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Konseptutvikling - Fredrikstadklinikken  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold har utredet behovet for å samlokalisere og samordne de distriktsbaserte 
psykiatriske tjenestene i Fredrikstad i nye funksjonelle lokaler. Nye lokaler er basert på leie og 
skal være plassert sentrumsnært og underbygge målsetningene i samhandlingsreformen. 

 

Forslag til vedtak:  
1. Styret godkjenner samordning og samlokaliseringen av de distriktsbaserte psykiatriske 

tjenestene i Fredrikstad. 
2. Samlokaliseringen skal være basert på leieavtale, som gir best økonomisk bærekraft. 
3. Styret ber administrerende direktør oversende saken til Helse Sør-Øst RHF for endelig 

beslutning. 
 
 
 
Sarpsborg, den 09.11.2016 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Sluttrapport - konseptutvikling Fredrikstadklinikken 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler at de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad 
samlokaliseres og samordnes i en ny Fredrikstadklinikk. De distriktsbaserte tjenestene omfatter 
distriktspsykiatrisk senter (DPS) med døgntilbud, ambulant team og voksenpsykiatrisk poliklinikk, 
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og sosialmedisinsk poliklinikk. Administrerende direktør 
anbefaler at samlokaliseringen gjennomføres gjennom å konkurranseutsette en leieavtale i det 
åpne markedet. Det forutsettes at plasseringen av Fredrikstadklinikken vil være sentrumsnært og 
underbygge behovet for samhandling med det kommunale tjenestetilbudet. 
 

2. Faktabeskrivelse 
 

2.1 Bakgrunn for, hensikt med og kort beskrivelse av prosjektet  
Sykehuset Østfold (SØ) – psykisk helsevern har de siste årene flyttet og samlokalisert de 
distriktsbaserte tjenestene i Moss, Sarpsborg og Halden. I indre Østfold og i Fredrikstad er 
imidlertid dette fortsatt organisert på tre ulike lokasjoner. Døgnområdet, ambulant team og 
poliklinikken (VOP) er lokalisert i sykehusets gamle bygg, St. Joseph, på Cicignon, mens barne-
/ungdomspoliklinikken (BUPP) og sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) inkludert LAR-enheten 
(etableres på nyåret 2017) er lokalisert i leide lokaler i sentrum.  
 
I tråd med fremtidsrettet og moderne sykehusdrift – både bygningsmessig, kvalitetsmessig og 
ressursmessig ønsker SØ nå å samlokalisere de distriktsbaserte tjenestene i Fredrikstad i ett nytt 
bygg. Arbeidet med konseptutvikling for nytt bygg og samlokalisering i Fredrikstad igangsettes og 
organiseres som prosjekt med bred medvirkning fra de berørte seksjonene, vernetjenesten samt 
nødvendige støttefunksjoner.  
 

2.2 Føringer for prosjektet 
Et nytt bygg til de distriktsbaserte tjenestene i Fredrikstad skal være plassert sentrumsnært. 
Sykehuset Østfold vil ikke eie bygget, men være leietaker. Det er åpent for SØ om det er et nybygg 
eller et allerede eksisterende bygg som kan tilpasses sykehusets behov. Siden dette er 
utgangspunktet for prosjektet er det ikke utarbeidet flere alternativer for løsning. 
 
Arealbehov, bygningsmessige funksjoner og krav samt nødvendig infrastruktur skal kartlegges og 
beskrives i plan for konseptutvikling.   
 
Nasjonale standarder for den type virksomhet som man ønsker å samlokalisere skal følges. 
 
I det øvrige skal prinsipper og forutsetninger tilsvarende de som ble lagt til grunn for 
samlokalisering i Sarpsborgklinikken være gjeldende. 
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2.3 Funksjonsplanlegging og arealbehov. 
 
Det har i arbeidet med funksjonsplanlegging og kapasitetsvurderinger blitt utarbeidet et 
romfunksjonsprogram for ny Fredrikstadklinikk. Dette programmet er basert på dagens 
aktivitetstall og fremskrevet til 2017 med videre vekst til 2026. 
 
Opptaksområdet og pasientgrunnlaget til Fredrikstadklinikken er befolkningen i Fredrikstad og 
Hvaler. Som underlag til kapasitetsberegning er det estimert en befolkningsvekst til 2026 for disse 
kommunene og de aldersgruppene som forventes å ha størst økning. 
 

