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Sak 61/17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk
helsevern
Ett av hovedmålene i utviklingsplan 2017-2030 for Akershus universitetssykehus HF er å
prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling. De lokalbaserte tilbudene skal
videreutvikles, samtidig som sykehusfunksjonene blir samlet på Nordbyhagen. Dette vil være
nødvendig for å opprettholde faglig kvalitet, sikkerhet og driftseffektivitet.
Tilbudet innen alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling dekkes i dag dels
ved å bruke leide lokaler på Skytta i Nittedal og eide lokaler på Lurud i Skedsmo, dels
gjennom kjøp av gjesteplasser ved Oslo universitetssykehus, og dels samlokalisert med
akuttpsykiatrien på Nordbyhagen.
På bakgrunn av strategisk utviklingsplan 2012-2016 for Akershus universitetssykehus og
oppdragsdokument for 2012 fra Helse Sør-Øst RHF ble det i 2012 igangsatt en idéfase for
nytt psykiatribygg på Nordbyhagen. Idéfaserapporten ble ferdigstilt i mai 2013.
Byggeprosjektet løftes frem som ett av tre tematiske sentersatsinger i helseforetakets
utviklingsplan for perioden 2017-2030. Flytting av tilbudet innen alderspsykiatri til
Nordbyhagen understøtter også oppbyggingen av et senter for eldremedisin, og vil derfor ha
betydning for måloppnåelsen knyttet til to av de tre senterstrukturene.
Det er behov for snarlig igangsettelse av konseptfasen, for å komme videre med
planleggingen. Ettersom Oslo universitetssykehus fortsatt er i en tidlig planleggingsfase i
sine byggeprosjekter, er det uklart når det er aktuelt å overføre pasienter innen psykisk
helsevern og rusbehandling fra Alna, Grorud og Stovner bydeler. Foreløpig har ikke Oslo
universitetssykehus planlagt for den kapasiteten Akershus universitetssykehus benytter i dag
gjennom kjøp av gjestepasientplasser, hvorav en vesentlig del er knyttet til pasienter fra
Groruddalen. Det må derfor tas høyde for at utfasing av psykiatriske pasienter fra de tre
Oslo-bydelene ikke vil kunne skje før etter 2030.
Beslutningen om overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF
forsterker behovet for å komme raskt i gang med konseptfasen. Per i dag har ikke Akershus
universitetssykehus kapasitet til å overta områdepasienter innen psykisk helsevern fra
Sykehuset Innlandet, noe styret i Helse Sør-Øst RHF la vekt på i sin vurdering av
foretakstilhørigheten til Kongsvinger sykehus. I foretaksmøte med Helse- og
omsorgsdepartementet, ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å sørge for at risiko forbundet med
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dette blir redusert, ved at det «settes i gang et arbeid med utredning av tiltak for å sikre
tilstrekkelig kapasitet innen psykisk helsevern i Akershus universitetssykehus for å sikre
overføring av ansvar også for psykisk helsevern».
I brev fra Helse Sør-Øst RHF av 8. august 2017 bes Akershus universitetssykehus om at
psykisk helsevern for voksne må gis nødvendig prioritet i tilknytning til utbyggingsplaner.
I den videre planleggingen er det nødvendig å tenke helhetlig om alle fagområder som hører
inn under sykehusbasert psykisk helsevern, for å sikre tilstrekkelig kapasitet, gode
pasientopplevelser og trygge fagmiljøer.
Omstrukturering av tilbudet innen akuttpsykiatri i 2014 muliggjorde redusert kjøp av
psykoseplasser fra Oslo universitetssykehus. Imidlertid har denne løsningen skapt et
kapasitetspress på dagens bygningsmasse som nå blir stadig større på grunn av
befolkningsveksten. Dette forsterkes ytterligere ved innfasing av Kongsvinger sykehus til
opptaksområdet. Antall psykoseplasser som beregnes inn i det nye bygget må derfor
tilpasses denne situasjonen. Videre er voksenhabiliteringens lokaler er i dårlig forfatning, og
det er behov for å finne nye arealer.
Samlet sett er det viktig å skape løsninger med høy grad av fleksibilitet, for å styrke evnen til
å tilpasse driften etter utviklingen innen medisin og regelverk.
I henhold til fullmaktsstrukturen for byggeprosjekter, må oppstart av konseptfase godkjennes
av styret i Helse Sør-Øst RHF. For prosjekter med en kostnadsramme på omkring 500 mill.
kr, vil det regionale helseforetaket også beslutte om videre prosjektstyring skal legges på
regionalt nivå.
Idéfaserapporten ble oversendt Helse Sør-Øst RHF i 2013, uten at det foreløpig er fattet
beslutning om hvorvidt konseptfasen kan igangsettes. Det foreslås at idéfaserapporten i
søknaden knyttes til de oppdateringene og presiseringene som styret gjorde i
utviklingsplanen for perioden 2017-2030.
Styret i Helse Sør-Øst RHF har nylig vedtatt en ny veileder for tidligfaseplanlegging, som når
den trer i kraft skal gjøres gjeldende for alle nye og innfases i pågående byggeprosjekter. Det
er derfor utarbeidet forslag til nytt mandat for konseptfasen, basert på mal i den nye
veilederen.

Administrerende direktørs innstilling til vedtak:
For å sikre nødvendig fremdrift i planleggingen av nybygg for psykisk helsevern, ber styret
om at administrerende direktør oversender søknad om oppstart av konseptfasen til Helse
Sør-Øst RHF.

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Søknad om oppstart av konseptfase for bygg for psykisk helsevern
Det vises til tidligere kommunikasjon om planlegging av nybygg for psykisk helsevern på
Nordbyhagen. Vi ber med dette om å gå i gang med konseptfase for prosjektet.
Styret ved Akershus universitetssykehus HF fattet følgende vedtak 27.09.2017 (sak 60/17):
For å sikre nødvendig fremdrift i planleggingen av nybygg for psykisk helsevern, ber styret om at
administrerende direktør oversender søknad om oppstart av konseptfasen til Helse Sør-Øst RHF.
Samling av den sykehusbaserte virksomheten innen psykisk helsevern har lenge vært en
målsetning for Akershus universitetssykehus, og var del av helseforetakets strategiske
utviklingsplan for perioden 2012-2016. Det var på denne bakgrunn at tidligfaseplanlegging ble
igangsatt, og rapport fra idéfasen ble ferdigstilt i mai 2013.
Utviklingsplan 2017-2030
I utviklingsplanen for perioden 2017-2030 løftes dette prosjektet frem som en av tre tematiske
sentersatsinger, der de øvrige er etablering av sentre for kreft og eldremedisin. Samling av de
sykehusbaserte funksjonene innen psykisk helsevern vil være nødvendig for å opprettholde faglig
kvalitet, sikkerhet og driftseffektivitet. Det er i tillegg behov for å utvide dagens kapasitet for å
dekke en økende etterspørsel knyttet til befolkningsvekst og alderssammensetning. Videre vil
flytting av tilbudet innen alderspsykiatri understøtte oppbyggingen av et senter for eldremedisin.
I den videre planleggingen er det viktig at det tenkes helhetlig om alle fagområder som hører inn
under sykehusbasert psykisk helsevern, for å sikre tilstrekkelig kapasitet, gode pasientopplevelser
og trygge fagmiljøer. Per i dag er det ikke tilstrekkelig areal på Nordbyhagen til alderspsykiatri,
sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling. Dette løses dels ved å bruke leide lokaler på Skytta i
Nittedal og eide lokaler på Lurud i Skedsmo, dels gjennom kjøp av gjesteplasser ved Oslo
universitetssykehus. Ingen av disse løsningene er optimale, men det mest prekære er knyttet til
psykose- og sikkerhetspsykiatri. I utviklingsplanen ble det derfor lagt opp til en mulig todeling av
byggeprosjektet, der bygg for alderspsykiatri kunne komme på noe et senere tidspunkt.
Totalkostnaden for byggeprosjektet ble i forbindelse med utviklingsplanarbeidet beregnet til 491
mill. kr (2016). I dette regnestykket er ikke arealer til voksenhabilitering tatt med, selv om dette var
inkludert i idéfaserapporten. Lokalene der dette tilbudet gis, er i dårlig forfatning. Det vil derfor
være aktuelt å vurdere ulike plasseringer, herunder samlokalisering med øvrige tilbud innen
psykisk helsevern i et nybygg.
Ett av delmålene i utviklingsplanen er å styrke akuttilbudet for psykisk helsevern. Omstrukturering
av tilbudet innen akuttpsykiatri i 2014 muliggjorde redusert kjøp av psykoseplasser fra Oslo
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universitetssykehus, noe som gir en innsparing på omkring 20 mill kr per år. Imidlertid har denne
løsningen skapt et kapasitetspress på dagens bygningsmasse. Behovsøkningen som følger av
befolkningsveksten vil derfor innen få år skape underkapasitet for det akuttpsykiatriske tilbudet.
Dette vil forsterkes ytterligere av det økte behovet for akuttplasser med innfasingen av
Kongsvinger sykehus. Antall psykoseplasser som beregnes inn i det nye bygget, må derfor
tilpasses denne situasjonen.
Samlet sett er det nødvendig å skape løsninger med høy grad av fleksibilitet, for å styrke evnen til
å tilpasse driften etter utviklingen innen pasientbehov, metodikk og regelverk.
Prosesser i hovedstadsområdet
Ettersom Oslo universitetssykehus fortsatt er i en tidlig planleggingsfase i sine byggeprosjekter, er
det uklart når det er aktuelt å overføre pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling fra
Alna, Grorud og Stovner bydeler. Foreløpig har ikke Oslo universitetssykehus planlagt for den
kapasiteten vi benytter i dag gjennom kjøp av gjestepasientplasser, hvorav en vesentlig del er
knyttet til pasienter fra Groruddalen. Det må derfor tas høyde for at utfasing av psykiatriske
pasienter fra de tre Oslo-bydelene ikke vil kunne skje før etter 2030. Oslo universitetssykehus har
tidligere signalisert at muligheten for kjøp av gjestepasientplasser på Gaustad vil opphøre omkring
2022, på grunn av utflytting av lokalene på dette tidspunktet. Dette henger også sammen med
planleggingen av ny regional sikkerhetsavdeling. Det vil i den videre planleggingen legges opp til
en tett dialog med Oslo universitetssykehus, både når det gjelder tidsplan og dimensjonering av
bygg.
Beslutningen om overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF
forsterker behovet for å komme raskt i gang med konseptfasen. Per i dag har ikke helseforetaket
kapasitet til å overta områdepasienter innen psykisk helsevern fra Sykehuset Innlandet, noe styret i
Helse Sør-Øst RHF la vekt på i sin vurdering av foretakstilhørigheten til Kongsvinger sykehus. I
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 29.06.2017 ba helseministeren om at det «settes i gang et
arbeid med utredning av tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet innen psykisk helsevern i Akershus
universitetssykehus for å sikre overføring av ansvar også for psykisk helsevern».
Behovet knyttet til befolkningen i Kongsvingerområdet var naturlig nok ikke tema da
idéfaserapporten ble behandlet. Også utviklingsplanen ble utarbeidet før Kongsvinger sykehus var
en del av vurderingsgrunnlaget. Selv om det er vanskelig å spå om fremtidig
befolkningssammensetning, kan mye tyde på at befolkningen i Kongsvinger-området vil ha en høy
gjennomsnittsalder i overskuelig fremtid. Videre er det slik at befolkningen i Kongsvinger-området i
dag har et generelt stort forbruk av tjenester knyttet til psykisk helsevern, noe som kan få
betydning for innretningen av tilbudet innen akutt-, psykose- og sikkerhetspsykiatri. I konseptfasen
planlegges det derfor å gjøre nye fremskrivninger av kapasitetsbehovet, der befolkningen i
Kongsvingerområdet er inkludert. Med dette vil man også få et bedre grunnlag for å vurdere om
det er nødvendig å samle prosjektet i ett byggetrinn.
Økonomisk bæreevne
I utviklingsplanen 2017-2030 er det beregnet at prosjektet vil ha god bæreevne. Egenkapitalkravet
kan dekkes gjennom salg av eiendommen på Lurud, som ligger i et boligområde og ikke er egnet
som behandlingsbygg etter dagens standard. Videre vil avvikling av leiekontrakten på Skytta gi en
innsparing på omkring 10 mill kr årlig. Samlokalisering beregnes å gi en effektiviseringsgevinst på
15 mill kr. Selv om noe av gevinsten knyttet til reduserte gjestepasientkostnader allerede ble tatt ut
i forbindelse med reduksjon av gjestepasientkjøpet i 2014, vil økt egendekningsgrad gi en
besparelse også fremover. Foreløpige beregninger viser derfor en positiv business case for
prosjektet. Bæreevneberegninger vil utføres mer detaljert i konseptfasen.
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Forberedelse til konseptfasen
Idéfaserapporten er utarbeidet i henhold til gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging. Ettersom
styret i Helse Sør-Øst RHF nylig vedtok en ny tidligfaseveileder som når den trer i kraft skal gjøres
gjeldende for nye og innfases i pågående byggeprosjekter, er revidert utkast til mandat for
konseptfasen utarbeidet i tråd med denne.

