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Status og fremdrift for samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i 
indre Østfold  
 
Sammendrag: 
Sykehuset Østfold (SØ) har utredet samlokalisering av de distriktsbaserte tjenestene innenfor 
psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold. Behovet er basert på viktigheten av å samle 
små, sårbare fagmiljø og å øke kvalitet og tilgjengeligheten for pasientene.  En samlokalisering 
med kommunale tilbud vil understøtte målene i samhandlingsreformen. 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar status og fremdrift for samlokalisering av psykisk helsevern og rusbehandling i indre 
Østfold til orientering.  
 
Sarpsborg, den 14.03.2018 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
Administrerende direktør anbefaler at de distriktsbaserte tjenestene innenfor psykisk helsevern og 
rusbehandling i indre Østfold samlokaliseres og samordnes. På bakgrunn av dette har SØ startet en 
utredning av en mulighet for leie av lokaler ved Helsehuset - Indre Østfold Medisinske 
Kompetansesenter IKS i Askim kommune (heretter kalt «Helsehuset»). 
En leieavtale med IKS antas å være mer bærekraftig enn dagens arealløsning. Det forutsettes at 
løsningen som tilbys ved Helsehuset underbygger behovet for samhandling med det kommunale 
tjenestetilbudet. 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Bakgrunn og hensikt 
Høsten 2016 fikk eiendomsavdelingen i oppdrag å utrede mulighetene for en samlokalisering av 
psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold.  
 
Utredningen bygget på følgende føringer:  

- SØs overordnede strategi om å samlokalisere psykisk helsevern og rusbehandling i 
distriktene.  

- Vedtak om flytting av DPS døgnenhet fra Edwin Ruud til Sykehuset Østfold Kalnes medførte 
at gjenværende fagmiljø ble lite og sårbart. En samlokalisering med andre fagenheter vil 
styrke fagmiljøet. 

- Leieavtale for sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) opphørte.   
- Det forelå en mulighet for samlokalisering og tverrfaglig samarbeid med flere fagmiljøer i 

Helsehus sentralt i Askim kommune. 
- Overordnet føring om generell arealeffektivisering, jf. oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst 

RHF. 
 

Denne saken omhandler en kort status på oppdraget om å utrede mulighet for samlokalisering av 
psykisk helsevern og rusbehandling i indre Østfold. Beslutning om samlokalisering planlegges 
fremlagt for styret i mai 2018. 
 
Begrunnelse for samlokalisering av de distriktsbaserte tjenestene: 
De fleste pasientene med behov for spesialisthelsetjeneste innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling mottar dette i sitt nærmiljø. Myndighetene har helt siden 
opptrappingsplanens oppstart på begynnelsen av 2000-tallet understreket viktigheten av å bygge 
ut og videreutvikle de distriktsbaserte tjenestene, og tilrettelegge tilbud i nær relasjon til det 
tjenestetilbudet som kommunene har ansvar for med hensyn til de aktuelle pasientene.  
SØ har fulgt opp myndighetenes krav med hensyn til dette.  
 
SØ har arbeidet systematisk med samlokalisering av de aktuelle tjenestene innenfor hvert distrikt. 
Hensikten er å øke kontinuitet, tverrfaglighet og kvalitet i pasientbehandlingen ved å: 

•  utnytte grenseflatene mellom de ulike fagmiljøene 
• samordne og effektivisere fellestjenestene  
• øke tilgjengelighet for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere 
• redusere sårbarheten til det enkelte fagmiljø 
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• øke tilgjengelighet og tilrettelegge for et nært samarbeid med relevante kommunale 

tjenester  
• styrke mulighet for rekruttering av nøkkelpersonell 

 
Samlokaliseringen ble gjennomført etter samme modell i Halden i 2007, Moss i 2014 og Sarpsborg 
i 2016.  Videre vedtok styret i 2017 samlokalisering og konseptrapport vedrørende de 
distriktsbaserte tjenestene i Fredrikstad.  
 
De distriktsbaserte tjenestene i indre Østfold består av: 
 Antall ansatte Oppdrag Organisastorisk tilknytning 
Poliklinikk  
Edwin Ruud 
(Mysen) 
  

24 Allmenpsykiatrisk poliklinikk 
for pasienter med psykiske 
lidelser i Indre Østfold. 

DPS-Nordre Østfold. 
Avdelingen består i tillegg til poliklinikken i 
indre Østfold av følgene seksjoner: 
Poliklinikk Moss, seksjon for ambulante 
tjenester (hele opptaksområdet), ACT-team 
(hele opptaksområdet), seksjon for 
døgnbaserte tjenester i Moss (hele 
opptaksområdet), DPS-akutt (fylkesdekkende 
døgnseksjon lokalisert på Kalnes). 