 
 

 
 
For begge kommunene er det alderssegmentet 55-85 år som står for den største veksten, noe som 
er i tråd med Sintef-rapporten til Helse Sør-Øst RHF og forventet aktivitetsøkning fram mot 2030. 
Sammen med premissene om dreiing fra døgnbehandling til poliklinikk- og dagbehandling legges 
dette til grunn for beregning av aktiviteten i 2017 og antall av rom i romkatalogen. Det vil i 
arbeidet med ny Fredrikstadklinikk bli lagt vekt på behovet for å kunne øke kapasiteten i 
planperioden og nye lokaler til tjenestene må ha en tilfredsstillende utvidelses- og 
utviklingsmulighet. 
 
I en framtidig Fredrikstadklinikk skal alle psykisk helseverns distriktsbaserte funksjoner i 
Fredrikstad være samlet i ett felles bygg. I tillegg skal bygget romme nødvendige service- og 
støttefunksjoner som vareforsyning, avfallshåndtering, matforsyning og kantine samt renhold. 
Areal til teknisk infrastruktur og utomhus inngår også i dette. 
 
Med utgangspunkt i netto funksjonsareal og påslag for bruttoareal med en brutto-netto faktor på 
1,4 er det estimert et samlet arealbehov for hele huset på 5 509 kvm.  

Hovedfunn: 0106 Fredrikstad

Befolkning per 2026 89980

Befolkningsøkning 0106 Fredrikstad 2015 - 2026 11483 12,8 %

Alder Menn Kvinner Totalt
Hovedtyngde - befolkningsvekst 0 - 9 år 755 790 1545
Hovedtyngde - befolkningsvekst 25 -39 år 1921 1615 3536
Hovedtyngde - befolkningsvekst 55 - 85 år 2914 2809 5723
Totalt 5590 5214 10804

Hovedfunn: 0111 Hvaler

Befolkning per 2026 4871

Befolkningsøkning 0111 2015 - 2026 429 8,8 %

Alder Menn Kvinner Totalt
Hovedtyngde - befolkningsvekst 70 - 85 190 225 415

Befolkningen på Hvaler utgjør i prosent i "opptaksområdet" 5,40 %
Befolkningsveksten på Hvaler i prosent i "opptaksområdet" 3,70 %

Befolkningsutviklingen har ingen signifikant påvirkning på fremskrevet kapasitet DPS Fredrikstad
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Totalt disponeres det i dag 10 825 kvm bta til DPS, BUPP og SMP i Fredrikstad. Dette er 96,5 % mer 
enn det som fremkommer av beregnet behov for funksjonsareal (inkl. B/N-faktor på 1,4) i denne 
utredningen. 
 

 
 
 
2.4 Økonomisk bærekraftanalyse 
 
DPS og det psykiatriske polikliniske tilbudet i Fredrikstad er i dag lokalisert på 3 ulike adresser. DPS 
døgnavdeling, ambulant team og voksenpsykiatrisk poliklinikk er lokalisert i egne eide lokaler i St. 
Joseph, BUPP er lokalisert i leide areal i Nygaardsgaten og SMP er lokalisert på Kirkebrygga. I St. 
Joseph står 3 618 kvm bta ledig i dag. 
 
Dagens areal er fordelt slik: 
 

 
 
Kostnaden for å drifte denne strukturen vil årlig utgjøre (fremskrevet regnskap 2016) kr 
12.987.000,-. 
 
FDVU     
- 06101 St.Joseph (8335 Bta)           6 978 358  
- 06108 Nygaardsgaten 13 (1801 Bta)           2 456 776  
- 06803 Kirkebrygga 2-4 (690 Bta)           2 497 760  
`-06101 St. Joseph (avskriving)           1 054 644  
Sum FDVU (10826 Bta)         12 987 538  
 
 