Med hilsen
Akershus universitetssykehus HF

Øystein Mæland
Administrerende direktør

Øystein Kjos
Divisjonsdirektør, psykisk helsevern

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Sammendrag
Det er i Ahus strategiske utviklingsplan (SUP 2012-2016) forutsatt at det alderspsykiatriske
behandlingstilbudet som i dag drives på Gaustad i leide lokaler og på Lurud skal samles på
Nordbyhagen. I planen er det i tillegg innarbeidet som strategisk mål at psykosebehandlingen som i
dag drives i OUS sine lokaler på Gaustad, voksenhabiliteringen og FoU-virksomheten i Divisjon for
psykisk helsevern innpasses i en ny psykiatribygning. I tillegg til driftssituasjonen er veksten i Ahus
opptaksområde av et omfang som krever tilpasning i årene frem mot 2020. Det er flere forhold som
legges til grunn for å fremskrivningsmodellen, bl.a. statlige krav, strategiske mål for psykisk helsevern
ved Ahus og prioriteringer i økonomiplanperioden. Situasjonen er behandlet i punkt 5.4.3 i
oppdragsdokumentet for 2012 fra Helse Sørøst (HSØ):
Det skal utredes en mer permanent bygningsmessig løsning for psykisk helsevern ved Akershus
universitetssykehus. Utredningsarbeidet skal ledes av Akershus universitetssykehus HF og
gjennomføres i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.
Styret for Ahus vedtok 26. september 2012 ved behandling av sak 85/12 Helhetsplan for Ahus
område Nordbyhagen 2012-2025. Videre behandling, at idéfase for nytt psykiatribygg skal
igangsettes.
Prosjekt nytt bygg psykisk helsevern NBH er innarbeidet i økonomisk langtidsplan (ØLP) for Ahus fra
2012. I HSØ langtids investeringsplan er også prosjektet tatt inn. Det er pr. mai 2013 ikke fattet
vedtak om faktisk gjennomføring av prosjektet.
Iht mandatet er det vurdert fire ulike løsningsforslag. Både dagens løsning, en løsning der all
virksomhet blir samlet på Nordbyhagen og delte løsninger er vurdert.
Det anbefales å gå videre til konseptfase med to løsningsalternativer:
1. Samle alderpsykiatri, spesialpsykiatri og voksenhabilitering i nye bygg på NBH
2. Samle alderpsykiatri og voksenhabilitering i nytt bygg på NBH og utvide/rehabilitere Lurud for
å ivareta spesialpsykiatrien der.
Kostnadsmessig vil begge alternativer innebære investeringer på ca 500 mill kr. Driftskonseptene
beregnes til å forbedre Ahus driftsresultat med 7-13 mill kr årlig. Dette under gjeldende
finansieringspolitikk for HSØ.
Det legges opp til at konseptfasen for prosjektet kan gjennomføres i løpet av 2013.
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Bakgrunn
Det er i Ahus strategiske utviklingsplan (SUP 2012-2016) forutsatt at det alderspsykiatriske
behandlingstilbudet skal samles på Nordbyhagen og at dette tilbudet skal søkes utviklet i nært
samarbeid med somatiske spesialisthelsetjenester innen geriatri, nevrologi og somatiske
helsetjenester generelt til den eldre befolkningen. Dette får konsekvenser for både avgrensning av
fagområdet alderspsykiatri, organiseringen av behandlingstilbudet og samarbeid med somatiske
sykehusavdelinger mht utredning av eldre pasienter med sammensatte lidelser og uavklarte
tilstander. I planen er det i tillegg innarbeidet som strategisk mål at psykosebehandlingen som i dag
drives i OUS sine lokaler på Gaustad, voksenhabiliteringen og FoU-virksomheten i Divisjon for psykisk
helsevern innpasses i en ny psykiatribygning.
I forbindelse med utvidelsen av Ahus sykehusområde 2011, ble det for Divisjon psykisk helsevern
etablert en midlertidig ordning for to av divisjonens tilbud. Alderspsykiatrisk avdeling under Aker
sykehus ble virksomhetsoverdratt til Ahus, men virksomheten skulle fortsatt bedrives i lokaler på
Gaustad. Det ble i den forbindelse inngått en avtale med Oslo universitetssykehus om leie av lokaler
på Gaustad for en periode på tre år til 31.12.2013. Som en følge av dette driver Divisjon psykisk
helsevern i dag alderspsykiatri lokalisert ved to steder, Gaustad og Skytta. Fra høsten 2013 vil
virksomheten samlokaliseres midlertidig på Skytta.
Videre ble det inngått en avtale om kjøp av behandlingskapasitet ved Oslo universitetssykehus
tilsvarende 28 døgnplasser for behandling av psykotiske pasienter i lukket avdeling og
sikkerhetspsykiatri. Som følge av dette drives tilbudet til denne pasientgruppen ved to lokalisasjoner
hhv Gaustad (kjøp av tilbud) og ved Avdeling spesialpsykiatri (Ahus eget tilbud på Lurud). Også denne
kjøpsavtalen utløper 31.12.2013. Denne avtalen forlenges inntil permanent løsning foreligger.
Situasjonen er behandlet i punkt 5.4.3 i oppdragsdokumentet for 2012 fra Helse Sørøst (HSØ):
Det skal utredes en mer permanent bygningsmessig løsning for psykisk helsevern ved Akershus
universitetssykehus. Utredningsarbeidet skal ledes av Akershus universitetssykehus HF og
gjennomføres i samarbeid med Oslo universitetssykehus HF.
I tillegg har Ahus, OUS og Vestre Viken fått et tilleggsoppdrag fra HSØ hvor det spesielt skal vurderes
lokalisering av sikkerhetsavdelingene, primært regional sikkerhetsavdeling, men også de forsterkede
avdelingene som drives av sykehusene. Avklaring om et slikt samarbeid med de andre sykehusene gir
viktige premisser for det planlagte byggeprosjektet. Disse avklaringene er innarbeidet i rapporten.

Vedtak om oppstart av planlegging
HSØ har i sin økonomiske langtidsplanlegging signalisert at et slikt byggeprosjekt ved Ahus kan
realiseres under gitte forutsetninger. Med bakgrunn i dette vedtok styret for Ahus 26. september
2012 ved behandling av sak 85/12 Helhetsplan for Ahus område Nordbyhagen 2012-2025. Videre
behandling, at idéfase for nytt psykiatribygg skal igangsettes.
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Mandat, organisering og rammer for arbeidet
Prosjektgruppen for idéfasen ble satt ned av administrerende direktør og gitt følgende mandat:
•
•
•

•
•

Gjennomgå foreliggende virksomhetsplaner og underlag for disse for å sikre at
løsningsforslag/ideer var i samsvar med Ahus virksomhetsplaner
Pasientgrunnlagsanalyse og dataoppdatering
Gjennomføre idésøk og beskrive minst fire klare alternative løsningsforslag (inkludert dagens
løsning). Gruppen skulle minimum vurdere følgende løsningsalternativer:
o

”0”-alternativet
 Som i dag

o

Alt 1
 Samle sykehusforankret akuttpsykiatri og spesialavdelinger innen psykisk helsevern
på NBH

o

Alt 2
 Samle akutt- og alderspsykiatri, samt voksenhabilitering på NBH
 Spesialpsykiatri samlet på Lurud med utvidelse der

o

Alt 3
 Nybygg NBH
 Samlokalisere med relevante somatiske funksjoner
 Vurdere fordeler med nærhet til habiliteringsfunksjoner

Utarbeide rapport med anbefaling over hvilke alternativer som skal utredes videre i
konseptfasen
Utarbeide mandat for konseptfasen for prosjektet

Mandatet har ikke åpnet for diskusjon av eventuell ny organisering av funksjoner. Dagens
organisering av de diskuterte fagområdene har derfor av gruppen blitt oppfattet som gitt og
diskusjonene om samlokalisering har derfor tatt utgangspunkt i å skape arenaer for samarbeid
mellom avdelinger på en bedre måte enn hva som er mulig og faktisk tilfelle i dag.
Prosjektgruppen har bestått av personer fra virksomheten som eventuelt kan berøres samt
planleggingsressurser fra staben og eiendomssiden ved sykehuset. I tillegg har både vernetjenesten
og tillitsvalgte vært representert i gruppen:
Navn

Rolle

Linjetilhørighet

Lars Åge Møgster

Leder

Utviklingsenheten

Elvira Maric

Eiendomssjef/utbyggingssjef

DST

Lennart L. Jensen

Spesialrådgiver

Divisjon psykisk helsevern

Tone Guttormsen Gilje

Alderspsykiatri

Divisjon psykisk helsevern

Jean-Max Robasse

Spesialpsykiatri

Divisjon psykisk helsevern

Eva Male Davidsen

Voksenhabilitering

Divisjon psykisk helsevern

Torleif Ruud*

FoU

Divisjon psykisk helsevern
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Cecilie A. Holtan

Avd for kl fellesfunk

Medisinsk divisjon

Hilde Rønningen**

Nevrorehab

Medisinsk divisjon

Laila Gullerud
Sverre Andreas
Knutsen
Florian Schönfeldt

Avd sjef Nevrorehab

Medisinsk divisjon

Avd for Ehelse

DDT

Torgeir Birkeland

Representant for tillitsvalgte

Representant for tillitsvalgte

Morten Grønlie
Vernetjenesten
*Byttet til prosjektgruppe ”Idéfase for kontorer” etter diskusjoner i møte nr. to.
**Byttet med Laila Gullerud etter møte nr. 1.

Prosjektgruppen har gjennomført x arbeidsmøter i perioden 12. november til 11. mars.
Dokumentasjonen fra møtene har bestått av presentasjoner gjennomgått i møtene samt skriftlige
innspill på problemstillinger fra gruppemedlemmene. Dette materialet danner grunnlaget for denne
rapporten.
Sykehusets toppledergruppe fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Det er rapportert to ganger
(2.4.2013 og 28.5.13) til styringsgruppen i perioden.
Ahus har budsjettert med 2,5 mill kr for gjennomføring av idéfasen og eventuelt konseptfasen. Av
dette er 150 000 kr benyttet til arkitekt og andre tekniske vurderinger rundt grunnforhold. Årsaken til
at idéfasekostnadene er betydelig lavere enn budsjettert er mindre behov for tekniske/geologiske
utredningen i denne fasen en forutsatt. Disse kostnadene vil oppstå i eventuell konseptfase da
detaljerings- og presisjonsnivået i anslag og vurderinger der må høynes.

Endring i tilnærming for å løse arealutfordring for FoU
Antallet ansatte (forskere, stipendiater, administrasjon og forskerstøtte) i FoU-avdelingen PHV vil i
løpet av 2013 komme opp i 25-30 personer. Avdelingen disponerer nå egne og lånte lokaler med 31
arbeidsplasser. Behovet for arbeidsplasser i 2016 er anslått til å være 40, men avdelingen kan også
ved økende ekstern finansiering av stipendiater bli større enn det. Ut fra begrunnelsen i neste avsnitt
bør det derfor være minst 40 cellekontorer i avdelingen.
FOU-avdelingen samarbeider både med forskere, statistikere, IT-rådgivere, administrasjon og
forskningsstøtte i Forskningssenteret ved Ahus, og med kliniske avdelinger i Divisjon psykisk
helsevern og etter hvert mer også med andre avdelinger i Ahus. I det daglige arbeidet med
forskningen vil nærhet til Forskningssenteret trolig være viktigere enn nærhet til de kliniske
avdelingene. Kontakten med de kliniske avdelingene vil oftest måtte skje i avtalte møter fordi fagfolk
ellers er opptatt i klinisk arbeid, mens kontakten med andre i Forskningssenteret oftere vil skje ved
løpende ad hoc kontakt. Dette kan tale for en plassering i planlagt kontorbygning, dersom
Forskningssenteret også plasseres der eller i nærheten. Deler av Divisjon psykisk helsevern (DPS,
BUP) vil fortsatt være lokalisert andre steder enn Nordbyhagen. FOU-avdelingen må derfor reise for å
ha kontakt med disse selv om avdelingen er plassert i det nye psykiatribygget på Nordbyhagen.
Med bakgrunn i dette ble FoU-arealutfordringen besluttet overført til Idéfase for nytt kontorbygg.
FoUs representant i gruppen tiltrer derfor det arbeidet.
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Ahus strategi og utviklingsplaner
Opptaksområdet som Ahus har ansvaret for har en sterk befolkningsvekst. Frem mot 2025 er det
anslått å øke med rundt 100 000 mennesker. For å håndtere denne veksten må Ahus tenke langsiktig
i sin infrastrukturplanlegging. Denne planleggingen må bygge på oppdaterte planer for virksomheten
og foregå i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF (HSØ) slik at helheten i hovedstadsområdet ivaretas.

Ahus strategiske plan 2012-2016
Ahus er et av Norges største akuttsykehus og disponerer et nytt og moderne sykehusbygg.
Storsamfunnets forventninger om både faglig kvalitet og effektiv drift er store. Akershus
universitetssykehus er til for å gi behandling som ivaretar og fremmer pasientenes helse. Oppdraget
er formulert i ”oppdrag og bestilling” som HSØ gir i fortaksmøte hvert år. Ut fra oppdraget og
forventet utvikling (medisinsk og demografisk) har Ahus utarbeidet en egen Strategisk plan (SUP)
som angir hovedretninger for sykehusets utvikling. Planen bygger på behovet for endring for å være i
stand til å møte veksten og sammensetningen i befolkningen, ta i bruk ny medisinsk kunnskap,
samarbeide med kommunene og bydelene, utnytte vårt areal samt sikre at vi holder oss innenfor
våre økonomiske rammer. SUP skiller mellom strategisk spisskompetanse og lokal- og
områdefunksjoner. Fag, forskning og innovasjon skal bidra til å utvikle nye metoder for effektiv drift
og kliniske prioriteringer. 
Ahus har et bredt tilbud og er et tilnærmet komplett lokal- og områdesykehus. Sykehuset skal gi
befolkningen i opptaksområdet gode, spesialiserte helsetjenester innen somatikk og psykisk
helsevern, inklusiv rusbehandling.

Eiendomsutviklingsplan Ahus
Ahus disponerer i dag en betydelig eiendomsmasse. I tillegg til arealer i eide bygg leier Ahus også
arealer av kommersielle aktører, ideelle stiftelser og andre sykehus. Til sammen representerer disse
byggene og avtalene betydelige verdier og er en av grunnforutsetningene for sykehusets
kjernevirksomhet. Ved å planlegge bruken av areal vil Ahus utnytte sine lokaler mest mulig effektivt
og dermed bidra til å maksimere ressursene som går til direkte pasientbehandling.
”Helhetsplanen for Ahus område Nordbyhagen” identifiserer hvilke bygningsmessige alternativer
Ahus har på Nordbyhagen (NBH) for å møte etterspørselen etter mer areal som sannsynligvis vil
komme i årene fremover. Planen beskriver utviklingen og sammenholder de ulike
handlingsalternativene ift bygg opp mot denne.
Ahus utarbeider også en strategisk utviklingsplan som omfatter alle foretakets eiendommer. Da en
stor del av foretakets virksomhet er lokalisert til sykehusområdet på Nordbyhagen er ”Helhetsplanen
for Ahus område Nordbyhagen” det mest sentrale deldokumentet i for sykehusets eiendommer.
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Virksomhetsmessig utviklingsplan - Tidligfaseveileder
Strategisk utviklingsplan er Ahus nåværende virksomhetsmessige utviklingsplan. Planen uttrykker
retning for sykehusets faglige utvikling og hvilken vekst opptaksområdet vil ha i årene frem mot
2025. ”Helhetsplanen for Ahus område Nordbyhagen” uttrykker hvordan bygningsinfrastrukturen på
Nordbyhagen må utvikles i perioden frem til 2025 for å understøtte de strategiske føringene uttrykt i
strategisk utviklingsplan og utviklingen i opptaksområdet.
I løpet av 2013 vil det utarbeides en ny virksomhetsmessig utviklingsplan og en bygningsmessig
utviklingsplan for alle Ahus eiendommer.

Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (ØLP)
ØLP utgjør en konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål i forhold til
økonomiske rammebetingelser. Økonomisk langtidsplan videreutvikles fra foregående års grunnlag.
Hensikten er at planen skal vise utviklingen innenfor driftsmessige forhold i et 4-årig perspektiv, samt
legge til rette for en helhetlig vurdering av foretakets økonomisk bæreevne for investeringer i et
lengre perspektiv, 20 år.
Helse Sør-Øst utformer også økonomiske langtidsplaner for fireårsperioder. I disse gis
styringssignaler til foretakene og de enkelte foretaks forslag vurderes og håndteres iht. samlede
vurderinger av drift og investeringer.
Prosjekt nytt bygg psykisk helsevern NBH er innarbeidet i ØLP for Ahus fra 2012. I HSØ langtids
investeringsplan er også prosjektet tatt inn. Det er pr. mai 2013 ikke fattet vedtak om faktisk
gjennomføring av prosjektet. De konkrete vedtak om gjennomføring vil først tas før eventuelt
forprosjektfase (se figur under). HSØ er vedtaksmyndighet om Ahus skal ta prosjektet inn i
konseptfasen.