Sosialmedisinsk 
poliklinikk  
(SMP-Askim) 

15 Ordinær poliklinisk 
virksomhet for pasienter 
med rusdiagnoser i Indre 
Østfold.  

Avdeling for rusbehandling: 
Avdelingen består i tillegg til SMP-Askim av: 
SMP i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg 
og Halden. 
2 fylkesdekkende døgnseksjoner (Moss) 

Barne- og  
ungdoms- 
psykiatrisk  
poliklinikk  
(BUPP Askim) 

11 Ordinær poliklinisk 
virksomhet for barn og 
ungdom med psykiske 
lidelser i Indre Østfold. 

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og 
barnehabilitering: 
Avdelingen består i tillegg til BUPP-Askim av: 
BUPP i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg 
og Halden. 
Ungdomspsykiatrisk seksjon (Kalnes)- 
Fylkesdekkende, Åsebråten barne og 
ungdompsykiatriske klinikk -Fredrikstad 
(fylkesdekkende), barnehabilitering – 
Sarpsborgklinikken (fylkesdekkende) 

 
De tre poliklinikkene i Indre Østfold som til sammen utgjør det distriktsbaserte spesialisthelse-
tjenestetilbudet i indre Østfold er som det framkommer i tabellen ovenfor hver for seg små 
fagmiljø. De har dessuten en spredt lokalisering. Poliklinikken ved Edwin Ruud dessuten lite 
tilgjengelig for pasientene/pårørende da det ikke finnes offentlig kommunikasjon dit. Etter at 
døgnseksjonen ved Edwin Ruud ble omdisponert til en fylkesdekkende døgnseksjon for alle DPS- 
ene ved SØ (DPS-akutt) og flyttet ut i 2016, er dette fagmiljøet videre både lite og isolert. Dette 
bidrar blant annet til betydelige rekrutteringsutfordringer med hensyn til å sikre tilstrekkelig med 
nøkkelpersonell.  
 
Den mest hensiktsmessige løsningen når det gjelder å kunne samlokalisere de distriktsbaserte 
tjenestene i indre Østfold, anses fortrinnsvis å leie lokaler i Helsehuset sentralt i Askim sentrum. I 
dette bygget vil også flere kommunale tjenestetilbud som det er naturlig å samarbeide med, være 
lokalisert.  
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Askim Rådhus AS er et kommunalt aksjeselskap som eies av Askim kommune. De skal planlegge og 
inngå avtaler om utleie av arealer ved Helsehuset - Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter 
IKS.  Helsehuset skal være et tverrfaglig kompetansesenter som utvikler og gir helsetilbud til 
innbyggerne i samarbeid med kommunene og spesialisthelsetjenesten. Bygget ligger sentralt 
plassert i indre Østfold, med et godt kollektivtilbud. 
 
Arealbehov, bygningsmessige funksjoner og krav samt nødvendig infrastruktur er kartlagt. 
Nasjonale standarder for den type virksomhet som man ønsker å samlokalisere er fulgt. I det 
øvrige har prinsipper og forutsetninger tilsvarende de som ble lagt til grunn for samlokalisering i 
Sarpsborgklinikken og Fredrikstadklinikken vært gjeldende. 
 
 
2.2 Status arealer i dag og fremtidig behov 
SØ leier i dag 1311 kvadratmeter BTA av Askim Rådhus AS. Dette inkluderer lokaler til dialyse, 
lab/blodbank, bildediagnostikk og fellesarealer. Gjennom skisseprosjekt og påfølgende 
forprosjektfase er SØs samlede arealbehov ca. 3300 kvadratmeter BTA, jf. tabell under.  
 
SØ benytter i dag ca. 9100 kvadratmeter BTA til virksomhet som er planlagt samlokalisert i 
Helsehuset. Fremtidig løsning viser en anslått arealreduksjon på 5800 kvadratmeter BTA. Det 
tilsvarer rundt 63 % reduksjon i arealer forutsatt salg av eiendommene Edwin Ruud og 
Prestenggata 4. Den betydelige reduksjonen i arealet består i hovedsak av at SØ har ledige arealer 
(1760 kvadratmeter BTA) på Edwin Ruud, samt svært romslige og lite arealeffektive løsninger i 
deler av dagens drift. 
 
 

Beskrivelse Areal
er dd. 

