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1. Rammer, bakgrunn og organisatorisk forankring for endringen. 
 
Undertegnede leder Avdeling for de nasjonale og regionale funksjonene i psykisk helse og avhengighet i 
Oslo universitetssykehus (OUS), kalt avdeling NOR. Avdelingen består av 6 seksjoner.  Disse er fordelt 
på 3 forskjellige steder i Oslo og Asker.  
 
Tre av disse seksjonene er Regional sikkerhetsseksjon (RSA), Seksjon for psykisk 
utviklingshemmende/autisme (PUA) og Kompetansesenteret for retts/fengsel og sikkerhetspsykiatri 
(KPS). Det er disse seksjonene oppgaven omhandler. 
 
OUS har behov for nye bygg. Bygningsmassen lokalisert til Ullevål, Radiumhospitalet og Dikemark er 
utdaterte.  OUS har gjennomført en utviklingsplan for sykehuset. Prosessen fra utviklingsplan til ferdig 
bygg er beskrevet i figur 1. 
 

 
 
I utviklingsplanen for OUS valgte en å gå videre med 2 idefaseprosjekter. Disse var et nybygg på 
Rikshospitalet og et nytt bygg for RSA med tilstøtende funksjoner. Tilstøtende funksjoner er i tillegg til 
RSA, KPS, PUA og Lokal sikkerhetsavdeling. Undertegnede har vært delaktig i denne prosessen. Det er et 
nytt RSA med tilstøtende funksjoner denne oppgaven omhandler. 
 
Styret for Helse Sør-Øst RHF besluttet i sitt møte 16. juni 2016, i sak 053-2016, å videreføre idefase 
«RSA med tilstøtende funksjoner» til program og konseptfase, vist som B2 i figur 1. Prosjektet skal 
vurderes for trinnvis utvikling. Helse Sør-Øst RHF har gitt oppdraget til Sykehusbygg. Mitt oppdrag er å 
sikre kunnskapsoverføring til Sykehusbygg i program/ konseptfasen, forprosjektet og detaljprosjektet.  
 
2. En nødvendig endring. 
 
I idefasen ble det konkludert med at RSA, PUA, KPS og Lokal sikkerhetsavdeling burde samlokaliseres.  
De viktigste grunnene er: 

• Høy driftseffektivitet ved samordning av vaktberedskap. 
• Synergieffekt av et større fagmiljø. 
• Sambruk av felles arealer og støttefunksjoner. 
• Mulighet for å fraflytte og selge bygg hvor Lokalsikkerhet/PUA og RSA er i dag.                              

( Lokalisert på Granli og Verkensveien 19 på Dikemark).                   
 
3. Målsetting på kort, mellomlang og lang sikt. 
 
Målsettingen på kort sikt blir å sørge for å sikre kunnskapsoverførsel til Sykehusbygg fra de involverte 
seksjoner i program/konseptfasen (figur 1). Dette for å sikre at bygget blir forsvarlig ut fra lovmessige, 
faglige og organisasjonsmessige formål.  Styremøtet i Helse Sør-Øst skal beslutte å eventuelt akseptere 
konseptet som ligger i program og konseptfasen 15. juni-17. Dette danner grunnlaget for en lånesøknad til 
helse- og omsorgsdepartement (B3 fig 1). 
 
Alt tyder på at styret i Helse Sør-Øst vedtar dette og at lånesøknaden innvilges. Det blir derfor utviklet 
videre til forprosjektet, vist i figur 1, til høsten. Målsetningen på mellomlang sikt er å sikre at 
kunnskapsoverførselen til Sykehusbygg både i forprosjektet og detaljprosjektet blir ivaretatt. 
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Målsetting på lang sikt realiseres først når de konkrete utbyggingsbehov i sin helhet er dekket. I denne 
prosessen må en sikre fremtidig og moderne tilbud innen spesialisthelsetjenesten med vekt på bygg som 
legger til rette for:  
 

• God diagnostikk, utredning og pasientbehandling  
• Samling av sterke og gode faglige miljøer for å oppnå dette  
• Effektiv drift av eksisterende og framtidige funksjoner  
• Forsvarlig samfunnsvern  
• Et trygt behandlings- og arbeidsmiljø  

 
4. Lederperspektiv/lederutfordringer 
 
Sykehusbygg er utøvende prosjektorganisasjon i konsept- og programmeringsfasen for nybygg RSA. 
Sykehusbygg har etablert en prosjektorganisasjon vist i figur 2. 
 

 
 
Prosjektorganisasjonen har engasjert en ekstern rådgivergruppe med arkitekter og ingeniører som skal 
tegne «råutkastet» til nybygget i konseptfasen. Blir dette vedtatt vil gruppen gå videre som vist i figur 1.  
For å sikre kunnskapsoverførsel fra OUS til prosjektorganisasjonen og ekstern rådgivningsgruppe har en 
opprettet en samhandlingsgruppe. Den er vist som grå boks i figur 2. Det er denne gruppen som skal sikre 
kunnskapsoverførselen gjennom hele prosjektet. Undertegnede leder denne gruppen. 
Samhandlingsgruppen består av 26 medlemmer fordelt på, brukere, ledere, ansatte, tillitsvalgt og 
verneombud. Samhandlingsgruppen er inndelt i 5 ulike fokusområder med hver sin leder.  
 
1. Kliniske funksjoner – RSA 
2. Kliniske funksjoner – Lokal sikkerhetspsykiatri og PUA. 
3. Forskning, undervisning og kontorarbeidsplasser. 
4. Støttefunksjon. 
5. Sikkerhet. 
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Lederutfordringene består i at de forskjellige seksjonene som skal inn i bygget har ulike tradisjoner, 
kulturer og behov. Disse skal forenes slik at prosjekt-gruppen og arkitektene kan tegne et funksjonelt bygg 
innenfor en gitt kostnad. 
 
