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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 10. februar 2022 
 
 
 

Sak 010-2022 

Oslo universitetssykehus HF – lokalisering av regional seksjon psykiatri og 
utviklingshemning/autisme  

 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret ber om at det i forprosjektet for ny sikkerhetspsykiatri legges til grunn at 

regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme samlokaliseres med lokal 
sikkerhet og seksjon regional sikkerhet på Ila og at utbyggingen skjer i en felles 
etappe. 

 
2. Styret ber om at det i det videre prosjekteringsarbeidet må arbeides særskilt med 

løsninger som ivaretar behovene til pasienter og pårørende ved regional seksjon 
psykiatri utviklingshemning/autisme, herunder tilpassede turområder og 
støyskjerming. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 3. februar 2022 
 
 
 
Terje Rootwelt 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Saken er en oppfølging av styresak 068-2021 Oslo universitetssykehus HF – oppstart 
forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri, hvor det på bakgrunn av ytterligere utredning og 
styrevedtak i Oslo universitetssykehus HF fremmes forslag om beslutning av lokalisering av 
regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA).  
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 
 
2.1. Bakgrunn 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møtet 17. juni 2021 sak 068-2021 Oslo 
universitetssykehus HF – oppstart forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri. Saken gjør rede for 
tidligere utredninger, vedtak og status for reguleringen av tomten på Ila. Saken bygget bl.a. 
på styresak 40/2021 i Oslo universitetssykehus HF, hvor helseforetaket ba om at det ble gitt 
rom for også å inkludere regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme i 
forprosjektet. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i sak 068-2021, punkt 3, følgende:  

Styret ber om at det gjennomføres en utredning med involvering av fagpersoner, 
brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjenesten, for å avklare hva som er egnet 
lokalisering for regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA). 
Styret ber administrerende direktør fremlegge beslutningsunderlaget for behandling i 
styret, etter behandling i styret i Oslo universitetssykehus HF. 

 
Oslo universitetssykehus HF har høsten 2021 gjort en fornyet vurdering av lokaliseringen av 
PUA. Rapporten Lokalisering av regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme 
(vedlegg 1) ble lagt frem for styret ved Oslo universitetssykehus HF 17. desember 2021, sak 
91/2021 Lokalisering av regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme, med 
følgende vedtak: 

1. Styret ved OUS anbefaler en samlokalisering av Regional seksjon psykiatri og utviklings-
hemning/ autisme med Seksjon lokal sikkerhet og Regional sikkerhetsseksjon på Ila.  

2. Styret forutsetter at det som del av forprosjektet vil bli arbeidet konstruktivt med å få 
etablerte gode turområder for pasientgruppene som skal behandles i det nye bygget på 
Ila.  

 
Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF behandlet saken i møte 22. november 2021 
der de enstemmig støttet vedtaksformuleringen i sak 91/2021. Saken ble drøftet med 
tillitsvalgte og vernetjenesten i Oslo universitetssykehus HF den 6. desember 2021. 
Arbeidstakerne støttet konklusjonene og forslag til vedtak i saken. 
 
Det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst behandlet saken i møte 23. november 2021 og 
oppsummerte som følger:  

Det må være riktig å unngå en stigmatisering av denne sårbare pasientgruppen som 
har et habiliteringspotensiale og som ikke har behov for høy grad av sikkerhetstiltak. 
Brukerutvalget ser også mulige fordeler med nærhet til en mer tverrfaglig kompetanse 
innen somatikk og annen psykiatri. Sett i et pasientperspektiv og med tanke på  
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styrevedtaket vedrørende utredning som nevnt over, ønsker brukerutvalget at det 
vurderes og utredes nærmere mulighet for en slik samlokalisering for denne 
pasientgruppen. 
 
Det er viktig for brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF at en slik eventuell utredning ikke 
forsinker framdriften i arbeidet med regional sikkerhetsavdeling. 

 

2.2. Tidligere vurderinger av lokalisering av PUA 

Behovet for nye bygg for sikkerhetspsykiatrien er utløst av bygningsmessige forhold og 
dårlig funksjonalitet ved eksisterende bygningsmasse for regional sikkerhetsavdeling på 
Dikemark, med blant annet manglende områdesikring (perimetersikring).  
 
