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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 at det er god økonomi i 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 
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