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Prosjekt for ny sikkerhetspsykiatri fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst 
 
Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Sør-Øst RHF viser til tidligere uttalelser og 
bekymringer knyttet til enkelte forhold ved samlokalisering på Ila.  
 
RBU har merket seg at Oslo universitetssykehus HF (OUS) i sitt styrevedtak 
opprettholder samlokalisering av Regional seksjon psykiatri 
utviklingshemning/autisme (PUA) sammen med Lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og 
Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Ila etter ny utredningen som ble 
gjennomført høsten 2021 (Rapport Lokalisering av regional seksjon for psykiatri og 
utviklingshemning/autisme (PUA)). Rapporten tydeliggjør at dette er en krevende 
sak med mange dilemmaer og hensyn som skal ivaretas.  
 
RBU har merket seg at brukerutvalget ved OUS støtter forslaget. Brukerrådet ved 
PUA er derimot kritiske til den foreslåtte løsning. Dersom Helse Sør-Øst RHF slutter 
seg til Oslo universitetssykehus HF sitt forslag om samlokalisering vil RBU 
fremheve noen utfordringer som er særlig viktig å ivareta på en god måte i det 
videre arbeidet;  
 
Faglig fellesskap 
RBU er opptatt av at det gode faglige tilbudet ved PUA kan videreutvikles på en god 
måte. Det er pekt på at en samlokalisering av PUA, LSA og RSA på Ila, vil ivareta 
PUA sitt behov for samarbeid og faglig felleskap med andre enheter. RBU ser 
betydningen av dette samarbeidet, men vil samtidig påpeke at det også er pasienter 
ved dagens PUA som i mindre grad har behov for et høyt sikkerhetsnivå.  
 
Støy 
RBU forutsetter at det iverksettes nødvendige tiltak slik at både lokaler og 
skjermede uteområder kan sikres akseptable støynivåer for alle pasientgrupper.  
 
Uteområder/Turområder 
RBU forutsetter at det legges til rette for gode og skjermede uteområder som 
ivaretar pasientgruppens behov. Det må også legges vekt på å tilpasse gode turstier 
i områder som ikke blir støyutsatt.  
 
Adkomst/Inngang 
RBU mener det er viktig med gode løsninger for adkomstforhold, og inngang til 
bygget. Det bør vurderes nærmere om det er hensiktsmessig med en felles inngang 
eller flere innganger tilpasset ulike pasientgruppers behov. Det bør også vurderes 
på ny om adkomstveien til bygget kan endres i tråd med innspill fra blant annet 
brukerrådet ved PUA. 
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Oppsummering 
RBU ser behovet for å komme videre i arbeidet med prosjektet for ny 
sikkerhetspsykiatri, og vil anmode Helse Sør-Øst RHF om å ta tilstrekkelig hensyn 
til våre råd og anbefalinger i det videre prosjekteringsarbeidet. RBU er i 
utgangspunktet ikke opptatt av lokalisering, men at det gis et godt kvalitativt tilbud 
til alle pasienter. 
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