Rapporten fra idéfaseprosjektet pekte på behovet for bygningsmessig og funksjonell 
effektivisering ved å samle flere funksjoner. De to enhetene seksjon for lokal sikkerhet (LSA) 
og regional seksjon psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA) ligger begge i lokaler 
som ikke oppfyller dagens materielle krav slik de fremkommer i forskrift om etablering og 
gjennomføring av psykisk helsevern, jf. § 3. 
 
Idéfasen evaluerte og rangerte 14 ulike tomtealternativer med anbefaling om å videreføre 3 
tomtealternativer til konseptfasen for videre vurderinger. De tre tomtene var Ila, Gaustad 
Nord og Verkensveien 19 på Dikemark (dagens lokalisering). Idéfasen rangerte Ila som den 
mest egnede lokaliseringen. 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente i sak 070-2017 konseptrapport for ny regional 
sikkerhetsavdeling (RSA) og ba samtidig om en vurdering av om det ville være mulig å 
etablere også byggetrinn 2, dvs. LSA og PUA på Ila. Utredningen, som ble presentert for 
styret i sak 010-2018, viste at det var mulig med en samlet utbygging og samlokalisering på 
Ila.  
 
Det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst var i 2017 negativ til en samlokalisering av RSA 
og PUA og pekte på Nye Aker som en mulig lokalisering for PUA. Det regionale 
brukerutvalget uttalte følgende:  

Brukerutvalget (BU) Helse Sør-Øst RHF (HSØ) ønsker at når man nå, i en konseptfase i 
«Aker prosjektet» også får inn et alternativ med å flytte” PUA-plasser” dit. 
Brukerutvalget HSØ mener at nå er det viktig å utrede konsekvensene av en slik 
flytting. Det må være riktig å unngå en stigmatisering av denne sårbare 
pasientgruppen som har et habiliteringspotensiale og som ikke har behov for høy grad 
av sikkerhetstiltak. Vi ser også mulige fordeler med nærhet til en mer tverrfaglig 
kompetanse innen somatikk og annen psykiatri på Aker Sykehus. 

 
Styret valgte å gå videre med forprosjekt for ny regional sikkerhetsavdeling på Ila. I 2018, 
som del av konseptfasen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, ble det 
gjennomført en vurdering av evt. lokalisering av PUA på Nye Aker. Utredningen pekte bl.a. 
på redusert mulighet for skjermede og sikrede uteområder og redusert mulighet til å ivareta 
samfunnsvernet. Oslo universitetssykehus HF vurderte at det grunnet behovet for 
skjermede uteområder og av plasshensyn ikke ville la seg gjøre å etablere PUA på Nye Aker.  
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2.3. Pasientgruppene ved PUA 

Oslo universitetssykehus HF opplyser at PUA tar imot pasienter fra 16 år og oppover. PUA 
har 12 døgnplasser, og hovedvekten at pasientene er mellom 16 og 30 år. Pasientene 
henvises fra annen spesialisthelsetjeneste, enten fra psykisk helsevern eller 
habiliteringstjenestene. Utredning og behandling skal være forsøkt lokalt, og pasienter 
henvises kun hvis man ikke lyktes lokalt.  
 
Ved PUA kan pasienter få helsehjelp via døgnopphold, ambulerende poliklinikk i pasientens 
bolig, videobaserte konsultasjoner og pasienter tilbys også hjemmesykehus. Poliklinikken 
dekker hele Helse Sør-Øst på samme måte som døgnavdelingene. Pasientene kommer ikke 
inn til poliklinikken. All aktivitet ved poliklinikken er ambulant, det vil si at behandlere alltid 
reiser ut dit pasienten bor for å gjennomføre utredning og behandling, evt. at det 
gjennomføres videobaserte konsultasjoner.  
 
I årene 2017-2021 var det totalt 101 pasienter innlagt til døgnbehandling, hvorav 54 
pasienter var innlagt ved eget eller pårørendes/verges samtykke, mens 47 ble innlagt på 
tvang. Den gjennomsnittlige liggetiden for pasientene er om lag 100 dager.  
 