Merknad – dagens 
løsning 

Arealer i 
Helsehuset Merknad – fremtidig løsning 

dialyse 236 Askim Rådhus AS, leie 193 Videreføre dagens leieavtale 
med Askim Rådhus AS, kun 
mindre justeringer 

lab/blodbank 252 Askim Rådhus AS, leie 198 
bildediagnostikk 257 Askim Rådhus AS, leie 124 
fellesarealer 566 Askim Rådhus AS, leie 870 
LAR  0  112 Ny tjeneste, inngår i ny 

leieavtale med Askim Rådhus AS 
BUP 1256 Prestenggata 4, eier 599 Salg av Prestenggata 4 
SMP 420 Sentrumskvartalet Askim 

AS, leie 
485 Oppsigelse leieavtale, flytter til 

ny lokasjon med nye leieavtale 
med Askim Rådhus AS 

DPS-nordre Østfold 6120 Edwin Ruud, deleier 688 Salg av Edwin Ruud 
Totalt 9107  3269  

 
 
 
2.3 Fremtidige enheter i Helsehuset 
Det er planlagt med følgende enheter i SØ; 

- Dialyse - opprettholdes på samme sted  
- Lab/blodbank – flyttes og samlokaliseres med overnevnte avdeling 
- Bildediagnostikk – arealene reduseres, men opprettholdes på samme sted 
- LAR - ny enhet opprettes 
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- BUP - overføres fra eide lokaler i Prestenggata 4 til Helsehuset 
- SMP - overføres fra leide lokaler i Skolegata 6 til Helsehuset 
- DPS-nordre Østfold - overføres fra eide/leide lokaler på Edwin Ruud til Helsehuset. 

 
Totalt omfatter samlokaliseringen 57 medarbeidere i psykisk helsevern og rusbehandling og 8 
medarbeidere i somatikken. 
 
Øvrige planlagte leietakere i bygget er Askim kommune, Indre Østfold Medisinske 
Kompetansesenter, legesenter, psykolog og Askim sykehus/OCH Ortopedi as. 
 
SØ har allerede tett samarbeid med flere av de planlagte avdelingene som er tiltenkt i det nye 
Helsehuset. Samlokaliseringen vil ytterligere kunne styrke dette. 
 
I prosjekteringen som foreligger per dags dato på nye Helsehuset, har SØ kommet frem til en 
svært arealeffektiv og funksjonell løsning, med gode løsninger for sambruk av arealer med øvrige 
leietakere i helsehuset.  
 
2.4. Kort om Helsehuset  
Skisseprosjekt for rehabilitering av Helsehuset i Askim ble utlyst på Doffin i oktober 2016 av Askim 
Rådhus AS. Det ble i den forbindelse utarbeidet et romprogram hvor det ble redegjort for 
funksjonskrav og arealbehov for mulige leietagerne, deriblant SØ. I tillegg ble det i 
tegningsunderlaget gjort et arbeid i å plassere de ulike arealene i forhold til eksisterende 
romutforming og løsninger, størrelse av virksomhet, og praktiske hensyn i forhold til dagens 
infrastruktur.  
 
Byggherre Askim Rådhus AS engasjerte, i forbindelse med prosjektering av bygningsmessige 
arbeider og arbeider for tekniske fag (forprosjekt), en ekstern prosjektgruppe som består av 
Rambøll Norge i samarbeid med Østre Linje Arkitektur og Landskap. Forprosjektet bygger videre 
på forutsetninger fra skisseprosjektet, og har blitt videre bearbeidet gjennom brukermøter i 
perioden oktober 2017 til og med januar 2018. SØ har deltatt i brukergruppen ved 
eiendomsavdelingen, som i sin tur har hatt interne møter med brukere, lokale verneombud og 
tillitsvalgte.  Det er avhold to brukermøter i regi av ekstern prosjektorganisasjon. I tillegg er det 
avholdt rene informasjonsmøter i etterkant av forprosjektfasen. 
 
Arealene i Helsehuset skal i varierende grad rehabiliteres, og ombygges for å tilfredsstille hver 
enkelt leietager. Flere steder i bygget vil det kun være behov for overflaterehabilitering, mens 
andre steder vil det bli behov for større bygningsmessige endringer for å tilfredsstille den enkelte 
leietagers behov. I de tilfeller det kreves større ombygging skal mest mulig av eksisterende 
konstruksjon bevares. Det etterstrebes en normal standard iht. dagens krav, nøktern oppgradering 
og enkle tilpasninger. Det er ønskelig at byggets fasade beholdes som den er i dag med 
nødvendige tiltak, som utskifting av vinduer. Bygget i sin helhet skal fungere som et samlet 
helsehus med ulike tilbud og funksjoner under samme tak. 
 
