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Status og fremdrift for Fredrikstadklinikken   
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold har iverksatt arbeidet med å samlokalisere de distriktsbaserte psykiatriske 
tjenestene i Fredrikstad i nye funksjonelle lokaler. Konkurransegrunnlag, som er basert på 
leieavtale, kunngjøres i mars 2018. Planlagt innflytting er i henhold til fremdriftsplan i oktober 
2020.  

 

Forslag til vedtak:  
Styret tar status og fremdrift for Fredrikstadklinikken til orientering.  
 
Sarpsborg, den 12.02.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta status og fremdrift for Fredrikstadklinikken til 
orientering.  
 

2. Faktabeskrivelse 
 
2.1 Bakgrunn 
Styret i Sykehuset Østfold (SØ) godkjente i styresak 72-16 forslag til ny Fredrikstadklinikk med 
følgende 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. 
 
Styresak 72-16 ble oversendt til Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2016 for gjennomgang og endelig 
godkjenning. Helse Sør-Øst svarte 5. april 2017:  
 

«Helse Sør-Øst RHF har foretatt en gjennomgang basert på oversendt søknad og 
dokumentasjon. Basert på forventet størrelse på leieavtalen (verdi over 100 millioner 
kroner) vil saken måtte behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF. Før dette kan gjøres må det 
imidlertid foreligge et utkast til leieavtale, slik at kontraktsverdi, gevinster/økonomisk 
bærekraft og regnskapsmessig klassifisering kan fastslås med rimelig grad av sikkerhet».  
 
«Det gjøres oppmerksom på at Sykehuset Østfold må gjøre forsvarlige beregninger av 
økonomisk bærekraft før en eventuell anskaffelse lyses ut slik at det vil være rimelig å anta 
at vilkårene vil være oppfylt dersom helseforetaket får leieavtale på et akseptabelt 
økonomisk nivå». 
 

SØ nedsatte da en prosjektgruppe «Fredrikstadklinikken – distriktspsykiatriske tjenester», heretter 
kalt prosjekt Fredrikstadklinikken, med viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen og 
prosjektdirektør Tore Dag Olsen som prosjekteiere.  
 
2.2 Kort prosjektbeskrivelse 
Prosjekt Fredrikstadklinikken startet mai 2017 og pågår frem til innflytting er gjennomført og 
fremtidige lokaler er tatt i bruk oktober 2020. Prosjektets mandat er planlegging, gjennomføring 
og ibruktakelse av ny Fredrikstadklinikk i samsvar med styrets og Helse Sør-Østs vedtak. Det skal 
også gjennomføres en sikker fraflytting, sanering og avhending fra dagens lokaler. Prosjektet er 
organisert med bred brukermedvirkning med vernetjenesten og tillitsvalgte. 
 
2.3 Arealbehov 
Arealbehovet er basert på funksjonsbeskrivelsen og romkatalogen vedlagt sluttrapport for 
Konseptutvikling av Fredrikstadklinikken av 19. oktober 2016. I perioden er det gjort ytterligere 
kvalitetssikring av arealbehovet. Fredrikstadklinikkens samlede arealbehov var estimert til 5 500 
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BTA kvadratmeter inkludert en forventet brutto-nettofaktor på 1,4. Nytt arealbehov er 5 800 BTA 
kvadratmeter, men det er usikkerhet knyttet til dette før konkurransen er gjennomført. 
 
2.4 Leiekontrakt 
Det er i perioden utarbeidet en leiekontrakt som inngår i konkurransegrunnlaget. Opsjon for 
fremtidig innlemming av annen virksomhet vurderes lagt inn i leiekontrakt. 
 
2.5 Økonomi 
Ingen endringer i perioden.   
 
2.6 Fremdriftsplan 
Det er satt opp en fremdriftsplan for prosjekt Fredrikstadklinikken, jf. tabell under. Utlysning av 
konkurranse er forsinket, men vil ikke påvirke hovedmilepæl innflytting i oktober 2020. 
 

Nr Beskrivelse av milepæl Dato Revidert dato 
M1 Når konkurransegrunnlag er utsendt 29.09.2017 01.03.2018 
M2 Når driftskonsept for FM-tjenester er besluttet 01.02.2018 01.03.2018 
M3 Når utkast til leieavtale foreligger 01.03.2018 01.07.2018 
M4 Når endelig godkjenning fra Helse Sør-Øst foreligger 02.05.2018 01.10.2018 
M5 Når leiekontrakt med utleier er inngått 02.05.2018 10.10.2018 
M6 Når arealer er godkjent og ferdig planlagt med utleier 01.10.2018 01.05.2019 
M7 Når bygget er klart for innflytting 01.09.2020 01.09.2020 
M8 Når avdelingene har flyttet inn i nye lokaler 15.09.2020 15.09.2020 
M9 Når Fredrikstadklinikken har offisiell åpning 10.10.2020 10.10.2020 
M10 Når sanering og avhending er gjennomført 31.12.2020 31.12.2020 

 
2.7 Risikoområder 
Det er ikke gjennomført risikovurdering i perioden. Det kan knyttes noe usikkerhet til 
arealbehovet, som i hovedsak er knyttet til om brutto-nettofaktor på 1,4 økes, eventuelt 
reduseres. Det vil i så tilfelle påvirke den økonomiske bærekraftsanalysen. Opsjon kan være 
konkurransevridende da det kan begrense antall tilbydere. Opsjonens omfang og tidsperspektiv 
må derfor vurderes før Fredrikstadklinikken konkurranseutsettes i markedet. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Samordning og samlokalisering av de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i Fredrikstad har 
startet i tråd med vedtak fra styret og Helse Sør-Øst. Det er gjennomført kvalitetssikring av 
arealbehov og utarbeidet et bærekraftig konkurransegrunnlag med leieavtale for fremtidig 
Fredrikstadklinikk. Konkurransen iverksettes i mars 2017 slik at innflytting i oktober 2020 kan 
realiseres som planlagt.  
 
Administrerende direktør understreker at det bør tilrettelegges for en tidsbegrenset opsjon i 
leieavtalen, for å sikre muligheten for ytterligere samlokalisering av virksomheter i sykehuset. 
Alternativt kan opsjonen utløses av en kommunal tjeneste og derved ytterligere styrke 
samhandlingen. 
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