De hyppigst forekommende psykiske lidelsene er alvorlige sinnslidelser som 
psykoselidelser og bipolar lidelse, alvorlige traumelidelser, angstlidelser og ustabil 
personlighetsforstyrrelse. Enkelte pasienter har mindre alvorlige lidelser, men har store 
utfordringer på grunn av sammensetningen av grunnvansker og psykisk lidelse. I tillegg til 
en psykisk lidelse har alle pasientene utviklingshemning og mange har også en diagnose i 
autismespekteret.  
 
Dagens behandlingstilbud ved PUA er samlokalisert med LSA på Dikemark, med bruk av 
samme inngang og utearealer. Flere pasienter som får et tilbud fra PUA har vært innlagt ved 
sikkerhetsavdeling tidligere. Bruk av tvang og tvangsmidler er redusert de senere år. 
Kortvarig fastholding er det mest vanlige tiltaket. Det er felles utrykning fra personell ved 
LSA og PUA ved episoder hvor alarm utløses. RSA ligger om lag 1 kilometer unna, og det er 
felles bakvaktslag for RSA, LSA og PUA, med samarbeid om kompetanseutvikling og 
samarbeid om enkeltpasienter.  
 

2.4. Utredningen fra 2021 

I tråd med vedtaket i sak 068-2021 ble det i Oslo universitetssykehus HF høsten 2021 
etablert en arbeidsgruppe med brukerrepresentanter og representanter for ansatte for å 
kunne vurdere hva som er egnet lokalisering for PUA. Brukerrådet for PUA (Brukerråd PUA) 
har deltatt i arbeidsgruppen.  
 
Rapporten beskriver fagmiljøet ved PUA som lite og sårbart, hvor fysisk nærhet til andre 
miljøer er viktig for kompetanseutviklingen, arbeidsmiljøet og sikkerhet/trygghet ved 
krevende situasjoner. Med hensyn til støy peker rapporten på at et nybygg kan etableres 
uten støyavbøtende tiltak, men at det vil være noe støy i uteområder. Rapporten peker på at 
samlokalisering av enhetene RSA, LSA og PUA vil gi et større, sterkere og mer robust 
fagmiljø som vil kunne bidra til å rekruttere personell. Ansatte fremhever at pasienter ved 
LSA og PUA er vant til å dele fellesarealer og utearealer, og det er aktivt faglig samarbeid 
mellom seksjonene. 
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Rapporten er klar på at en samlokalisering med somatiske enheter ikke vil være en 
hensiktsmessig plassering fordi det ikke vil være noe kompetanse i somatikken om 
problemstillinger PUA trenger bistand til. Somatiske enheter er heller ikke tilrettelagt for 
pasientgruppene ved PUA.  
 
Det fremgår av rapporten at det per i dag ikke finnes andre tomtealternativer for 
lokalisering enn dagens lokaler på Dikemark. I rapporten er det angitt økonomiske 
konsekvenser av en løsning med videreføring av PUA i Verkensveien 19, løsrevet fra andre 
tjenester, som beløper seg til 45 millioner kroner per år i økte kostnader. Verkensveien 19 
er bygget i 1960 og har en størrelse på 14.000 kvm. Bygget har en høyere standard enn de 
øvrige byggene på Dikemark. Det er likevel anslått at en fullstendig oppgradering av bygget 
vil kreve investeringer på om lag 432 millioner kroner.     
 
Både brukerrepresentanter og ansatte ved PUA peker på støy fra skytebanen 
(Løvenskioldbanen) i nord som negativt. En del av pasientene er sensitive for støy, og det 
påpekes i rapporten at det ved en samlokalisering på Ila må arbeides særskilt med gode og 
tilpassede turområder for pasientene.  
 
Brukerrådet ved PUA har gitt et skriftlig innspill til rapporten 29.11.2021 som inngår som 
vedlegg til rapporten. Brukerrådet er imot en samlokalisering av PUA med LSA og RSA på 
dagens tomt på Ila sør. Brukerrådet gir uttrykk for at slik tilbudet ved PUA er beskrevet, 
rettes det utelukkende inn mot pasienter med høy volds- og utageringsrisiko. Brukerrådet 
påpeker at det er stor variasjon innad i gruppen med tanke på kombinasjonen av psykisk 
lidelse og psykisk utviklingshemning/autisme og vold- og utageringsproblematikk. Videre 
gir brukerrådet uttrykk for bekymring for støy fra skytebanene i uteområdene, og at det vil 
være unødvendig stigmatiserende for pasientgruppen med lokalisering inntil Ila fengsel. 
 