Idéfasedokument prosjekt nytt bygg psykisk helsevern NBH - Mai 2013

9

Beslutningsmyndighet for igangsettelse av de ulike fasene er bestemt i følgende struktur:

Dagens infrastruktur
Sykehusområdet på Nordbyhagen er et stort område, som både er nyttet til sykehusdrift, boliger,
barnehager og forretningsvirksomhet. Det meste av området eies av Akershus universitetssykehus.
Unntakene fra dette er eiendommen som de nyeste boligblokkene er bygget på, som eies av
Stiftelsen Ahus boligselskap og forretningstomten som eies av Sykehuspersonalets andelslag. Øvrige
områder til boliger festes av stiftelsen Ahus boligselskap.
Hele sykehusområdet er på til sammen 519,9 daa. Det omfatter byggeområder på 385,8 daa,
trafikkareal og annet på 64,9 daa og friområder på 69,2 daa.
Nåværende sykehusområde nyttes både til somatisk virksomhet, psykisk helsevern og til stabs- og
støttefunksjoner til disse. For øvrig er det personboliger, en forretning og en kommunal
korttidsenhet i NKS sykehotells eiendom på området. Sykehusområdet har utbyggingspotensial i
henhold til gjeldende reguleringsplan både på de feltene som er regulert til sykehusformål og på de
andre felter.
SOMATISK VIRKSOMHET
Det alt vesentlige av den somatiske virksomheten som drives på Nordbyhagen drives i nybyggene
som ble bygget som en del av Nye Ahus prosjektet. Dette byggprosjektet omfattet flere nye
bygninger og ombygging av Nye Nord. Rehabiliteringsvirksomheten drives i leide lokaler knyttet til en
bygning som eies av NKS sykehotellet.
Det er i tillegg til virksomheten på Nordbyhagen aktivitet ved Ski sykehus.

Idéfasedokument prosjekt nytt bygg psykisk helsevern NBH - Mai 2013

10

PSYKISK HELSEVERN
De enheter innen Psykisk helsevern som ligger på Nordbyhagen holder i all hovedsak til i bygninger
fra 1996. Akuttpsykiatrien er den dominerende voksenpsykiatriske aktivitet. Bygninger til
voksenpsykiatrien henger sammen.
Ungdomspsykiatrisk klinikk holder til i separate bygninger syd/øst for voksenpsykiatrien. Institusjon
for illegale rusmiddelbrukere holder til i en ny bygning som er plassert mellom de voksenpsykiatrisk
bygningene og NN.
Voksenhabiliteringen holder til i en tidligere barnehage som er påskjøtet brakker.
Lørenskog kommune forventer en videre utbygging på Nordbyhagen og Fjellhammer. Kommunen er
opptatt av å medvirke til etablering av infrastruktur og befolkningsgrunnlag som muliggjør en T-bane
til Ahus.
Ahus opptaksområde ble utvidet med 160 000 innbyggere fra 01.01.2011. I den forbindelse ble det
gjort en del bygningsmessige endringer for å øke sykehusets kapasitet innen diagnostikk og
behandling. Disse endringer ble gjennomført innen eksisterende bygninger, men resulterte i at flere
kontorer ble flyttet ut i midlertidige bygninger.
Ved ferdigstillelsen av Nye Ahus utbyggingen ble også Ahus skadekirurgiske legevakt flyttet fra
Lillestrøm til Nordbyhagen.
Divisjon psykisk helsevern har aktivitet (poliklinikk og døgntilbud) lokalisert ved enheter i fire
geografiske områder (Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen og Follo).
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Fremtidig behov og aktivitetsutvikling
Befolkningsutviklingen i Ahus sitt opptaksområde vil øke kraftig fram til 2025, og denne utviklingen
antas å fortsette videre. Befolkningen i opptaksområdet vil frem mot 2016 vokse med ca 35 000
personer og i neste tolvårsperiode vokse med mer enn 100 000 personer. Dette er en vekst på i ca
1,5 % årlig og i 2025 vil befolkningen i området ha vokst med ca. 23 %. Denne befolkningsveksten vil
medføre en betydelig aktivitetsvekst innenfor både somatikk og psykisk helsevern.
Område
Follo
Oslo
Romerike
Østfold
Totalt

2012
119 880
105 117
265 438
688
491 123

2016
128 460
110 422
287 691
733
527 306

2020
136 247
114 956
309 651
763
561 617

2025
E 2012-2016 E 2012-2020 E 2012-2025
145 404
7,2 %
13,7 %
21,3 %
121 712
5,0 %
9,4 %
15,8 %
334 892
8,4 %
16,7 %
26,2 %
809
6,5 %
10,9 %
17,6 %
602 817
7,4 %
14,4 %
22,7 %

Psykisk helsevern
Opptaksområdet for psykisk helsevern inkluderer også Nes kommune i Akershus og utgjør i 2012 i
overkant av 490 tusen innbyggere. I løpet av perioden frem til 2025 forventes befolkningen å øke til i
overkant av 600 tusen innbyggere.
(Det er lagt til grunn befolkningsfremskrivningene til SSB 2012 til 2025 for kommunene i Akershus og Oslo kommunes
fremskrivning 2012 til 2023 for bydelene Alna, Stovner og Grorud. For årene 2024 til 2025 er det for bydelene foretatt en
lineær fremskrivning basert på utviklingen fra 2022 til 2023 for hvert årskull.)

Befolkningsutvikling
700 000

600 000

Innbyggere

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Antall
Endring i %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

491 123

500 282

509 373

518 435

527 306

536 093

544 699

553 211

561 617

569 922

578 088

586 056

594 313

602 817

1,9 %

1,8 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

1,6 %

1,6 %

1,5 %

1,5 %

1,4 %

1,4 %

1,4 %

1,4 %

Den årlige veksten er forventet å være størst i de første årene i perioden.
Det er store forskjeller i veksten i de ulike aldersgruppene, og det er særlig veksten i befolkningen
over 67 år frem til 2017 som påvirker vekstraten i befolkningen totalt sett.
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Prosentvis endring pr år for ulike aldersgrupper
6,00 %

5,00 %

4,00 %

3,00 %

2,00 %

1,00 %

0,00 %
2012

2013

2014

2015

2016

2017

0-18

Prosentvis økning i periodene
Aldersgrp
2012
0-18
19-66
67+
SUM
-

2016
5,2 %
6,1 %
18,8 %
7,4 %

2018
19-66

2019
67+

2020
11,2 %
12,3 %
32,4 %
14,4 %

2020

2021

2022

2023

2024

2025

SUM

2025
19,5 %
18,8 %
51,2 %
22,7 %

Gjsn pr år
1,38 %
1,33 %
3,23 %
1,6 %

Befolkningen i opptaksområdet vil med en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,6 %, øke med 22,7 % fra
2012 til 2025, mens aldersgruppen over 67 år er forventet å øke med hele 51,2 %.
Andelen eldre i opptaksområdet forventes å øke fra 12 til 14 % fra 2012 til 2025. Selv om økningen er
stor relativt sett, utgjør aldersgruppen over 67 år fortsatt under en syvendedel av befolkningen.
Aldersgrp
0-18
19-66
67+
SUM

2012
25 %
63 %
12 %
100 %

2016
25 %
62 %
13 %
100 %

2020
25 %
62 %
13 %
100 %

2025
25 %
61 %
14 %
100 %
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Fremskrivningsmodell
En enkel fremskrivningsmodell vil være basert på effekten av befolkningsutviklingen på kapasiteten
(lineær fremskrivning av antall døgnplasser). Det legges da også til grunn samme gjennomsnittlige
liggetid for hver av avdelingene (dvs. uendret produktivitet).
I tabellen nedenfor er det tatt med alle funksjoner med døgnplasser i Divisjon psykisk helsevern.
Funksjon og lokasjon
Akuttpsykiatri
Spesialpsykiatri
Spesialpsykiatri kjøp OUS
Alderspsykiatri Skytta
Alderspsykiatri Gaustad
DPS
BUP (hovav 11 på Nordbyhagen)
ARA (hvorav 17 på Nordbyhagen)
Sum Døgnplasser totalt

Funksjon og lokasjon
Akuttpsykiatri
Spesialpsykiatri
Spesialpsykiatri kjøp OUS
Alderspsykiatri Skytta
Alderspsykiatri Gaustad
DPS
BUP (hovav 11 på Nordbyhagen)
ARA (hvorav 17 på Nordbyhagen)
Sum Døgnplasser totalt

Ant Senger
2012
71
36
28
14
17
151
22
41
380

Ant Senger Ant Senger Ant Senger
2016
2020
2025
75
80
86
38
41
44
30
32
34
17
19
21
20
23
26
160
170
184
23
25
28
43
46
50
406
435
472

Økning til
2016

Ant Senger
2012
71
36
28
14
17
151
22
41
380

Ant Senger Ant Senger Ant Senger
2016
2020
2025
75
80
84
38
40
43
30
31
33
17
19
21
20
23
26
160
170
179
23
24
26
44
46
49
407
433
462

Økning til
2016

Økning til
2020

4
2
2
3
3
9
1
2
26

9
5
4
5
6
19
3
5
55

Økning til
2020

4
2
2
3
3
9
1
3
27

9
4
3
5
6
19
2
5
53

Økning til
2025
15
8
6
7
9
33
6
9
92

Økning til
2025
13
7
5
7
9
28
4
8
82

Avdeling Akuttpsykiatri vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne absorbere aktivitetsøkning
som følge av befolkningsveksten frem til 2025. Avdelingen ble ved utvidelsen i 2011 dimensjonert
med reservekapasitet.
En korrigert enkel fremskrivning av det sykehusforankrede døgntilbudet innen voksenpsykiatri
(Akuttpsykiatri, spesialpsykiatri og alderspsykiatri) med uforandret antall døgnplasser i akuttpsykiatri
vil da bli slik:
Funksjon og lokasjon
Sum alderspsykiatri
Sum spesialpsykiatri
Hvorav VOP Nordbyhagen (akuttpsyk)
Hvorav VOP på Gaustad
SUM Nordbyhagen og Gaustad
SUM Nordbyhagen, Gaustad og Lurud

Ant Senger
2012
31
64
71
45
116
152

Ant Senger Ant Senger Ant Senger
2016
2020
2025
37
41
47
68
72
76
71
71
71
50
54
59
121
125
130
159
165
173

Økning til
2016
6
4
0
5
5
7

Økning til
2020
10
8
0
9
9
13

Økning til
2025
16
12
0
14
14
21

Fremskrivning av antall utskrivninger fra døgntilbudene:
Sum utskrivninger
Samtlige døgntilbud
Hvorav Alderspsykiatri og Spesialpsykiatri

2012
4 802
317

2016
5 119
360

2020
5 429
394

2025
5 766
438

Fremskrivning for polikliniske konsultasjoner basert på befolkningsvekst, uendret produktivitet og
oppgavefordeling gir følgende resultat.
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Enkel fremskrivning av antall polikliniske konsultasjoner
Plantall
2016
Polikliniske konsultasjoner
2012
DPS
118 850
126 135
Alderspsyk
4 930
5 855
BUP
77 190
81 232
ARA
24 630
26 140
Sum
225 600
239 362

2020
133 488
6 527
85 818
27 664
253 497

2025
141 211
7 453
92 266
29 264
270 194

Det polikliniske tilbudet er i all hovedsak desentralisert med unntak av poliklinikken ved
alderspsykiatrisk avdeling. Poliklinisk ambulant virksomhet forgår også i tilknytning til
døgnavdelingen BUP (Ungdomspsykiatrisk klinikk) på Nordbyhagen.
Avdeling alderspsykiatri har i 2012 11 behandlerårsverk. For å møte befolkningsutviklingen med
samme dekningsgrad må kapasiteten økes til 17 behandlerstillinger i 2015.
Alderspsykiatrisk
poliklinikk
Behandlerårsverk

Plantall
2012

2016

2020

2025

11

13

15

17

Avdeling voksenhabilitering har ikke døgntilbud og driver poliklinisk og ambulant tilbud fra enheten
på Nordbyhagen. Det kan gjøres en tilsvarende enkel fremskrivning av denne aktiviteten enhetens
årsverk basert på den årlige veksten for de ulike periodene:

Voksenhabilitering
Konsultasjoner
Årsverk

Plantall
2012
4 000
36

2016

2020

2025

4 245
38

4 493
40

4 753
43

Korrigert fremskrivning basert på statlige krav og utvikling av tilbud
Det er flere forhold som må legges til grunn for å justere fremskrivningsmodellen. Dette gjelder bl.a.
statlige krav, strategiske mål for psykisk helsevern ved Ahus og prioriteringer i økonomiplanperioden.
En justert fremskrivning av den polikliniske aktiviteten må sees i sammenheng med strategisk
omstilling innen divisjon psykisk helsevern, samt overordnede krav om at den polikliniske aktiviteten
ved DPS og TSB skal øke mer enn befolkningsveksten.
De nasjonale og regionale føringene går entydig i retning av å avgrense sykehustilbudet innen psykisk
helsevern og overføre ressurser til desentraliserte tilbud. Dessuten ligger det føringer om overføring
av aktivitet fra døgnbehandling til polikliniske og ambulante tilbud, samt at tilbudet til den enkelte
pasient skal skje i nært samarbeid med kommunale tjenester.
Når det gjelder TSB, er de nasjonale føringene at det i tillegg til videre utbygging av lokalbaserte
ambulante og polikliniske tilbud skal etableres tilbud til pasienter med kombinasjon av psykisk lidelse
og rusmiddelavhengighet. I HSØ er det satt som mål at døgntilbud både innen avrusning og lengre
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tids behandling skal utbygges i helseforetakene. Nedenfor gjengis en del av de relevante
målformuleringene.
Nasjonal strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB:
• DPS skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne, og veien inn og ut
av psykisk helsevern skal gå via DPS. Omstillingsutfordringen skal være fra døgnbehandling til
dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester med hjemmebehandling; og fra
sykehusbehandling til behandling i DPS.
• Sykehusene skal bli mer spesialiserte med mer spissede behandlingstilbud.
• Alle pasienthenvisninger om ø-hjelp bør gå til DPS innen utgangen av 2013.
• RHF- ene må sørge for en planmessig omstilling og ressursfordeling mellom DPS og
sykehusavdelinger. En fordeling på omkring 50/50 % bør implementeres innen utgangen av
2013 og videreutvikles til fordeling på omkring 60/40 % i DPSenes favør innen utgangen av
2015. 20 % av de økonomiske ressursene skal gå til psykisk helsevern for barn og unge.
• Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet åpningstid
til 24/7. DPS bør etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre DPS eller
sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette.
IS-1/2013 NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR 2013:
3.3.6 Psykisk helse og rus
Bakgrunn
Rus og psykisk helse skal fortsatt ha høy prioritet. Det er fortsatt behov for en betydelig
omstrukturering av tjenestene i det psykiske helsevernet for å sikre at behandling gis på
laveste effektive omsorgsnivå. DPS-strukturen skal legges til grunn for framtidige tjenester til
personer med rus- og avhengighetsproblemer, der lokale og regionale forhold tilsier dette.
Tjeneste- og behandlingstilbudene innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling må gjøres
mer tilgjengelige. Det må legges vekt på en faglig og kompetansemessig oppgradering
innenfor begge sektorer for å sikre pasientene trygge tjenester av god kvalitet. Det må legges
til rette for sammenhengende og helhetlige behandlingsforløp for pasienter med behov for
koordinerte tjenester.
Aktiviteter/satsningsområder i 2013 (utdrag)
Helsedirektoratet ber om at regionale helseforetak/helseforetak:
• Fortsetter omstillingsarbeidet i det psykiske helsevernet fra hovedtyngde på
institusjonsbehandling og til mer utadrettet og ambulant tjeneste og oppfølging.
• Dimensjonerer ressursfordelingen mellom DPS (distriktspsykiatriske sentre) og
sykehusavdelingene i tråd med i befolkningens behov og sørge for at DPS har nødvendige
akuttfunksjoner.
• Knytter tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling tettere
sammen.
• Bidrar i realiseringen av den nasjonale strategien for redusert og riktig bruk av tvang i de
psykiske helsetjenestene gjennom å iverksette planer lokalt og regionalt etter
handlingsplanen «Økt frivillighet, bedre kvalitet».
Når det gjelder voksenhabilitering gjelder egne planforutsetninger. Disse er innarbeidet i avdelingens
strategiske utviklingsplan. Habilitering av både barn, unge og voksne er et av de strategiske
satsingsområdene i Ahus strategiske utviklingsplan fra 2011 og mål, virkemidler og tiltak er
innarbeidet i områdeplan for voksenhabilitering i 2012.
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Ahus har som i denne sammenheng satt som mål å bygge opp et fagmiljø der kompetanse fyller
kravene i nasjonale veiledere. Fagmiljøet skal være stort nok til å tåle ”naturlig turnover” og det
vektlegges medisinsk kompetanse, i tråd med oppdragsdokumentet fra HSØ. Bruk av
5-åring strategiplan og årlig handlingsplan skal sikre fokus på faglig kvalitet og kompetanseutvikling.
Det vises i den sammenheng til Nasjonal veileder for habiliteringstjenesten for voksne i
spesialisthelsetjenesten:

