: 3184.  Tekniske rom: 482. 
En håper det nye Kalnes sykehus skal bli så vellykket i utforming og drift at det kan fungere som modell 
for fremtidige nye sykehus i Norge. 
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09.06.15 Arbeidsmarkedstiltak ved Bjørn Bellaris (Reaktor-skolen) 
 
 
 
16.06.15 President-skifte 
 
 
 
22.06.15 Åpning summer-camp 
 
 