Foreløpig funksjonsareal

Funksjon

Antall 
budsjetterte 
årsverk per 
1.1.17

Antall rom Antall kvm

Døgn 33,3 71 840
Poliklinikk 26,2 38 628
Ambulant team 19 10 192
BUPP 24 49 686
SMP (LAR 16-213/SMP 26-328) 19,3 42 541
Merkantile funksjoner inkl. avd.ledelse m/staber 17,5 14 179
Fellesareal på huset (vestibyle, kantine/spiseområde, 
garderober, WC, møterom, urene lager mm) 35 428
Varemottak; forsyning, avfall 4 176
Renhold 5 57
Mathåndtering (pasient, personell) 20 208
Totalt psykisk helsevern (fordelt på totalt 169 personer) 139,3 288 3935
Brutto-netto faktor på 1,4 inkluderer areal til: 1574
1) Teknisk areal / sikkerhet / IKT serverrom
2) Korridor, vegger mm (eiendom)
3) Utomhus (eiendom)
4) Parkeringsplasser (eiendom)
Totalt 288 5509

Romkatalog Fredrikstadklinikken

St. Joseph 8 335                        
Nygaardsgaten 13 1 801                        
Kirkebrygga 2-4 690                           
Totalt 10 826                      
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Slik det fremkommer av tidligere mulighetsstudie for St. Joseph er det avdekket et 
vedlikeholdsetterslep på ca. 150 mill. kroner. Dette er tiltak som i løpet av en 4-6 års periode må 
gjennomføres for at en skal kunne videreføre den aktiviteten som er der i dag, samt eventuelt 
flytte inn de poliklinikkene som er lokalisert i leide lokaler. Med en tiltaksplan over 5 år vil de årlige 
kostnadene øke med 7,0 mill. kroner. Ved å følge de tiltakene som anbefales i mulighetsstudien vil 
dette gi muligheter for å flytte inn de poliklinikkene som er lokalisert i leide lokaler. Dette vil igjen 
redusere de årlige driftskostnadene tilsvarende den leiekostnad som påløper per i dag. Dette vil 
utgjøre 3,36 mill. kroner. 
 
Nye årlige driftskostnader for St. Joseph (inkl. SMP og BUPP) etter gjennomført vedlikeholdsplan 
vil være kr 15.622.000,- fordelt på følgende: 
 
FDVU     
- 06101 St. Joseph (8335 Bta)           8 567 431  
- Avskriving             7 054 644  
Sum FDVU (8335 Bta)         15 622 075  
 
 

Kostnader ved å samlokalisere i ny klinikk Fredrikstad (leie) 
I denne beregningen legges utarbeidet funksjonsprogram fra konseptrapporten til grunn for 
arealberegningen. I tillegg er det benyttet takstberegninger for leie i sentrumsområde Fredrikstad 
tilsvarende samme bygg med tilsvarende funksjoner (Helsehus Fredrikstad). 
 
Denne takstberegningen vil gi en årlig leiekostnad på 13,3 mill. kroner. 
 

 
 
Det er knyttet usikkerhet til de årlige leiekostnader som er beregnet per takstgruppe. Dette 
skyldes i hovedsak utvidet prosjektering og leveranse innen robusthetsnivå på de ulike arealene, 
nivå på varsling og overvåking, krav til løsninger utomhus og parkering. Dette er forhold som vil 
bidra til å øke den årlige leien, men styres i sin helhet av sykehuset som «bestiller» av bygget 
gjennom konkurransegrunnlaget. 
 
I tillegg vil løpende FDV-kostnader bli tillagt de årlige leiekostnadene med ca. 750 kroner per kvm. 
 

 
 
 

Takstgruppe Pris m2 m2 - funksjonsrom % av total % av felles Totalt antall m2 Total pris eks mva Totalt inkl mva

1 Uinnred.felles/forretn. 1 600                 869                                 22,1 % 348                1 217                   1 946 560                 2 433 200           
2 Kontor 1 850                 2 226                             56,6 % 890                3 116                   5 765 340                 7 206 675           
5 Sykehjem/døgnenhet 2 500                 840                                 21,3 % 336                1 176                   2 940 000                 3 675 000           

Totalt 3 935                             5 509                   10 651 900              13 314 875         
U Fellesareal B/N-faktor: 1,4 1 574                             

Totalt 5 509                             

FDV-kostnader Leie
Vurdert kostnad per kvm 750
Antall kvm brutto 5509
Totale FDV-kostnader i leiepris 4 131 750                      
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Totale årlige kostnader basert på funksjonsprogrammet, takstgrunnlag og FDV-kostnader vil for 
leie utgjøre 17,44 mill. kroner. 
 