2.5. Støyanalyse 

Det er tidligere vurdert et alternativ med bygging på tomtealternativ Ila nord som ligger 
tettest på skytebanen, hvor støy fra skytebanen ville representere en utfordring. Dette 
alternativet er forlatt. Nærheten til skytebanen er fremstilt i figur 1.   
 
I forbindelse med reguleringssaken for Ila og utredningen av tomtealternativ Ila sør ble det 
gjennomført en ny støyanalyse som er presentert i Sintef-rapporten «Støyforhold for ny 
regional sikkerhetsavdeling – Ila, tomtealternativ Ila sør» (vedlegg 2). Støyanalysen 
konkluderer med at det et bygg på tomtealternativ Ila sør kan realiseres uten at det er 
nødvendig å gjøre støyavbøtende tiltak: 

Lokalisering av ny RSA på tomtealternativ 1, Ila sør, vil innebære at bygget blir 
liggende i gul sone i forhold til støy fra Løvenskioldbanen slik denne er definert i 
støyretningslinjen T-1442. Beregninger viser imidlertid at krav til innendørs støynivå 
slik de er definert i Norsk standard 8175, vil være oppfylt i alle rom selv med åpent 
vindu på de mest støyutsatte fasadene. 
 
Bygget i seg selv vil gi effektiv skjerming mot støy fra skytebanen. Utendørs, på sydsiden 
av bygget, vil det være områder som har et skytestøynivå under nedre grense for gul 
sone. Det generelle bakgrunnsstøy-nivået på disse uteområdene vil imidlertid ligge 
minst 5 til 10 dB høyere. 
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Et nybygg for en ny regional sikkerhetsavdeling kan realiseres på tomtealternativ Ila 
sør uten at det gjøres noen støyavbøtende tiltak på Løvenskioldbanen, og uten at det 
må benyttes fasadekonstruksjoner med spesielle støydempende egenskaper. 

 

 
Figur 1. Løvenskioldbanen og Ila, tomtealternativ nord og sør.  
 
 

2.6. Et felles bygg for RSA, LSA og PUA 

I styresak 052-2016 om kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder, ga 
styret administrerende direktør fullmakt til å iverksette oppgavedeling mellom helseforetak 
og sykehus i Oslo i tråd med anbefalingene i styresak 082-2015. I styresak 068-2021 tok 
styret til etterretning at det skal avklares oppgavefordeling i Oslo knyttet til lokal sikkerhet 
(LSA) og godkjente at avklart kapasitet for lokal sikkerhetspsykiatri for Oslo 
universitetssykehus inkluderes i forprosjektet for ny sikkerhetspsykiatri. Jf. styresak 068-
2021 vil etappe 1 (RSA) utgjøre om lag 9.800 kvm og etappe 2 (LSA og PUA) utgjøre om lag 
5.100 kvm. Full samtidig utbygging av etappe 1 og 2 er anslått å gi merkostnad på 350 
millioner kroner.  
 
Oslo universitetssykehus HF driver en lokal sikkerhetsenhet med 8 plasser for pasienter fra 
opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Jf. styresak 
093-2021 vil dette behandlingstilbudet etableres i nybygg ved Lovisenberg Diakonale 
Sykehus, slik at det ikke er nødvendig å bygge for denne kapasiteten på Ila.  
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Kapasitetsbehovet for pasienter tilhørende opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale 
Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus var beregnet til 10 døgnplasser. Oslo 
universitetssykehus HF vil overta LSA for Alna, Stovner og Grorud, hvilket representerer 5 
plasser. Antall døgnplasser som vil inngå i et felles bygg vil være 32 for RSA, 20 for LSA og 
12 for PUA, totalt 64 plasser. PUA vil være funksjonelt atskilt fra annen virksomhet i bygget 
for å ivareta denne pasientgruppens særskilte behov.   
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør mener det er viktig av hensyn til pasientbehandlingen og 
personale at PUA får nye om mer egnede lokaler. Oslo universitetssykehus HF har 17. 
desember 2021 vedtatt enstemmig å anbefale en samlokalisering av PUA med RSA og LSA på 
Ila sør.  
 