Målgruppe:
Personer med medfødt/tidlig ervervet funksjonshemming av kompleks og sammensatt
karakter som krever spesialisthelsetjeneste. Pasienter med psykisk utviklingshemming og
kognitiv svikt fremheves.
Oppgaver:
Utredning, diagnostikk og behandling der habilitering inngår som del av et utvidet
behandlingsbegrep.
Kompetanse:
Tjenestene skal minimum ha psykiater, nevrolog, psykolog med relevant spesialitet og
vernepleier med relevant kompetanse og videreutdanning

Omstilling i divisjon psykisk helsevern 2012-2014
Divisjon psykisk helsevern har igangsatt en omstilling av tilbudene i tråd med statlige føringer og
områdeplanene. Omstillingen er i all hovedsak samordnet med divisjonens arbeid med tilpasning til
de årlige budsjetter og premissene for disse, herunder implementering av nye inntektsmodeller for
psykisk helsevern og TSB i Helse Sør-øst og fordelingseffektene av disse.
Avdeling DPS
Det desentraliserte døgntilbudet i Avdeling DPS reduseres med 8 plasser i 2012, 11 plasser i 2013 og
18 plasser i 2013/2014. Frigjorte lokaler ved døgnenheter i DPS overføres til Avdeling rus og
avhengighet. Samlet reduksjon er 37 døgnplasser i DPS. Samtidig økes det polikliniske og ambulante
tilbudet ved DPS i perioden 2012 til 2014 vesentlig mer enn befolkningsveksten.
I tillegg vil det bli en midlertidig reduksjon på 6 døgnplasser som følge av alternativ midlertidig
løsning med samling av Avdeling alderspsykiatri på Skytta i Nittedal. Ved realisering av flytting av
Avdeling alderspsykiatri til nytt bygg på Nordbyhagen, vil DPS på nytt kunne utvides med 23
døgnplasser.
Avdeling rus og avhengighet
I 2012/2013 etableres en ny døgnbehandlingsenhet for pasienter med rusavhengighet i kombinasjon
med psykisk lidelse (ROP-enhet) i lokaler overført fra DPS.
I 2013/2014 etableres en døgnenhet med 6 plasser for rusavhengige under 23 år, og 12 plasser for
kortidsbehandling i institusjon av rusavhengige, også dette i lokaler overført fra DPS.
Det blir til sammen etablert 29 nye døgnplasser innen Avdeling for rus og avhengighet. Det er ikke
aktuelt å etablere flere døgnplasser innen denne avdelingen på Nordbyhagen ut over den
nyetablerte enheten IR.
Deretter vil økningen i tilbudet innen Avdeling rus og avhengighet primært skje ved utvidelse av det
polikliniske tilbudet.
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Avdeling akuttpsykiatri
Avdelingen ble 2011 utvidet til 71 døgnplasser og ble da utvidet med flere døgnplasser enn det som
tilsvarte utvidelsen av opptaksområdet. Avdelingen har i utgangspunktet tilstrekkelig kapasitet til å
håndtere befolkningsveksten.
Avdelingen er omorganisert og fra 1. oktober 2012 fikk avdelingen et eget akuttmottak. Nytt
akuttmottak er en del av en større omorganisering av akuttpsykiatrien. Tidligere var de fem
seksjonene i avdelingen inndelt i åpne og lukkede poster. Nå skjer inndelingen etter fagspesialiteter
og diagnoser. I tillegg til den nye mottaksseksjonen er det to seksjoner for affektive lidelser og tre
psykoseseksjoner.
Avdeling alderspsykiatri
Det alderspsykiatriske tilbudet ved Ahus har som en midlertidig ordning fra 2011 vært drevet med
døgntilbud på Skytta i Nittedal og i leide lokaler på Gaustad. Leieavtalen med Oslo
universitetssykehus (OUS) utløper 31.12.2013, og Ahus og OUS, er enige om at det ikke er
hensiktsmessig å forlenge leieavtalen i påvente av en permanent løsning hvor Avdeling
alderspsykiatri samles i nye lokaler på Nordbyhagen. En arbeidsgruppe har utredet alternative
midlertidige løsninger. Den eneste mulige løsningen som kan gi en hensiktsmessig driftsløsning, er
samling av alle alderspsykiatriske enheter på Skytta før avtalens utløp. Løsningen at Avdeling
alderspsykiatri midlertidig overtar deler av lokalene som i dag benyttes av Groruddalen DPS, men vil
også kreve noe utvidede lokaler til kontorer. Avdelingen alderspsykiatri vil da bli drevet med en
midlertidig reduksjon i antall døgnplasser, dvs. 23 plasser mot 31 plasser i dag. Den midlertidige
reduksjonen i døgnplasser kompenseres med økte polikliniske ressurser og forsterket bemanning i
døgnpostene.
Avdeling spesialpsykiatri
Det er ikke foretatt eller planlagt noen endringer i døgntilbudet ved Avdeling spesialpsykiatri ut over
det at man av budsjettmessige grunner har avviklet et mindre rehabiliteringstilbud avdelingen drev i
egen regi med plass til 4 pasienter. Disse rehabiliteringsplassene var inkludert i det totale antall
døgnplasser i avdelingen. Avdelingen har nå i alt 32 døgnplasser hvorav alle er i lukket sengepost
med til dels høy bemanning.

Alderspsykiatri - utviklingsperspektivet
Divisjonen har tidligere i sammenheng med Ahus strategiske utviklingsplan anslått at det vil være et
behov for mellom 30 og 35 døgnplasser ved etablering av en alderspsykiatrisk avdeling på
Nordbyhagen til erstatning for dagens tilbud på Gaustad og Skytta.
Med en rendyrking av det alderspsykiatriske behandlingstilbudet i tråd med avdelingens forslag til
strategisk utviklingsplan, kan en forvente en reduksjon av gjennomsnittlig liggetid fra ca. 54 til 40
liggedøgn. Med en slik utvikling vil dagens antall døgnplasser (31 plasser i 2012/2013) dekke behovet
målt i antall utskrivninger frem til ca. 2020 til tross for betydelig vekst i eldrebefolkningen.
Kapasiteten ved det samlokaliserte tilbudet på Skytta i 2014 (23 plasser) vil ikke være tilstrekkelig for
å dekke behovet i perioden ut over 2016. For å dekke forventet behov i 2025 bør Avdeling
alderspsykiatri dimensjoneres med 35 døgnplasser.
Den polikliniske aktiviteten innen alderspsykiatri forventes å bli ytterligere spesialisert gjennom
samarbeid med somatiske spesialavdelinger. Samtidig vil det bli en større vekt på ambulante
polikliniske tjenester i forbindelse med oppfølging etter utskriving, noe som er en forutsetning for
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reduksjon av liggetiden ved avdelingen. Det er fortsatt under utredning i divisjonen fordelingen av
polikliniske oppgaver mellom alderspsykiatrisk avdeling og DPS, men det antas foreløpig at den
sykehusbaserte alderspsykiatriske spesialpoliklinikken bør øke sin kapasitet om lag i tråd med
befolkningsutviklingen. Dvs. at den ved etablering i lokaler på Nordbyhagen må dimensjoneres for
minimum 15 behandlerårsverk og med utvidelsesmulighet for ytterligere 5 behandlerårsverk frem til
2025. Poliklinikkens plass i det totale tilbudet tilsier at det bør dimensjoneres for 20-25
behandlerårsverk innen 2025.

Spesialpsykiatri - utviklingsperspektivet
Dette er den avdelingen som det er vanskeligst å vurdere hvordan dimensjonering skal beregnes med
utgangspunkt i befolkningsutviklingen og ulike planforutsetninger og strategiske valg.
Utviklingsperspektivet er avhengig av ulike organisatoriske løsninger, som også blir avgjørende
lokalisering og dimensjonering.
I forbindelse med utvidelsen av Ahus opptaksområde 2011 ble det som en midlertidig løsning inngått
en avtale mellom OUS og Ahus om at Ahus i en periode på tre år kjøper en behandlingskapasitet fra
OUS tilsvarende 28 døgnplasser, hvorav 18 plasser for psykosebehandling og 10 plasser for
sikkerhetspsykiatri nivå II. I et møte mellom OUS og Ahus 7.12.2012 ble det avklart at foretakene er
innstilt på å forlenge avtalen etter 1.1.2014 i påvente av en permanent løsning.
Avtalen innholder følgende spesifisering av målgruppe og type tilbud ved kjøp av
behandlingskapasitet.

Primært vil opptaksområde være Bydel Alna og Follo-kommunene, men det åpnes for enkelte unntak
for visse deler av behandlingstilbudet eller kategorier pasienter slik det fremkommer av beskrivelsen
nedenfor.
Målgruppen omfattes av tre hovedkategorier pasienter.
a) Pasienter med alvorlig psykisk lidelse (primært psykoselidelse) og påfølgende voldsrisiko,
pasienter idømt strafferettslig særreaksjon med overføring til tvungent psykisk helsevern,
samt andre pasienter med alvorlig sinnslidelse som av behandlingsmessig og
sikkerhetsmessige årsaker trenger særskilte tilrettelagte fysiske og miljømessige
betingelser.
b) Pasienter som trenger lengre tids opphold i sykehusavdeling tilrettelagt for håndtering av
pasienter som fyller vilkårene for tvungent psykisk helsevern. Dette omfatter pasienter
med alvorlige psykoseproblematikk og unntaksvis pasienter med psykoselignende
tilstander. Målgruppen avgrenses mot pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser.
c) Pasienter i subakutt fase etter opphold i akuttpsykiatrisk avdeling og som har behov for
videre utredning/behandling i tvungent psykisk helsevern i en tidsavgrenset periode (1-3
mndr).
Pasienter i kategori a) gjelder sikkerhetspsykiatri, og vil ha lengst gjennomsnittlig liggetid. En
tilstreber å opprettholde dagens opptaksområder av hensyn til stabilitet og kontinuitet i
samarbeid andre enheter i psykisk helsevern, rettsvesen/politimyndighet og med
kommuner/bydeler.
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Av hensyn til Ahus’ ansvar for denne kategorien pasienter innen hele opptaksområdet, kan det
være tilfeller der fagmiljøene på Ahus og OUS er enige om at man ser på sikkerhetspostene på
Gaustad og Ahus i sammenheng ved inntak av nye pasienter.
For pasienter i kategori b og c vil det primært være aktuelt å ta imot pasienter fra tidligere
opptaksområde, men også andre pasienter der dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig
kapasitet ved Avdelingen for akuttpsykiatri, Ahus.
Behandlingstilbudet skal baseres på den kompetanse og metodikk for diagnostisk utredning og
behandling av alvorlige psykiske lidelser, og som over tid er etablert ved avdeling for
psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri ved avdelingen på Gaustad.
Det allmennpsykiatriske behandlingstilbudet (18 døgnplasser) skal tilrettelegges for både lengre
og kortere tids behandling av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, fortrinnsvis psykoser.
Tilbudet skal være utformet for å ta i mot pasienter til tvungent psykisk helsevern i lukket
avdeling med skjermingsmulighet.

Det er i praksis tre ulike funksjoner eller typer tilbud Ahus kjøper fra OUS, sikkerhetspsykiatri,
langtidsbehandling av psykosepasienter og korttidsbehandling.
Av de 28 døgnplassene som Ahus kjøper midlertidig fra OUS, er ca 10 døgnplasser beregnet for
pasienter som trenger kortere tids opphold (1-3 mndr). Denne funksjonen (ofte kalt subakutt
funksjon), er i mange sammenhenger betraktet som en allmennpsykiatrisk funksjon som i henhold til
departementets overordnede mål for psykisk helsevern primært skal legges til DPS-nivået og ikke
være en del av de spesialiserte sykehusavdelingene. Faglig sett har det vært vurdert ulike
organisatoriske løsninger for denne funksjonen. Aker sykehus valgte i sin tid å knytte denne
funksjonen opp mot akuttpsykiatri ved at posten på Gaustad var organisert som post 4 ved
Akuttpsykiatrisk avdeling. Dette illustrerer at tilbudet ligger i grenselandet mellom akuttpsykiatri, et
differensiert tilbud innen psykosebehandling på sykehusnivå og allmennpsykiatrisk enhet på DPSnivå. Divisjon psykisk helsevern har i sin strategiske utviklingsplan/områdeplan skissert en løsning
hvor denne funksjonen i fremtiden legges til et DPS.
De faglige vurderingene så langt i divisjonens strategiarbeid er derfor at man bør tilstrebe en
helhetsløsning ved etablering av en avdeling for psykosebehandling på Nordbyhagen som også
inkluderer flytting av behandlingsvirksomheten på Lurud. Det vil si at man ikke begrenser løsningen
kun til å etablere et alternativ til de 28 døgnplassene som Ahus i dag midlertidig kjøper av OUS.
Samtidig legges til grunn en overføring av tilbudet om korttidsbehandling for pasienter som trenger
tvungent psykisk helsevern med døgnopphold til en DPS-døgninstitusjon.
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Sammenfatningsvis foreligger det da følgende løsningsalternativer for dimensjonering av ny
spesialavdeling på Nordbyhagen:

Enheter/funksjoner
Sikkerhetspsykiatri Gaustad
Psykosebehandling i lukket avdeling Gaustad
Korttids psykosebehanding ("subkuttfunksjon")
Sikkerhetspsykiatri Lurud
Psykosebehandling i lukket avdeling Lurud
Sum sikkerhetsplasser
Sum psykosebehandling lang tid
Sum psykosebehandling kort tid
Sum NBH uten flytting av Lurud
Sum NBH med flytting av Lurud til NBH

Senger i
2012
10
8
10
12
24
22
32
10
28
64

Fremskrevet
2020
11
9
11
14
27
25
36
11
32
72

Uten
"subakutt"