Takstgruppe   Pris m2 Kvm – bta Total pris eks mva Totalt inkl mva 
Leiekostnad           

1 Uinnred.felles/forretn.               1 600                          1 217                 1 947 200             2 434 000  
2 Kontor               1 850                          3 116                 5 764 600             7 205 750  
5 Sykehjem/døgnenhet               2 500                          1 176                 2 940 000             3 675 000  

FDV-kostnader                  750                          5 509               4 131 750  
Årlige kostnader leie                17 446 500  
 
 

Økonomisk vurdering – sammenstilling av alternativer 
Å videreføre dagens alternativ basert på mulighetsstudien for St. Joseph med samlokalisering av 
de ulike psykiatrienhetene i eget bygg, vil kreve en investering over 4-6 år på ca. 150,0 mill. kroner. 
Dette vil gi en tilfredsstillende standard med en levetid på over 25 år. De årlige kostnadene etter 
gjennomført vedlikeholdsplan vil utgjøre 15,62 mill. kroner. 
 
Ved å følge leiealternativet er det beregnet en årlig kostnad på 17,45 mill. kroner. Det er i analysen 
også påpekt usikkerheter knyttet til byggets standard som vil kunne øke de årlige leiekostnadene 
på deler av arealet. Ved å følge leiealternativet vil hele St. Joseph bli frigjort for alternativ 
anvendelse, utleie eller salg. Dette vil påvirke det økonomiske forholdet mellom de to 
alternativene vesentlig.  I forslag til Statsbudsjettet for 2017 er det foreslått endringer i 
refusjonsordningen for merverdiavgift. For helseforetak er det foreslått mva-refusjon på 
driftskostnader, men ikke investeringer. Dette vil påvirke de kostnadsmessige forskjellene i forhold 
til å eie eller leie arealer for Fredrikstadklinikken. 
 
Økonomisk sammenstilling - 2 alternativer   
    
Eie - videreutvikle St. Joseph   
Forvaltning, drift og vedlikehold          8 567 000  
Økte avskrivninger - vedlikeholdsplan          7 054 000  
Totalt        15 621 000  
    
Leie    
Leiekostnader (inkl mva)        13 314 000  
Forvaltning, drift og vedlikehold          4 131 000  
Mva-refusjon (driftskostnader) -        2 663 000  
Kalkulert leieinntekt - St. Joseph 1) -        3 750 000  
Totalt        11 032 000  
    
1) Kalkulert leieinntekt St. Joseph: kr 750,- per kvm - 60% leiedekning) 
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Som det fremkommer av tabellen over vil leiealternativet bli 4,58 mill. kroner mer gunstig enn 
eiealternativet. Dette forutsetter mva-refusjon og kalkulert leieinntekt. 
 
I forhold til salg av St. Joseph i det åpne markedet ble det gjennomført takst av eiendommen i uke 
41 med takstresultat på 41,0 mill. kroner. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Sluttrapport – konseptutvikling Fredrikstadklinikken ble godkjent i AMU (sak 64-16) 15. november 
2016 og i SØ sykehusledermøte 22. november 2016. 
 
Administrerende direktør anbefaler at de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad 
samlokaliseres og samordnes. Dette vil bidra til å styrke den faglige standarden og øke kvaliteten 
og kapasiteten på pasienttilbudet. Administrerende direktør understreker behov for ytterlige å 
bedre samhandlingen med de kommunale helsetjenestene innen dette området. En samordnet 
Fredrikstadklinikk vil bidra til dette. 
 
Det anbefales at leie er det beste alternativet for det videre arbeidet. Økonomisk sett vil dette gi 
best bæreevne og ikke kreve likviditet til investering på dagens bygningsmasse i St. Joseph. I tillegg 
vil leiealternativet være å foretrekke i en situasjon der det kan være aktuelt å gjennomføre en 
virksomhetsoverdragelse av DPS-funksjonen mellom SØ og kommunal helsetjeneste. 
 
Da avtalens totale verdi (årlig leiekostnad og avtalt leietid) mest sannsynlig vil overskride 100 mill. 
kroner vil endelig beslutning tas av Helse Sør-Øst RHF. 
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