En slik samlokalisering vil legge til rette for at det utvikles et faglig fellesskap som vil bidra 
til å utvikle kompetanse og rekruttere personell til et lite og sårbart fagmiljø ved PUA. 
Pasientene som får helsehjelp fra PUA har store og sammensatte vansker. Samfunnet 
forventer at personalet har høy kompetanse og at bruken av tvang er lav. Det må påregnes 
store kostnader for å oppgradere dagens lokaler på Dikemark i tråd med dagens standard 
hvis virksomheten skal videreføres der. Det finnes ingen andre avklarte tomtealternativer.   
 
Det er ulike syn på om virksomheten ved PUA bør samlokaliseres med LSA og RSA på Ila. 
Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF støtter enstemmig en løsning med 
samlokalisering på Ila, mens brukerrådet ved PUA har pekt på at en slik samlokalisering av 
PUA sammen med sikkerhetsfunksjoner og i nærheten av Ila fengsel og forvaringsanstalt 
kan bidra til stigmatisering av pasientene er uheldig. Brukerrådet ved PUA mener i tillegg at 
støyproblemene i uteområdene er store og vil påvirke pasientene negativt.  
 
Det regionale brukerutvalget i Helse Sør-Øst har i tidligere uttalelser pekt på de samme 
momenter som anføres av brukerrådet ved PUA. Det er nå snakk om en løsning på Ila sør 
hvor støyanalysene viser vesentlig mindre utfordringer med støy enn ved en Ila nord. Det 
regionale brukerutvalget har i en fornyet vurdering av saken (vedlegg 3) pekt på behovet for 
å komme videre med prosjektet og viktigheten av at det legges til rette for et godt kvalitativt 
tilbud til pasientene. Det regionale brukerutvalget anmoder videre Helse Sør-Øst RHF om at 
det i det videre prosjekteringsarbeidet arbeides særskilt med løsninger som ivaretar 
behovene til pasienter og pårørende ved regional seksjon psykiatri 
utviklingshemning/autisme, herunder tilpassede turområder. 
 
Administrerende direktør vil fremheve at PUA i tillegg til døgnbehandling driver ambulante 
tjenester hjemme hos pasienter og har startet med hjemmesykehus. Pasientene som vil 
være innlagt i døgnenheten har per i dag en gjennomsnittlig oppholdstid på 100 dager. 
Pasientene som søkes til PUA er blitt henvist til vurdering og behandling fra lokal 
spesialisthelsetjeneste og har andre og mer omfattende og komplekse behov enn pasienter 
og brukere flest med psykiske lidelser kombinert med utviklingshemning. Utredningen fra 
2021 fastslår at fagmiljøet vurderer at en samlokalisering med somatiske enheter ikke vil 
bidra til å gi pasientene ved PUA et bedre tilbud.  
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Det er ikke alle pasienter innlagt i PUA som viser utagerende atferd, men situasjoner med 
utagering kan oppstå, og da er det avgjørende med kyndig personell som kan bidra til å 
håndtere situasjonen og skape trygghet for andre pasienter og personale.  
 
Administrerende direktør har forståelse for bekymringene for støy som blir formidlet fra 
både ansatte og Brukerrådet ved PUA. Samtidig vil en lokalisering på tomtealternativ Ila sør 
gi vesentlig mindre utfordringer med støy enn det forlatte alternativet med Ila nord. Tilgang 
til gode utearealer uten belastende støy er av betydning for pasientgruppen ved PUA. 
Administrerende direktør vil følge opp at det arbeides særskilt med gode og tilpassede 
turområder for pasientene. 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å vedta en samlokalisering av PUA med LSA og 
RSA på Ila, og at en slik samlokalisering legges til grunn for det videre arbeidet med 
forprosjekt for ny sikkerhetspsykiatri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Lokalisering av regional seksjon for psykiatri og utviklingshemning/autisme (PUA). Oslo 
universitetssykehus, 2021.  

• Støyforhold for ny regional sikkerhetsavdeling – Ila, tomtealternativ Ila sør. Sintef, 2021.  
• Uttalelse fra regionalt brukerutvalg 28.01.2022 

 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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