Sikkerhet
Ahus og
OUS

All sikkerhet
i OUS

11
9

9

9

14
27
25
36
0
20
61

14
27
14
36
0
9
50

27
0
36
0
9
36

Fremskrevet 2020 viser behovet basert på dagens organisering – totalt 72 plasser dersom hele
tilbudet skal etableres på Nordbyhagen, og 32 døgnplasser på Nordbyhagen dersom en velger en delt
løsning mellom Nordbyhagen og Lurud.
En løsning basert på flytting av korttidsbehandling fra sykehusnivå til DPS-nivå kan realiseres som en
del av totalløsning for disponering av lokaler. Da reduseres behovet for plasser på Nordbyhagen til
henholdsvis 61 ved en samlet løsning og 20 ved en delt løsning.
Tabellen viser videre behov for døgnplasser på Nordbyhagen dersom Ahus enten kjøper
sikkerhetsplasser fra OUS som i dag, eller kjøper alle sikkerhetsplasser fra OUS.
Forutsetningen for beregning antall døgnplasser ved denne fremskrivningen er at det ikke skjer
endringer i liggetid ved sykehusavdelingene. Bedret mulighet for overføring av pasienter til videre
behandling og rehabilitering på DPS-nivå vil kunne redusere behovet for døgnplasser på sykehusnivå,

Vurdering av løsningsalternativene
Det er realistisk at korttids psykosebehandling kan ivaretas gjennom omorganisering av tilbudet ved
Ahus, spesielt med tanke på at lokaler på Skytta blir fristilt ved flytting av Avdeling alderspsykiatri til
Nordbyhagen. Lokalene på Skytta rommer også døgnavdelingen for Grorud DPS og er derfor egnet til
utvidelse av DPS-forankrede tilbud. Løsning er derfor inkludert også i alternativene 2 og 3.
Man bør ved dette alternativet unngå å drive sikkerhetsplasser både på Lurud og Nordbyhagen.
Samlet behov for sikkerhetsplasser vil være ca. 20 plasser dersom Ahus skal drive disse i egen regi.
Ved en samling av hele Avdeling spesialpsykiatri på Nordbyhagen med nåværende funksjoner må
avdelingen dimensjoneres med 60 døgnplasser, dvs. 10 færre plasser enn Akuttpsykiatrisk avdeling.
Løsningen med 36 døgnplasser på Lurud og ca 20 døgnplasser på Nordbyhagen er driftsmessig sett
lite rasjonelt. Det er åpenbare fordeler ved å legge hele Avdeling spesialpsykiatri til nye lokaler på
Norbyhagen.
Delt løsning for sikkerhetspsykiatri
Alternativet med en delt løsning for sikkerhetspsykiatri (fortsatt drift i OUS og i Ahus omtrent som
ved dagens løsning) er ikke noen fordel for Ahus. OUS har ikke innarbeidet en slik løsning i sine
planer for sikkerhetspsykiatri på Gaustad.
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Alternativet innebærer at det også her vil være rasjonelt å inkludere tilbudet ved Lurud ved
etablering av ny avdeling på Nordbyhagen. Det vil ved en slik samlet avdeling være behov for i
overkant av 50 senger i avdelingen. Det anses ikke hensiktsmessig å etablere en liten ny enhet for
psykosebehandling på Nordbyhagen med kun litt over 10 senger.
Sikkerhetspsykiatri kjøpes fra OUS
Alternativet innebærer at all sikkerhetspsykiatri for Ahus opptaksområde drives i OUS og at det kun
er psykosebehandling i lukket avdeling som Ahus driver i egen regi innen spesialpsykiatri. Enheten på
Lurud vil neppe alene kunne dekke hele behovet, og en delt løsning mellom en ny liten enhet på
Nordbyhagen i kombinasjon med Lurud vil ha de samme ulempene som ved alternativ en delt løsning
som beskrevet ovenfor. En ny samlet avdeling for spesialpsykiatri uten sikkerhetspsykiatri på
Nordbyhagen bør da dimensjoneres med minimum 40 senger.
Kapasitetsbehov ved samlet løsning på Nordbyhagen justert for forventet tilbudsutvikling
En justering av liggetid og funksjoner bør kunne danne grunnlag for en nedjustering av behovet fra
59 til 50 døgnplasser. Dette gir følgende dimensjonering innenfor de ulike funksjonene:
2 sikkerhetsseksjoner à 10 senger hver = 20 senger
3 lukkede psykose seksjoner med 10 senger hver med mulighet for skjerming (egen skjermingsenhet)
= 30 senger
Totalt = 50 senger.
Et tilleggsmoment i forbindelse med vurdering av samlet løsning på Nordbyhagen eller delte
løsninger er at bygningen som Avdeling spesialpsykiatri i dag drives i på Lurud (ombygd tidligere
psykiatrisk sykehjem), vurderes som mindre egnet til avdeling for psykosebehandling i lukket
avdeling og sikkerhetspsykiatri, samt at denne høyspesialiserte avdelingen på sykehusnivå burde
drives i nær tilknytning til primærsykehuset på Nordbyhagen. Dagens beliggenhet innebærer
problemer med hensyn til rekruttering av kvalifisert personell, noe som i realiteten innebærer en
sikkerhetsrisiko i tillegg til at det over tid er vanskelig å opprettholde en tilstrekkelig kvalitet ved
behandlingstilbudet. Eiendommen på Lurud eies av Ahus og kan avhendes eller benyttes til annet
formål.
Materielle og faglige krav til institusjon for tvungent psykisk helsevern og sikkerhetspsykiatri
Når det gjelder krav til bygninger til bruk for psykiatrisk behandlingstilbud av den type som i dag
drives på Lurud og som det er aktuelt å etablere på Nordbyhagen, stilles det ikke særskilte krav ut
over de som gjelder for godkjenning av institusjoner for tvungent psykisk helsevern med
døgnopphold. De materielle kravene omtales i Forskrift om etablering og gjennomføring av psykisk
helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften) FOR-2011-12-16-1258
§ 3. Materielle krav
Institusjonen skal være fysisk utformet og materielt utstyrt på en slik måte at kravet til
forsvarlig helsehjelp kan ivaretas, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
Institusjoner som skal ha ansvar for tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern
med døgnopphold skal i tillegg
a) så langt det er mulig gi tilbud om enerom
b) ha tilstrekkelige og oversiktlige fellesarealer
c) ha lokaler som er egnet til fritidsaktiviteter og opplæringsformål
d) ha tilgang på egnede utearealer som skal være i rimelig nærhet av institusjonen
e) være fysisk utformet og materielt utstyrt slik at bruk av tvang i størst mulig grad unngås
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f) være materielt utrustet slik at anvendelse av tvang er forsvarlig
g) sørge for at rom som tenkes brukt til isolasjon er egnet til formålet
h) ha tilfredsstillende skjermingsmuligheter.
Det viktigste her er de krav som direkte kan kobles til forsvarlighet i pasientbehandlingen, trygghet
for pasienter og personalet og at det ikke lages en situasjon hvor det må brukes mer tvang eller
restriktive tiltak enn det som er nødvendig.
Ved etablering av en ny avdeling for psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri på Nordbyhagen må
det tas spesielle hensyn til kravet om tilgang til egnet uteareal slik at alle pasientene, også de som av
sikkerhetsmessige grunner må skjermes i ulik grad, kan benytte uteareal til fritidsaktivitet. Det vil si
at det må planlegges med et avskjermet uteareal hvor personalet kan begrense rømningsfare.
I § 4 Bemanning, i samme forskrift, er det tatt inn et tilleggskrav knyttet til lengre opphold i
døgninstitusjon:
Institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern med døgnopphold av en viss
varighet skal i tillegg
a) ha tilgang på kvalifisert personell for å kunne gi et godt tilbud om miljø- og
fritidsaktiviteter
b) ha tilgang på kvalifisert personell for å sikre tilbud om nødvendig opplæring.
Ellers er de det de faglige kravene som står i fokus i vilkårene for godkjenning av institusjoner.
Sikkerhetspsykiatri nivå II innebærer i realiteten de samme krav som for behandling av psykotiske
pasienter i lukket avdeling, dvs. avdeling tilrettelagt for tvungent psykisk helsevern med
døgnopphold.
Bestemmelsen om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern endrer ikke på dette. Det eneste
som kommer i tillegg er at det ved valg av tilbud skal tas hensyn til fare for gjentagelse av alvorlige
lovbrudd.
LOV 1999-07-02 nr 62: Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk
helsevernloven). Kapittel 5. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern
§ 5-3. Gjennomføring
Den som er overført til tvungent psykisk helsevern, skal de første tre ukene ha døgnopphold i
en institusjon. Den faglig ansvarlige bør i denne perioden rådføre seg med de rettspsykiatrisk
sakkyndige som har observert den domfelte.
Den faglig ansvarlige bestemmer deretter hvordan det tvungne psykiske helsevernet til
enhver tid skal gjennomføres. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på hensynet til behandling
av den domfelte, og særlig på behovet for å beskytte samfunnet mot faren for nye alvorlige
lovbrudd.
Det er ikke hjemmel for spesielle restriktive eller inngripende tiltak overfor pasienter som idømmes
overføring til tvungent psykisk helsevern når disse tas imot innen det ordinære psykiske helsevern.
Det er heller ikke noe krav om eller hjemmel for at det lages fengselslignende rammer for
behandlingstilbudet i sykehus.
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Det er imidlertid i psykisk helsevernloven laget regler som spesifiserer spesielle tiltak som kan
iverksettes overfor pasienter som utgjør en spesiell sikkerhetsrisiko. Disse reglene gjelder imidlertid
kun for regionale sikkerhetsavdelinger. Det er forutsatt at pasienter som utgjør en betydelig
sikkerhetsrisiko ved behandling i psykisk helsevern, skal søkes overført til regional sikkerhetsavdeling.
Jf Kap. 4 A. Sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt
sikkerhetsnivå.

Voksenhabilitering - utviklingsperspektiv
Dagens provisoriske lokaler må erstattes med egnede lokaler på Ahus og legge forholdene til rette
for et organisert samarbeid med både psykisk helsevern og avdelinger innen somatisk
spesialisthelsetjeneste i tråd med Ahus strategiske utviklingsplan.
Avdelingen er under oppbygging og forventes i løpet av de nærmeste årene å ha en bemanning på
ca. 45 stillinger, noe som ligger nær det som er en fremskrivning fra dagens stillingsantall til
situasjonen i 2025 innebærer. Det er noe usikkert om den planlagte utvidelsen vil dekke behovet helt
frem til 2025. Nye lokaler må derfor dimensjoneres slik at det minst dekker behovet for 45 stillinger.
Det er ikke planlagt etablering noen egen døgnbehandlingsenhet innen avdeling for
voksenhabilitering.
Habiliteringstjenesten for voksne ble etablert som en egen del av spesialisthelsetjenesten etter at
Helsevernet for psykisk utviklingshemmede ble lagt ned tidlig på 90-tallet, og har senere utviklet seg
noe ulikt i de ulike sykehus med slik tjeneste.
Ved Ahus har man valgt en modell hvor Habiliteringstjenesten for voksne er organisert som en del av
Divisjon psykisk helsevern.
Avdelingen har en utstrakt kontaktflate både mot somatisk spesialisthelsetjeneste og mot psykisk
helsevern. Utviklingen går i retning av stadig samarbeid med psykisk helsevern om pasienter med
sammensatte lidelser.
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UTVIKLING INNEN FAGET:
Pasienter med medfødte og/eller tidlig ervervede tilstander av
kompleks og sammensatt karakter som har behov for spesialisthelsetjenester

Medfødt/tidlig
ervervede
nevrologiske
tilstander
• CP
• Muskeldystrofier
• Ryggmargsbrokk
• Etc.

Psykisk utviklings
hemming/autisme
og sammensatte
problemstillinger
innenfor

Medfødt/tidlig ervervet
psykiatri/nevropsykiatri

•ADHD
•Asperger
•Nevrologiske tilstander •Tourette
•Psykiske tilleggsvansker •Schizofreni
m/tidlig debut og
•Nevropsykiatriske
sek.
funksjonshemming
tilstander
•Etc.
•Atferdsvansker

Det samlede funksjonsnivået og ikke diagnosene alene
styrer om pasienten skal ha helsehjelp fra HAVO

Konsekvensene av relasjonene voksenhabilitering har til både somatisk spesialisthelsetjeneste og
psykisk helsevern når det gjelder utredning, behandling og helhetlige behandlingsforløp, er at
avdelingen bør organiseres som en del av det sykehusforankrede tilbudet i Ahus og være
samlokalisert med hovedsykehuset på Nordbyhagen.
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Alternative løsningsforslag - Lokalisering av virksomhet
I mandatet er det angitt at minst fire alternativer til løsning på kapasitetsutfordringen skal beskrives.
Nedenfor redegjøres det for de ulike løsningsalternativene og vurderingen av disse.

Alderspsykiatri
Den midlertidige løsningen som ble etablert 1.1.2011 hvor Ahus driver alderspsykiatri i OUS lokaler
tilhørende OUS i Bygg 19 på Gaustad kan ikke forsvares ut over leieperiodens utløp 31.12.2013. Ahus
etablerer derfor en alternativ midlertidig løsning ved samlokalisering av Alderspsykiatrisk avdeling på
Skytta.
Begrensningen i den midlertidige løsningen er at den innebærer at avdelingen drives med 8 færre
døgnplasser enn det som anses som et minimum ut fra faglige anbefalinger og sammenlignbare
tilbud ved andre sykehus.
Den midlertidige løsningen på Skytta etableres med flere kompensatoriske tiltak for å opprettholde
den samlede behandlingskapasiteten med 190 utskrivninger pr år. Normativ gjennomsnittlig liggetid
reduseres fra 54 til 40 liggedøgn, pleiefaktor økes fra 1,8 til 2,2, det foretas bygningsmessig tilpasning
til forbedret skjermingsmulighet og den polikliniske kapasiteten utvides fra 11 til 18 behandlere. I
tillegg forutsettes det fortsatt samarbeid med den private institusjonen Grefsenlia om bruk av plasser
der til alderspsykiatriske pasienter.
Bygningsmassen på Skytta gir ikke mulighet for ytterligere utvidelse verken av døgnplasser eller
poliklinisk kapasitet ut over dette.
Den arbeidsgruppen som har utredet og anbefalt denne løsningen, understreker at dette ikke er
tilstrekkelig kapasitet på lenger sikt, dels fordi antall døgnplasser i utgangspunktet ligger 26 % under
landsgjennomsnittet og at befolkningsveksten i avdelingens målgruppe vil øke med 50 % frem til
2025.
Drift av Alderspsykiatrisk avdeling på Skytta innebærer at man ikke kan realisere målet i Ahus
strategiske utviklingsplan om en samlokalisering av alderspsykiatri med somatisk
spesialisthelsetjeneste.
Løsningen med samlokalisering på Skytta medføres også en reduksjon i antall døgnplasser ved DPS.
Denne løsningen kan for DPS forsvares som en midlertidig løsning, men det vil være behov for å øke
antall døgnplasser ved Groruddalen DPS. I tillegg er det behov for å etablere en enhet ved DPS som
kan ta imot pasienter til tvungent psykisk helsevern med døgnopphold. Lokalene på Skytta egner seg
til dette formålet.
Flytting av hele Avdeling alderspsykiatri til Nordbyhagen i et nytt bygg vil gi mulighet for å ivareta de
strategiske målene om tilbud til eldre pasienter og sikre at tilgjengelighet for både psykisk helsevern
og somatisk spesialisthelsetjeneste for pasienter med sammensatte og kompliserte tilstander.
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Spesialpsykiatri
I et møte mellom Ahus og OUS 7.12.2012 ble det drøftet mulighetene for videreføring av den
midlertidige løsningen med kjøp av døgnplasser ingen psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri fra
OUS. OUS har utredet et idéfaseprosjekt for etablering av nytt bygg på Gaustad for regional
sikkerhetsavdeling, sikkerhetsavavdeling nivå II for Oslo sykehusområde og en del andre regionale
funksjoner. I konseptet er det ikke inkludert sikkerhetsplasser nivå II for Ahus.
OUS har i sine egne planer for organisering og lokalisering av sykehusbasert psykiatri
(psykosebehandling mv) et mål om å avvikle bruk av lokaler på Dikemark og flytte all virksomhet der
til Oslo. Denne planen gir ikke rom for i den eksisterende bygningsmasse som OUS disponerer i Oslo å
videreføre en ordning med salg av omfattende behandlingskapasitet til Ahus.
I nevnte møte ble OUS og Ahus enige om fortsatt å opprettholde et hovedprinsipp om at de to
foretakene hver for seg organiserer og driver tilbud innen psykisk helsevern definert som
områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjoner, og at det ikke legges opp til etablering av
flerområdefunksjoner.
For Ahus innebærer dette at foretaket i løpet av de nærmeste årene må etablere tilbud i egen regi
som erstatning for den kapasiteten som i dag omfattes av avtalen om kjøp av tilbud innen
psykosebehandling og sikkerhetspsykiatri.