Under byggeperioden så vil det av hensyn til pasienter, medarbeidere, fremdrift og økonomi være 
hensiktsmessig å flytte virksomhetene ut av Helsehuset i byggeperioden. Dette er drøftet i møter 
med seksjonslederne på de berørte avdelingene. Bildediagnostikk vil flytte sin pasientstrøm til 
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Moss og Kalnes. Dialyseavdelingen vil benytte seg av mobile dialysemaskiner og flytter midlertidig 
til SØ sine lokaler på Edwin Ruud.  Lab/blodbank planlegges flyttet inn i brakke/modul-løsning ved 
Helsehuset. I byggeperioden vil det for de enhetene som i dag er lokalisert på Helsehuset kunne 
medføre noen ulemper. Det jobbes med å komme frem til gode nok og akseptable løsninger for 
medarbeiderne og driften generelt.  
 
2.5 Økonomi 
Det er ikke utarbeidet økonomisk bærekraftsanalyse per dags dato. Det anbefales salg av 
eiendommene Edwin Ruud og Prestenggata 4, som fraflyttes som en del av samlokaliseringen. 
 
Prestenggata 4 vurderes lett omsettelig i dagens marked da Askim sentrum er vekstområde. Det er 
derimot usikkerhet rundt omsetningsverdien av Edwin Ruud grunnet beliggenhet, eierforhold og 
bruksmuligheter for andre interessenter. Antatt samlet salgsverdi for eiendommene er mellom 15 
og 25 mill. kroner. Det er dialog med Eidsberg kommune om mulig salg av Edwin Ruud. 
 
Det er utarbeidet en midlertidig kalkyle for ombygging og rehabilitering av Helsehuset. SØs 
leieandel utgjør ca. 47 % av rehabiliteringen, som totalt er beregnet til ca. 195 mill. kroner. Forslag 
til leiekontrakt inkludert felleskostnader er ikke utarbeidet. Kostnader til aktivt utstyr som skal 
leveres av SØ skal ikke tas med i forprosjektet. Rokadekostnader er heller ikke kalkulert. SØ 
avventer endelig forslag til leiekontrakt fra Askim Rådhus AS, som planlegges lagt frem til 
beslutning for styret i mai 2018. 
 
En bærekraftsanalyse som danner grunnlag for beslutning om eventuell leie, legges frem for styret 
i SØ i mai 2018 og for styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2018.  
 
FDV-kostnader inkludert servicetjenester for alle lokasjoner er ca. 6 mill. kroner. 
 
2.6 Overordnet fremdriftsplan 
Det er satt opp en fremdriftsplan av Askim Rådhus AS for samlokalisering av tjenestetilbudet i 
indre Østfold jf. tabell under. Utlysning av konkurranse forutsetter at SØ og øvrige fremtidige 
leietakere i Helsehuset forplikter seg til å inngå leieavtale. 
 
Foreløpig fremdriftsplan er delt opp i fire faser; 
Fase 1: Avklare finansiering Askim Rådhus AS, styret SØ og styret HSØ (3 måneder) 
Fase 2: Utlysning og tildeling totalentreprise (3-4 måneder) 
Fase 3: Prosjektering og bygging (22-24 måneder) 
Fase 4: Innflytting (innen utgangen av 2020) 
 
Det legges opp til at dagens leietakere flyttes ut av bygget i forkant av byggestart, med unntak av 
legevakten som skal være operativ gjennom hele byggeperioden. Utførende entreprenører vil 
dermed få tilgang til hele tiltaksarealet i bygget, og ha nok angrepspunkter til å kunne legge opp 
en rasjonell fremdrift basert på prosjektets milepæler. 
 
2.7 Risikoområder 
Risikovurdering gjennomføres i løpet av april 2018 og vedlegges styresak i mai 2018. 
Risikoområder er knyttet til avhending av Edwin Ruud i Mysen grunnet begrenset markedet. 
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Videre må fremtidig interesserte leietakere fremskaffe formell beslutning om finansiering. En 
forsinkelse om finansiering hos en eller flere interessenter vil medføre forsinket byggestart og 
innflytting i Helsehuset.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
 
Samordning og samlokaliseringen av de distriktsbaserte psykiatriske tjenestene i indre Østfold har 
startet og er i tråd med de føringene som tidligere er lagt til grunn for distriktsbaserte tjenester. 
Samlokaliseringen tilrettelegger for ytterligere styrket samhandling med det kommunale 
tjenestetilbudet og vil forsterke de tverrfaglige fagmiljøene. 
 
Det er gjennomført kvalitetssikring av arealbehov med brukerne med involvering av 
vernetjenesten og tillitsvalgte.  
 
Det utarbeides en økonomisk bærekraftsanalyse før endelig vedtak om inngåelse av leieavtale for 
samlokalisering av SØ sitt tjenestetilbud i indre Østfold kan realiseres i Helsehuset - Indre Østfold 
Medisinske Kompetansesenter IKS.   
 
I og med at avtalens totale verdi (årlig leiekostnad og avtalt leietid) vil overskride 100 mill. kroner, 
må endelig beslutning tas av Helse Sør-Øst RHF.  
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