Voksenhabilitering
Voksenhabiliteringen holder i dag til på et eget område på NBH. Lokalene er en eldre tidligere
barnehage med brakketilbygg. Virksomheten kan ikke driftes i disse lokalene på lengre sikt. Det er
derfor nødvendig å foreslå alternative løsninger for denne virksomheten i idéfasen for nytt
psykiatribygg. I de ulike alternativene nedenfor omtales voksenhabiliteringen derfor spesielt.

Beskrivelse av ulike løsningsalternativer
”0”-alternativet
Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon mht lokalisering og dimensjonering.
Det er allerede konkludert med at den alderspsykiatriske virksomheten ved Gaustad i leide lokaler
flyttes til alternative midlertidige lokaler på Skytta. Dette grunnet en uholdbar bygningsmasse og
organisering. ”0”-alternativet er derfor allerede utelukket som fremtidig løsning.
Den nye midlertidige løsningen med samlokalisering av alderspsykiatri på Skytta dekker ikke
kapasitetsbehovet ift forventet befolkningsvekst utover 2016 og er derfor heller ikke et aktuelt
løsningsalternativ på lang sikt (ref beskrivelse tidligere i rapporten).
For spesialpsykiatrien kan nåværende løsning med kjøp av 28 døgnplasser forlenges noen år.
Imidlertid vil varigheten begrenses av OUS egne planer for organisering og lokalisering av egen
virksomhet. Som langsiktig løsning er ikke Ahus behov innarbeidet i OUS arealplaner og
idéfaseprosjekter, verken for sikkerhetspsykiatri eller psykosebehandling. Ahus vurderer derfor at
etablering av tilbudet i egen regi i egne lokaler er eneste mulige løsning.
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Alternativ 1
Alternativ 1 innebærer en samling av sykehusforankret tilbud innen psykisk helsevern i tråd med
statlige føringer. Dette er senest formulert i statsbudsjettet for 2013 der det heter:

Det er fortsatt behov for omstilling av psykisk helsevern fra hovedtyngde på
institusjonsbehandling og til mer utadrettet og ambulant tjeneste og oppfølging. Så langt
mulig bør sykehusfunksjonene etableres i generelle sykehus, dvs. sammen med somatiske
funksjoner. Sykehusene skal ivareta oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå.
Dette alternativet innebærer for Ahus at all akuttpsykiatri, alderspsykiatri og spesialavdelinger innen
psykisk helsevern samlokaliseres sammen med somatisk spesialisthelsetjeneste på NBH. Alternativet
vil oppfylle kravet om nærhet og tilgjengelighet til somatiske tjenester for alderspsykiatri og
spesialpsykiatri innenfor diagnostikk og behandling, samt nærhet til akuttpsykiatri i eksisterende
bygg på NBH.
Arealbehov for avdeling for voksenhabilitering innlemmes i dette alternativet i nybygget sammen
med alderspsykiatri og spesialpsykiatri.
Løsningen med å flytte virksomheten fra Lurud til NBH innebærer at Lurud kan avvikles og gjennom
det bidra til finansieringen av nytt bygg (se kapittel om økonomiske konsekvenser)

Alternativ 2
Alternativ 2 innebærer en samling av akutt- og alderspsykiatri, samt voksenhabilitering på NBH.
Samlokaliseringen løses ved nytt bygg i nærhet til eksisterende bygg for akuttpsykiatri.
I dette alternativet vil spesialpsykiatrien samles på Lurud med utvidelse og rehabilitering av
bygningsmassen der.
Målet om nærhet mellom spesialpsykiatri og akuttpsykiatri samt somatiske tjenester vil ikke kunne
realiseres under dette alternativet. Kostnadene ved bygningsmessige løsninger ved Lurud antas ikke
å avvike vesentlig fra nybyggkostnader ved NBH. I tillegg kan ikke Lurud avvikles og bidra til å
finansiere nybygg. (se kapittel om økonomiske konsekvenser)
En variant av alternativ 2 vil kunne være å rehabilitere Lurud med samme kapasitet som i dag og
legge utvidelsen av avdeling for spesialpsykiatri med 18 døgnplasser i nybygg på NBH. Dette
innebærer en delt løsning for avdelingen. Jf tidligere omtale i rapporten.
Alternativ 3
Alternativ 3 innebærer at nytt psykiatribygg, i kombinasjon med alternativ 1 eller 2, utvides med
relevante somatiske spesialistfunksjoner. Eksempelvis kan dette være lokaler for poliklinisk utredning
innenfor nevrologi (demens og hjerneorganiske lidelser) eller at det i tilknytning til alderspsykiatrisk
avdeling etableres en egen nevrorehabilitering tilsvarende det som i dag drives i lokaler leid av NKS.
Fordelene med en slik totalløsning vil være at det åpner for fremtidige samarbeidsløsninger mellom
tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern, spesielt innenfor diagnostiske utredninger. En
relokalisering av dagens nevrorehabilitering til det nye bygget vil samtidig løse problemet med at den
virksomheten i dag drives i ikke tilfredsstillende lokaler. Samtidig vil virksomheten få en mer integrert
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plass i sykehusets øvrige virksomhet. Dette alternativet er arealmessig det mest krevende å få
plassert på aktuell tomt grunnet størrelse samt at kostnadene blir vesentlig høyere (se kapittel om
økonomiske konsekvenser og arkitektskisser av de ulike løsningene)

Bygningsmessige løsninger ved de ulike alternativene
Det samlede arealbehovet ved en lokalisering til Nordbyhagen for Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling
alderspsykiatri og Avdeling voksenhabilitering vil vær i overkant av ca. 10 500 m². Ved en løsning med
treetasjers bygg vil en løsning med ett bygg innebære en grunnflate på ca. 3 500 m², og ved to
etasjers bygg en grunnflate på ca. 5 300 m². Vedlegg 2 viser grunnlag for beregnet brutto areal for de
ulike funksjoner.
Det anses derfor ikke hensiktsmessig å samle dette i ett stort bygg. Avdeling spesialpsykiatri vil kun
bestå av døgnposter, mens Avdeling alderspsykiatri vil være en kombinasjon av døgnposter og
poliklinikk, og Avdeling voksenhabilitering vil kun bestå av poliklinisk tilbud.
I kapittel ”Lokaliseringsalternativer på NBH” vises det aktuelle plasseringsalternativet for byggene.
Avdeling Alderspsykiatri og Avdeling voksenhabilitering vil ha lik utfordring når det gjelder lett
transporttilgang til det somatiske hovedbygget og besøksparkeringen på gateplan ved hovedbygget.
Avdeling spesialpsykiatri vil ha særskilte skjermingsbehov og adkomstkrav sammenlignbare med
dagens Avdeling akuttpsykiatri.
Den mest hensiktsmessige løsningen vil derfor være to separate bygg hvorav ett rommer Avdeling
alderspsykiatri og eventuelt Avdeling voksenhabilitering og ett bygg for Avdeling spesialpsykiatri.

Alternativ 1 som beskrevet ovenfor vil da innebære følgende løsning:
Bygg A
Avdeling alderspsykiatri: 2 etasjers bygg med grunnflate ca. 4 100 m² med grunnflate på ca 2 000 m².
Avdeling voksenhabilitering: I egen fløy med grunnflate ca. 1 700 m².
Alternativt kan begge funksjoner samles i et 3 etasjers bygg på 5 800 m² med grunnflate på 2 000 m².
Som alternativ løsning vil Avdeling voksenhabilitering kunne lokaliseres sammen med nytt
kontorbygg, eventuelt i innleide lokaler i geografisk nærhet til Nordbyhagen.
Bygg B
Avdeling spesialpsykiatri: samlet arealbehov ca. 4 700 m².
Løsning med 2 etasjer med grunnflate 2 350 m², alternativ 3 etasjer med grunnflate på 1 560 m².

Alternativ 2 som beskrevet ovenfor vil innebære:
Bygg A som ved alternativ 1.
Bygg B vil i denne sammenheng være utvidelsen av tilbudet på Lurud i nytt tilbygg (ca 1700 m2).
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Alternativ 3 som beskrevet ovenfor vil innebære:
Bygg A utvides med en etasje (ca 1500 m2)..
Bygg B som ved alternativ 1 eller 2.

Lokaliseringsalternativer på Nordbyhagen
En eventuell utvidelse på Nordbyhagen kan lokaliseres mellom den eksisterende akuttpsykiatri og
ungdomspsykiatrien sydøst på tomten. Psykiatrifunksjonene samles i ett område med adkomst fra
Vittenbergbekken eller fra Gamleveien. Gående kan nå psykiatrien fra bussholdeplassen eller
forplassen til sykehuset.
Funksjonene fordeles på to bygg i U-form som åpnes mot sør. Slik skapes det usjenerte utearealer,
skjermet både fra grønndraget og fra trafikken. I Bygg B mot øst ligger aldersspsykiatrisk poliklinikk,
alderspsykiatri døgnavdeling og voksenhabilitering i to til tre etasjer over bakken. I underetasjen er
det planlagt en parkeringskjeller. I bygg A mot vest ligger sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling i
et bygg med to til tre etasjer over bakken. To parkeringsetasjer ligger under bygg B. Avdelingene kan
tilordnes fløyene som vist på skissene eller plasseres slik at de bruker hele etasjer. Det vil dessuten
være mulighet for å forbinde eksisterende akuttpsykiatribyggene med de nye byggene gjennom en
kulvert. Slike spørsmål vil bearbeides videre i konseptfasen.
Bygg A er på 4800 m2 og har i tillegg en parkeringskjeller på 4200 m2. Bygg B er på 6000 m2 og har
en parkeringskjeller på 1750 m2. Bygningen blir omtrent like høye som de eksisterende bygningene
og trappes med terrenget ned mot øst.
Akuttpsykiatrisk mottaket ligger i dag i eksisterende bygg inneklemt bak teknisk sentral og fungerer
også som hovedinngang. Denne inngangen er vanskelig å finne og ikke hensiktsmessig. En større
utbygging av psykiatrien vil føre til økt trafikk og et behov for en bedre inngangssituasjon. Dette vil
kunne løses med en adkomstplass mellom byggene som muliggjør en oversiktlig orientering.
En kolle som ligger på området hvor virksomheten eventuelt skal utvides må fjernes og i noen
områder må fjell sprenges. Sprengningen er vurdert til å være uproblematisk. Landskapet skal i størst
mulig grad tilbakeføres til opprinnelig utforming.
Utbyggingen som foreslått vil utløse krav av omregulering av tomten når det gjelder byggegrenser.
Det er tidligere avtalt med kommunen at omreguleringen gjennomføres når det foreligger et konkret
prosjekt.
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Plassering på tomten vises i tegningen under:
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Behov for parkeringsplasser og adkomst
Det er anslått et behov for å utvide parkeringskapasiteten med ca. 200 parkeringsplasser som følge
av lokalisering av Avdeling Alderspsykiatri og Avdeling spesialpsykiatri til Nordbyhagen under
alternativ 1.
P-plasser
Det bygningsmessige forslaget med parkering under bakken i tilknytning til byggene vil med
maksimal utnyttelse gi ca 300 parkeringsplasser. Dette betyr at i tillegg til byggenes egne behov kan
dekke ca 100 plasser i tillegg. Dette utgjør ca halvparten av dagens midlertidige (er under
dispensasjon) parkering på Breddejordet.
Kostnadene for bygging av parkeringskjeller er isolert 55-60 mill kr. Samtidig vil parkeringsanlegget gi
inntekter på i overkant av 0,5 mill kr årlig. Disse forholdene er omtalt under kapitlene
investeringsrammer og foretakets evne til å håndtere kostnadene.
Adkomst
Som adkomst til de nye byggene (markert med B i kartutsnittet under) vil det være naturlig å føre
trafikken utenom Tåbyveien, da denne ligger i et konfliktområde ift naboskap med privat bebyggelse.
Dette har vært fremmet som klagesak ved tidligere anledning, da ved etablering av parkering på
Breddejordet.
Som alternativ til Tåbyveien foreslås det å legge trafikken via Gamleveien, med innkjøring fra
Sykehusveien. Med denne løsningen unngås trafikk i potensielle konfliktområder samt at sykehusets
hovedanlegg for parkering avlastes vesentlig.
Det vil foreslås i prosjektet å legge spesielt til rette for syklister med låsbare parkeringsløsninger og
utredning av dusjanlegg.
Det er i dag bussforbindelse til umiddelbar nærhet til nye bygg. Dette er rute 411, 361 og 418 som
benytter stoppested Gamleveien i umiddelbar nærhet av foreslått plassering.
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Investeringsramme for tiltaket
I tabellen nedenfor vises anslag over de totale investeringskostnadene for ulike deler av foreslåtte
nybygg (i 2013-kroner). Følgende forutsetninger ligger til grunn for de økonomiske vurderingene:

(Inkl mva)

Anslag inntekt salg av Lurud
Nybygg
Kostnad pr kvm sykehusbygg (basert på Jessheim DPS)
Kostnad pr kvm parkeringskjeller
Kostnad pr kvm kontorbyggstandard
Kostnad pr kvm rehabilitering av bygg

45 000 000
kr
kr
kr
kr

40 691
11 063
35 000
25 000

For de ulike alternativ gir dette følgende kostnadsbilde:
Alternativ 1:
(All akuttpsykiatri, alderspsykiatri og spesialavdelinger innen psykisk helsevern samlokaliseres
sammen med somatisk spesialisthelsetjeneste på NBH)
(Inkl mva)

Alternativ 1
Bygg
A
A
B
B

Funksjon
Psykosebehandling
Sikkerhetspsykiatri
Alderspsykiatri døgn
Alderspsykiatri poliklinikk
Sum eks voksenhab
B
Voksenhabilitering
Sum inkl voksenhab
A og B Grunnarbeider
A og B Parkeringskjeller
Sum kostnader
Salgsinntekt Lurud
Sum netto kostnad alternativ 1

BRA
2 700
1 980
3 150
963
8 793
1 733
10 526
4 453
4 453

Kostnad

357 794 265
60 655 000
418 449 265
48 750 000
49 261 313
516 460 577
-45 000 000
471 460 577
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Alternativ 2:
(Samling av akutt- og alderspsykiatri, samt voksenhabilitering på NBH. Samlokaliseringen løses ved
nytt bygg i nærhet til eksisterende bygg for akuttpsykiatri. I dette alternativet vil spesialpsykiatrien
samles på Lurud med utvidelse og rehabilitering av bygningsmassen der).
(Inkl mva)

Alternativ 2
Bygg
A*
A*
B
B

Funksjon
Psykosebehandling
Sikkerhetspsykiatri
Alderspsykiatri døgn
Alderspsykiatri poliklinikk
Sum eks voksenhab
B
Voksenhabilitering
Sum inkl voksenhab
A og B Grunnarbeider
A og B Parkeringskjeller
Rehabilitering Lurud
Sum kostnader

BRA

Kostnad

900
810
3 150
963
5 823
1 733
7 556
4 453
4 453
3 000

Sum netto kostnad alternativ 2
* Funksjonene kan realiseres ved nybygg NBH eller på Lurud

236 942 569
60 655 000
297 597 569
48 750 000
49 261 313
75 000 000
470 608 881
470 608 881

Alternativ 3
Dette alternativet innebærer at nytt psykiatribygg, i kombinasjon med alternativ 1 eller 2, utvides
med relevante somatiske spesialistfunksjoner. Eksempelvis kan dette være lokaler for poliklinisk
utredning innenfor nevrologi (demens og hjerneorganiske lidelser) eller at det i tilknytning til
alderspsykiatrisk avdeling etableres en egen nevrorehabilitering tilsvarende det som i dag drives i
lokaler leid av NKS.
En utvidelse tilsvarende virksomhet som avdeling for nevrorehabilitering driver i dag innebærer ca
1500 m2 til en kostnad på ca 65 mill. kr. Dette innebærer en etasje på et av byggene som er skissert.
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Driftsøkonomiske forhold
Nedenfor gjøres noen driftsøkonomiske betraktninger rundt de ulike alternativer. Beregningene vil
inngå som grunnlag for vurdering av prosjektets gevinstpotensial.

DAGENS KOSTNADER TIL DRIFT AV VIRKSOMHETEN - ”0-ALTERNATIVET”

(Beløp i 1000 kroner)
Bygg 19 Gaustad Alderspsykiatri
Husleie
Drift
Energi
Sum utgift leie og drift lokaler

2 800
1 500
860
5 160
87 300

Drift Alderspsykiatrisk avdeling
Kjøp 28 døgnplasser OUS
Overhead OUS kjøp
Gjestepasientutg
Sum utgift til kjøp fra OUS

38 000
53 840
91 840

Drift Lurud
Driftskostnad bygg Lurud

103 630
6 000

SUM kostnader Alderspsyk og spesialpsykiatri

293 930

Drift Avdeling voksenhabilitering
Driftskostnad lokaler voksenhabilitering
SUM kostnader inklusive Avd. voksenhabilitering

28 100
850
322 880

(Kostnadene er eksklusive andel av felleskostnader ved Ahus og andre kostnader som vil være til
stede i uendret form uansett organisatorisk løsning og lokalisering.)
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BEREGNET DRIFTSKOSTNAD VED ALTERNATIV 1 (NYBYGG NORDBYHAGEN 10 500 M²).

(Beløp i 1000 kroner)
Drift Avdeling Alderspsykiatri
35 plasser a 1,5 mill
Poliklinikk 25 stillinger
Sum alderspsyk

61 250
13 750
75 000

Drift Spesialpsykiatri
50 døgnplasser

162 000

Drift utvidelse DPS Skytta
10 døgnplasser

18 000

Drift av Avdeling voksenhabilitering
Med uendret antall stillinger

28 500

Sum drift
FDV 10 500 kvm nybygg Nordbyhagen
FDV + energi
Rehold
SUM

283 500

8 337
2 597

Sum kostnader

8 337
291 837

Alternativ 1 vil ut fra dette gi en innsparing i driftskostnader sammenlignet med dagens situasjon på
ca. 31 mill. kr.
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BEREGNET DRIFTSKOSTNAD VED ALTERNATIV 2 (NYBYGG NBH OG LURUD TIL SAMMEN 10 500 M²
OG REHABILITERING LURUD).

(Beløp i 1000 kroner)
Bygg 19 Gaustad Alderspsykiatri
Husleie
Drift
Energi
Sum utgift leie og drift lokaler

2 800
1 500
860
5 160
87 300

Drift Alderspsykiatrisk avdeling
Kjøp 28 døgnplasser OUS
Overhead OUS kjøp
Gjestepasientutg
Sum utgift til kjøp fra OUS

38 000
53 840

SUM kostnader Alderspsyk og spesialpsykiatri
Drift Avdeling voksenhabilitering
Driftskostnad lokaler voksenhabilitering
SUM kostnader inklusive Avd. voksenhabilitering
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Ny driftssituasjon:
Drift Avdeling Alderspsykiatri
35 plasser a 1,5 mill
Poliklinikk 25 stillinger
Sum alderspsyk

61 250
13 750
75 000

Drift Spesialpsykiatri Norbyhagen/tilbygg Lurud
18 døgnplasser

58 320

Drift utvidelse DPS Skytta
10 døgnplasser

18 000

Drift av Avdeling voksenhabilitering
Med uendret antall stillinger

28 500

Sum drift
FDV 10 500 kvm nybygg (Norbyhagen + evt tilbygg Lurud)
FDV + energi
Rehold
SUM

179 820

8 337
2 597

Sum kostnader

8 337
188 157

Alternativ 2 vil ut fra dette gi en innsparing i driftskostnader sammenlignet med dagens situasjon på
ca. 25 mill. kr.

BEREGNET DRIFTSKOSTNAD VED HOVEDALTERNATIV 3
Under alternativ 3 vil driftskostnadene til avdeling for nevrorehabilitering komme i tillegg. I denne
forbindelse antas de å være like uansett lokalisering.
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Kostnader over perioden og foretakets evne til å håndtere
kostnadene
Under gitte forutsetninger om finansieringsmodell, renter og driftskostnader ved de ulike situasjoner
vil endringer i Ahus årlige driftsresultat bli som vist nedenfor.

Forutsetninger:
Lånetype
Rente nominell
Investert beløp
Løpetid
Avskrivningstid gjennomsnitt (år)
Tilskudd fra eier
Lån

Serie
3,5
471 000
20
35
50 %
50 %

Investeringskostnaden er omtrent lik i alternativene slik de foreløpig er anslått

ALTERNATIV 1

Låneandel

Endring i driftskostnader
Dagens drift (med vhab)
Drift nytt bygg
Avskrivninger nytt bygg
Netto endring drift
Renter nytt bygg
Netto endring drift og
kapitalkostnad

235 500

-322 880
291 837
13 457
-17 586
4 327

-13 259

En gjennomføring av konseptet i alternativ 1 vil redusere Ahus årlige driftskostnader med
gjennomsnittlig ca 13 mill kr årlig. Hvis parkeringskjeller utelates vil driftsresultatet forbedres
ytterligere ca 2 mill kr.
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ALTERNATIV 2

Endring i driftskostnader
Dagens drift (med vhab)
Drift nytt bygg
Avskrivninger nytt bygg
Netto endring drift
Renter nytt bygg
Netto endring drift og
kapitalkostnad

-213 250
188 157
13 457
-11 636
4 327

-7 309

En gjennomføring av konseptet i alternativ 2 vil redusere Ahus årlige driftskostnader med
gjennomsnittlig ca 7,3 mill. kr. årlig. Hvis parkeringskjeller utelates vil driftsresultatet forbedres
ytterligere ca 2 mill kr.

ALTERNATIV 3
Under forutsetninger om 1500 m2 ekstra til ca 65 mill. kr. og uendrede driftskostnader for
nevrorehabiliteringen vil reduksjonen i Ahus årlige driftskostnader bli 6-11 mill. kr. avhengig av
hvilket alternativ av 1 eller 2 som velges.
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Vurdering av alternativene
”0-ALTERNATIVET”
Dette alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon mht. lokalisering og
dimensjonering. Det er allerede konkludert med at den alderspsykiatriske virksomheten ved Gaustad
i leide lokaler flyttes til alternative midlertidige lokaler på Skytta. Dette grunnet en uholdbar
bygningsmasse og organisering. ”0”-alternativet er derfor allerede utelukket som fremtidig løsning.
Alternativet tas ikke med inn i konseptfase.

ALTERNATIV 1
Dette alternativet innebærer for Ahus at all akuttpsykiatri, alderspsykiatri og spesialavdelinger innen
psykisk helsevern samlokaliseres sammen med somatisk spesialisthelsetjeneste på NBH. Alternativet
vil oppfylle kravet om nærhet og tilgjengelighet til somatiske tjenester for alderspsykiatri og
spesialpsykiatri innenfor diagnostikk og behandling, samt nærhet til akuttpsykiatri i eksisterende
bygg på NBH. Arealbehov for avdeling for voksenhabilitering innlemmes i dette alternativet i
nybygget sammen med alderspsykiatri og spesialpsykiatri. Alternativet vil redusere Ahus årlige
driftskostnader.
Alternativet anbefales tatt videre med inn i konseptfasen.
ALTERNATIV 2
Alternativ 2 innebærer en samling av akutt- og alderspsykiatri, samt voksenhabilitering på NBH.
Samlokaliseringen løses ved nytt bygg i nærhet til eksisterende bygg for akuttpsykiatri. I dette
alternativet vil spesialpsykiatrien samles på Lurud med utvidelse og rehabilitering av bygningsmassen
der, alternativt en delt løsning med nybygg på NBH. Målet om nærhet mellom spesialpsykiatri og
akuttpsykiatri samt somatiske tjenester vil ikke kunne realiseres under dette alternativet. Økonomisk
er alternativet mindre gunstig grunnet at Lurud ikke kan avhendes og bidra til finansieringen.
Alternativet anbefales tatt videre inn i konseptfasen. Dette fordi det bør utredes nærmere om hva
som vil være optimal utnyttelsesgrad av tomteareal som ligger opp til nåværende bygg som huser
akuttpsykiatri og ungdomspsykiatrisk klinikk.
ALTERNATIV 3
Alternativ 3 innebærer at bygg B i alternativ 1 eller 2, utvides med relevante somatiske
spesialistfunksjoner. Eksempelvis kan dette være lokaler for poliklinisk utredning innenfor nevrologi
(demens og hjerneorganiske lidelser) eller at det i tilknytning til alderspsykiatrisk avdeling etableres
en egen nevrorehabilitering tilsvarende det som i dag drives i lokaler leid av NKS. En løsning som
inkluderer nevrorehabilitering vil bidra til å løse utfordringene med at virksomheten i dag holder til i
midlertidige bygg.
Under idéfasen har det fremkommet at det er liten faglig gevinst ved samlokalisering av funksjonene.
Driftsmessig vil det være marginale gevinster å realisere. For prosjektets gjennomførbarhet med
tanke på kostnader og utforming av byggene anbefales alternativ 3 ikke å bli med inn i konseptfasen.
Nevrorehabiliteringens arealbehov på lang sikt må løses på annen måte enn de problemene med
tilgang på egnede lokaler som psykisk helsevern nå må løse innen kort tid.

Idéfasedokument prosjekt nytt bygg psykisk helsevern NBH - Mai 2013

41

Mandat for konseptfasen
Målet med konseptfasen er å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av
det alternativet som best oppfyller målene innenfor definerte rammer.

Konseptfasens innhold
Prosjekter er ulike både når det gjelder størrelse og type (nybygg, påbygg, ombygging). Det er viktig
at man for det enkelte prosjektet finner et riktig detaljeringsnivå som grunnlag for konseptrapporten
og de vurderinger og valg som skal gjøres, samtidig som man får en rasjonell planprosess.
I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra idéfasen utredes i detalj. Utredningene skal
være tilstrekkelig detaljerte og omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge ett alternativ og
dokumentere konsekvenser av det valget som gjøres. Utredningene skal være likeverdige for alle
alternativene, de skal vise om alternativene kan innpasses i investeringsrammene og hvilken effekt
gjennomføringen har på helseforetakets økonomisk bæreevne.
Konseptfasen er grunnlag for beslutning om eventuell igangsetting av forprosjektet og skal være
tilstrekkelig detaljert for formålet.
Aktiviteter som inngår i konseptfasen:
• Hovedfunksjonsprogram (HFP))
• Hovedprogram utstyr (HPU)
• Overordnet teknisk program (OTP)
• Skisseprosjekt (SPR)
• Økonomiske analyser
• Investeringsbehov, inkludert kalkyle og usikkerhetsanalyse
• Driftsøkonomi
• Finansiering
• Samlet økonomisk bæreevne
• Evaluering av alternativer
• Plan for forprosjekt- og byggefase med hovedvekt på forprosjektfasen
Etter at alternativene er vurdert og rangert ut fra felles kriterier og ett alternativ er valgt for
videreføring til forprosjektfasen, skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.
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Alternativer som skal vurderes
De anbefalte alternativene 1 og 2 fra idéfasen skal vurderes.

Planprosess
Nedenfor skisseres hovedelementene som skal gjennomføres i konseptfasen.

Planens elementer
Hovedelementer i samlet prosjektforløp:

Konseptfasen vil for hvert alternativ innebære følgende elementer:
• Beskrivelse av konseptets innhold og kapasitet
• Programmering
o Hovedfunksjonsprogram areal (HFP)
o Delfunksjonsprogram areal (DFP)
o Hovedfunksjonsprogram utstyr (HPU)
o Overordnet teknisk program (OTP)
o Skisseprosjekt (SPR)
• Detaljerte økonomiske analyser
• Evaluering og rangering av alternativ
• Valg av konsept og utvikling av dette
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Organisering
Prosessen vil organiseres som vist i figuren under:

Prosjekteier

Styringsgruppe
e
Prosjektstøtte

Prosjektleder

HFP/HPU
OTP

Medvirkning
Brukermedvirkning videreføres fra idéfasen. Alle relevante deler av HFP, HPU og OTP vil bli organisert
som egne grupper med brukermedvirkning.

Plan for kjøp av tjenester
Nødvendige kjøp av utredningstjenester i konseptfasen vil gjøres på de rammeavtaler som er med
relevante leverandører. Aktuelle tjenestekjøp er teknisk utredning, arkitektbistand ifm. regulering
med mer samt eventuell prosjektadministrativ støtte.

Tidsplan
Prosessen med konseptfasen planlegges gjennomført innenfor en periode på seks måneder. Vedtak
om oppstartstidspunkt er avgjørende for når konseptfaserapport kan leveres. I figuren nedenfor er
en overordnet prosjektfremdrift skissert.

Oppstart
Aug

Programmering/annen utredning
Sept

Okt

Rapport
Des

Feb
2014
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Ressursbruk i konseptfasen
Det er budsjettert med 3 mill kr for Idéfase og konseptfase nytt psykiatribygg for 2013. I tillegg
kommer bruk av interne ressurser ved sykehuset.

Styring og kvalitetssikring
Styring og kvalitetssikring av prosessen skal bygge på:
• Overordnet styringsdokument for konseptfasen
• Krav til leverandørene ved kjøp av tjenester
• System for rapportering i prosjektet til beslutningsnivåene
• Usikkerhetsanalyse av økonomiske beregninger
• ROS-analyser på aktuelle områder
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Vedlegg 1 - Perspektivskisser
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Vedlegg 2 - Forutsetninger arealanslag

Alternativ 1: Arealbehov samlet løsning Nordbyhagen
Funksjon
Antall plasser Antall kontorer
Psykosebehandling
30
Sikkerhetspsykiatri
20
Alderspsykiatri døgn
35
Alderspsykiatri poliklinikk
25
Voksenhabilitering
45
SUM
85
70

Areal funksjon
1 500
1 000
1 750
375
675
5 300

Tilleggsareal

Aletarnativ 2: Arealbehehov samlet ved delt løsning
Funksjon
Antall plasser
Psykosebehandling
10
Sikkerhetspsykiatri
8
Alderspsykiatri døgn
35
Alderspsykiatri poliklinikk
Voksenhabilitering
SUM
53

Areal funksjon
500
400
1 750
375
675
3 700

Tilleggsareal

Rehabilitering dagens Lurud

32

Sum alternativ 2

85

Nevrorehab

Antall kontorer

25
45
70

100
160
288
548

50
160
288
498

Brutto/netto
Netto kvm
1 500
1 100
1 750
535
963
5 848

1,8
Brutto kvm
2 700
1 980
3 150
963
1 733
10 526

Netto kvm
500
450
1 750
535
963
4 198

Brutto kvm
900
810
3 150
963
1 733
7 556

1667

70

5 367

3000

498

4 198

10 556

833

1 500

Alternativ 3
a) Alt 1 + Nevrorehab

6 133

12 026

b) Alt 2 + Nevrorehab

6 200

12 056
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Innplassering i nybygg på Nordbyhagen – Alternativer fordeling etasjer,

Bygg 1
Alderspsykiatri døgn
Alderspsykiatri poliklinikk
Voksenhabilitering
En etasje
2 etasjer
3 etasjer
4 etasjer

kvm grfl
3 150
963
1 733
5 846
2 923
1 949
1 462

Eventuelt med nevrorehab
Nevrorehabilitering
Alderspsykiatri døgn
Alderspsykiatri poliklinikk
Voksenhabilitering
En etasje
2 etasjer
3 etasjer
4 etasjer

kvm grfl
1 500
3 150
963
1 733
7 346
3 673
2 449
1 837

Bygg 2

kvm grfl
2 700
1 980
4 680
2 340
1 560
1 170

Psykosebehandling
Sikkerhetspsykiatri
En etasje
2 etasjer
3 etasjer
4 etasjer
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1. Prosjektopplysninger
Mandatet omfatter konseptfasen for prosjektet Samling av sykehusbasert psykisk helsevern.

2. Bakgrunn, formål, rammebetingelser og overordnede føringer
Prosjektet er en videreføring av idéfasen, som ble ferdigstilt i mai 2013. Samling av sykehusbasert
psykisk helsevern på Nordbyhagen er nødvendig for å opprettholde faglig kvalitet, sikkerhet og
driftseffektivitet. Prosjektet ble derfor løftet frem som en av tre tematiske sentersatsinger i
helseforetakets utviklingsplan for perioden 2017-2030.
Konseptfasen skal gjennomføres i henhold til gjeldende veileder for tidligfasen i
sykehusbyggprosjekter. Følgende dokumenter skal ligge til grunn for arbeidet:
- Idéfaserapport, Prosjekt nytt bygg psykisk helsevern NBH
- Utviklingsplan 2017-2030 Akershus universitetssykehus HF
- Styringsdokument for tidligfasen
- Økonomisk langtidsplan

3. Mål
3.1 Samfunnsmål
Sikre befolkningen i opptaksområdet tilstrekkelig og god tilgang til trygge og faglig forsvarlige
tjenester innen psykisk helsevern.

3.2 Effektmål
Etablere et helhetlig tilbud for sykehusbasert psykisk helsevern som ivaretar faglig kvalitet, sikkerhet
og driftseffektivitet.

3.3 Resultatmål
Fremskaffe et faglig godt fundert og tilstrekkelig sikkert grunnlag for valg av konsept.

4. Prosjektbeskrivelse med aktiviteter
Konseptfasen består av:
Steg 1: Hovedprogram og alternativutredning
Steg 2: Valg og utdyping av hovedalternativ (bygningsmessig alternativ)
I tillegg skal det lages en plan for involvering og kommunikasjon.
Hovedprogrammet skal klargjøre premissene for videre prosess, og skal i tillegg beskrive
forutsetninger og forslag til arealbruk på et overordnet nivå, og på en gjennomsiktig og etterprøvbar
måte.
Det skal gjøres oppdaterte fremskrivninger av kapasitetsbehovet for de ulike pasienttilbudene basert
på dagens situasjon og pågående eller planlagte prosesser i hovedstadsområdet. Prosjektgruppen
skal ha dialog med Oslo universitetssykehus om forutsetningene for fremskrivningene.
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Fem områder skal utredes:
1) Funksjon
2) Teknikk
3) Utstyr
4) IKT-konsept
5) Rom og areal
Prinsipper for person- og vareflyt, organisering og bemanning skal også etableres.
Alternativutredningen skal omfatte følgende alternativer:
1) Nullalternativet brukes som sammenligningsgrunnlag for de øvrige alternativer
2) Alternativ 1: Samle alderspsykiatri, spesialpsykiatri, voksenhabilitering og andre
spesialfunksjoner i nye bygg på Nordbyhagen.
3) Alternativ 2: Samle alderspsykiatri, voksenhabilitering og andre spesialfunksjoner i nytt bygg
på Nordbyhagen og utvide/rehabilitere Lurud for å ivareta spesialpsykiatrien der.
Det skal gjøres en likeverdig vurdering av hvert alternativ, slik at det etableres et tilstrekkelig
grunnlag for å velge ett hovedalternativ. Utredningen skal vise konsekvenser av de ulike konseptene
når det gjelder krav til bygget og organisering av den kliniske virksomheten. Denne fasen krever bred
involvering av brukere og ansatte.
Valg og utdyping av hovedalternativ skal omfatte detaljerte skisser, med tilhørende kalkyler og
utredninger. Før oppstart av dette steget skal prosjekteier beslutte hvilket alternativ prosjektgruppen
går videre med.
Økonomisk kalkyle skal vise samlede prosjektkostnader i henhold til gjeldende standardiserte
kontoplan for byggeprosjekter. Det skal videre gjennomføres usikkerhetsanalyser som viser forventet
prosjektkostnad (P50) og avsetningsbehovet for gjennomføring av prosjektet innenfor rammen med
en sannsynlighet på 85 % (P85).
Avhending av eiendom, avvikling av leiekontrakter og opphør av gjestepasientkostnader skal utgjøre
en del av beregningsgrunnlaget.
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5. Hovedleveranser og milepælsplan
Leveranser:
Konseptrapport med følgende vedlegg:
- Hovedprogram
- Alternativvurdering
- Skisser og modeller av anbefalt alternativ med tilhørende kalkyler mv.
- Forslag til mandat for forprosjekt

Milepælsplan:
Aktivitet
Beslutning om oppstart
Interessentanalyse
Kommunikasjons- og involveringsplan
Prosjektorganisering
Kapasitetsfremskrivninger
Hovedprogram
Alternativutredning
Beslutningspunkt hovedalternativ

3.kvartal
2017

x
x
x
x
x

1.kvartal
2018

x
x

Valg og utdyping av hovedalternativ
Utarbeidelse av rapport
Høring
Beslutningspunkt kvalitetssikring
Kvalitetssikring
Beslutningspunkt konseptfase
Styrebehandling konseptfase HF
Styrebehandling konseptfase RHF
Oppstart forprosjekt

Mandat

2.kvartal
2018

x
x
x

3.kvartal
2018

x
x
x

4.kvartal
2018

x
x
x

1.kvartal
2019

x
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6. Prosjektorganisering, roller, ansvar og beslutninger
6.1 Organisering mellom basisorganisasjon og prosjekt
Prosjekteier

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Prosjektstøtte

Arbeidsgruppe
analyse og
økonomi

Arbeidsgruppe
areal og teknikk

Arbeidsgruppe
fag og
organisering

6.2 Organisering internt i prosjektet
Prosjekteier er administrerende direktør for HF eller RHF, avhengig av RHF-styrets beslutning
Styringsgruppens sammensetning vil være avhengig av hvem som er prosjekteier. Fra HF bør
divisjonsdirektør psykisk helsevern og divisjonsdirektør facilities management delta.
Det engasjeres en ekstern prosjektleder; fortrinnsvis med byggteknisk kompetanse.
Prosjektgruppen bør ha medlemmer med arkitektfaglig og bygningsfaglig kompetanse.
For øvrig bør det være representasjon fra:
- Divisjonsledelse psykisk helsevern
- Stab viseadministrerende direktør
- Økonomi
- Eiendom
- HR
- Tillitsvalgte
- Verneombud
- Brukerrepresentanter
Det etableres arbeidsgrupper for sentrale områder, der fagpersoner fra berørte avdelinger deltar.
Prosjektleder kan slå sammen eller opprette nye arbeidsgrupper.
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6.3 Styringsgruppe og referansegruppe
Styringsgruppen styrer prosjektet etter fastsatte rammer for kapasitet og økonomi, og beslutter
gjennomføringsmodell for prosjektet.
Referansegruppen består av personer i berørte avdelinger, samt ressurspersoner innen økonomi,
eiendom og HR. Disse engasjeres i arbeidsgrupper for utredning av relevante planelementer, og
deltar i utvidede prosjektgruppemøter for felles diskusjon.
Konseptfaserapporten sendes også ut på en bred høring i forkant av kvalitetssikring og beslutning.

7. Budsjett, finansiering og øvrige ressurser
Følgende beregninger ble gjort i forbindelse med arbeidet med utviklingsplan 2017-2030:
Trinn 1
Arealbehov
Kostnader og finansiering
Egenkapital

Bæreevne:
Årlig økning kapital-kostnader

Beregnet bruttoareal
Totalkostnad
Egenkapitalkrav
Lånebehov
Eiendomssalg
Rest egenkapitalkrav
Estimert avskrivings-kostnad
Estimert årlig rentekostnad
Estimert årlig driftskostnad
Estimert endring i husleiekostnad
Netto salderingseffekt

4 700
234 000
70 000
164 000
+
0
-7 000
-2 100
16 000
7 000

Trinn 2 (inkl. garasje)
7 900
257 000
77 000
180 000
77 000
-7 000
-2 400
-15 000
10 000
-15 000

I konseptfasen skal det gjøres mer detaljerte beregninger, herunder vurdering av kostnader knyttet
til oppdeling av prosjektet i flere byggetrinn, sammenlignet med en samlet oppføring.
Konseptfasen, inkludert kvalitetssikring, har en budsjettramme på xx kr.

8. Usikkerhet (risiko og muligheter)
Hovedrisikoen i prosjektet er knyttet til finansiering av egenkapital.
Videre vil sikkerheten i kapasitetsfremskrivningene delvis være avhengig av beslutninger i Oslo
universitetssykehus knyttet til utbyggingsprosjektene i Oslo sykehusområde.
Prosjektet krever en stor egeninnsats fra sentrale personer internt i helseforetaket. Det er derfor
avgjørende for fremdriften at medlemmer av prosjektgruppen og arbeidsgrupper har mulighet til å
sette av tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendige analyser.

9. Avhengigheter til andre prosjekt eller arbeider
Prosjektet må samkjøres med øvrig utviklingsarbeid i helseforetaket, samt pågående eller planlagte
prosesser i hovedstadsområdet. Det er særlig viktig å ha kontaktflate mot Oslo universitetssykehus.
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10. Rammebetingelser og krav for prosjektets arbeid
10.1

Prosjektet SKAL (skal-krav)
-

10.2

Prosjektet KAN tillate seg (bør-krav)
-

10.3

ha en helhetlig tilnærming til sykehusbasert psykisk helsevern
gi et tilstrekkelig grunnlag for valg av konsept
gi et realistisk bilde av kostnader, besparelser og finansieringsmuligheter
anslå en tidsplan for videre planlegging og oppføring av bygg
vurdere om prosjektet skal gjennomføres i ett eller flere byggetrinn

å vurdere behovet for endret arbeidsdeling mellom ulike utviklingsprosjekter
å ta hensyn til andre interne eller eksterne forhold av betydning for
prosjektgjennomføringen
å anbefale alternativ bruk av dagens arealer

Prosjektet SKAL IKKE (skal-krav)
-

vurdere andre lokaliteter enn det som er angitt i idéfaserapporten

11. Kritiske suksessfaktorer
11.1

Interessentanalyse knyttet til realisering av resultatmål og effektmål

Interessentanalyse skal gjennomføres i forbindelse med oppstart av konseptfasen.

12. Prosjektstyring og oppfølging
12.1

Resultatoppfølging

Styringsgruppen har ansvar for resultatoppfølging. Det settes opp en plan for prosjektleders
rapportering til styringsgruppen. Styringsgruppen kan ved behov kreve tettere oppfølging.

12.2

Fremdriftsoppfølging

Prosjektleder har ansvar for fremdriftsoppfølging, og kan ved behov beslutte endringer i
arbeidsmetodikk, møtefrekvens og lignende.

12.3

Kostnadsoppfølging

Det opprettes en prosjektkonto. Prosjektleder har ansvar for kostnadsoppfølging.

12.4

Usikkerhetshåndtering

Prosjekteier har ansvar for usikkerhetsvurderinger knyttet til konseptfasen.
Det skal gjennomføres nye kapasitetsfremskrivninger basert på dagens situasjon og pågående eller
planlagte prosesser i hovedstadsområdet. Det skal være tett dialog med Oslo universitetssykehus om
forutsetningene for fremskrivningene.
Det skal gjennomføres tilstandsvurderinger og ny takst av eiendommer som tenkes avhendet.
Eventuelle kostnadsbesparelser som følge av ny eller endret bruk av eksisterende arealer, tas inn i
beregningen.
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Forutsetningene for beregninger og vurderinger skal synliggjøres gjennom hele prosessen, og
prosessene skal være gjennomsiktige og etterprøvbare. Det skal gjøres usikkerhetsberegninger av
økonomiske kalkyler. Prosjekteier konsulteres i spørsmål knyttet til føringer eller
regionsovergripende forhold.
Prosjektet skal kvalitetssikres av eksterne før endelig valg av konsept besluttes.

12.5

Endringshåndtering

Eventuelle endringer i fremdriftsplanen besluttes av prosjekteier. Ved behov for endringer i
gruppesammensetning, oppgavefordeling og lignende, skal prosjektleder legge frem et
løsningsforslag for styringsgruppen.

13. Prosjektavslutning og gevinstrealisering
13.1

Prosjektavslutning

Konseptfasen avsluttes når klarsignal til oppstart av forprosjekt er gitt av styret i Helse Sør-Øst RHF.

13.2

Gevinstrealisering

Foreløpig beregning av gevinstrealisering, fortrinnsvis spesifisert på avdelingsnivå, skal være en del
av konseptfaserapporten. Komplett gevinstrealiseringsplan utarbeides som del av forprosjektet.
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