Eksempler på dette er; RSA trenger en streng perimetersikkerhet med adgangskontroll lik fengsel, slik at 
ikke uønskede ting blir tatt med inn.  De andre seksjonene trenger nødvendigvis ikke dette. Et annet 
eksempel er at alle sengeavdelinger ønsker å ligge i 1 etasje, noe tomten ikke gir rom for. Et tredje 
eksempel er at noen ønsker at behandlerne (lege, psykolog) bør sitte samlet, mens andre ønsker å 
lokaliseres sammen med døgnpostene. Eksemplene er mange, og det er min oppgave å prøve å finne 
kompromisser.  
 
Jeg vil definere samhandlingsgruppen som interessenter for dette prosjektet. Interessentene er nærmere 
beskrevet i vedlegg 1.  Bekymringene som interessentene har er oppstilt i figur 3.  
 

 
 
 
5. Analyse knyttet til modeller og teori. 
 
Helse Sør- Øst ved Sykehusbygg leder og bestemmer utformingen av bygget. 
I første samhandlingsmøte kom det frem bekymringer vist i figur 3. En er redd for at bygget blir for lite, 
og at PUA og Lokal Sikkerhetsavdeling ikke blir med i første byggetrinn. Lederutfordringen min blir da å 
spisse og samordne kunnskapen slik at den blir en maktfaktor. Det kan da inngås de nødvendige 
kompromisser. Størrelsen på bygget ble beregnet ut fra en framskriving av befolkningsvekt og andre 
forholdet i idefasen. Dette ligger fast.  
 
OUS mener at en bør ta med PUA og Lokal sikkerhet i første byggetrinn. Begrunnelsen for dette er 
beskrevet tidligere i punkt 2. Det er regnet på driftskostnadene ved samlokalisering og ved ikke å 
samlokalisere. Foreløpige kalkyler viser at ved ikke å samlokalisere kan det koste mellom 40-50 mil 
kroner ekstra i året. Klinikkleder har møter med adm. dir. på OUS for å frembringe dette poenget, slik at 
de igjen kan påvirke Helse Sør-Øst. 
 
Det er 2 alternativer til lokalisering, henholdsvis i Asker og Bærum kommune. Media kan bli en kritisk 
faktor. Media kan skrive kritisk om dette hvis det velges å bygge i Asker kommune. Asker ønsker ikke 
bygging der, da de ønsker området til boligutvikling. Da må Staten ekspropriere. Helse Sør- Øst har derfor 



valgt i første omgang å gå videre i kommunikasjonen med Bærum kommune. Tomten i Bærum kommune 
er brukt som utkast for tegningene som er tegnet i konseptfasen. Undertegnede har ingen påvirkning i 
dette spørsmålet.  
 
En utfordring er at PUA mener at behandlerne skal sitte inne i posten, mens de tre andre ønsker et samlet 
kontorfellesskap for behandlerne.  Min holdning vil være å la arkitektene prøve å tegne dette inn. Hvis 
dette ikke lar seg gjøre uten at det blir for dyrt må PUA innordne seg slik de andre seksjonene ønsker. 
Samlokalisering av behandlerne er gjort i tilsvarende bygg i utlandet. Når det gjelder perimetersikkerhet er 
det en klar holdning at bygget er opprinnelig tenkt for RSA sine pasienter. Da vil sikkerheten som er 
nødvendig i forhold til deres pasienter bli utslagsgivende i den videre prosessen. Det samme argumentet 
må brukes når alle seksjonene vil ligge med pasientutgang til bakkeplan og det ikke er plass på tomten. 
  
Tidsfristen er knapp. Det kan derfor gå utover kvaliteten på kunnskapsoverføringen til Sykehusbygg. 
Dette kan oppveies ved: 

1. Undertegnede møter noen av interessentene fra OUS i samhandlingsgruppen.  
2. De ulike funksjonsgruppene får oppgaver de skal svare på mellom hvert samhandlingsmøte. 
3. Lederne av funksjonsgruppene møter prosjektgruppen sammen med undertegnede. 
4. Økonomistaben har møter med de berørte seksjonslederne i sitt oppsett, og på den måten bringer 

kunnskap til prosjektgruppen.   
 
I konseptfasen blir bare grunnrisset bestemt. Det er bestemt at samhandlingsgruppen vil bestå i hele 
prosjektfasen som vist i figur 1. En valgte i konseptfasen ikke å frikjøpe noen, samtidig som undertegnede 
går på Topplederprogrammet. Det må derfor vurderes i forprosjektet om en skal frikjøpe noen. 
Undertegnede er usikker på hvordan dette evt. skal gjøres. Jeg må derfor sammen med klinikkleder og 
hennes stab vurdere dette videre. Det bør også innhentes råd fra Sykehusbygg på hvordan de gjorde det i 
andre prosjekter, eks Østfold. 
 
Det å bygge et bygg og samlokalisere 4 seksjoner i et helt nytt bygg er en stor endring og vil kunne 
oppleves dramatisk. Dette kan oppveies ved at en konsentrerer seg om en «boks av gangen, slik det er vist 
i figur 1. Tidsfristen er stram i konseptfasen. Det må derfor arbeides mye på kort tid for å rekke neste 
styremøte til Helse Sør-Øst i juni. Flere av interessentene mener derfor at det er en fare at en ikke blir 
grundige nok i sin kunnskapsoverføring. I konseptfasen lages det et grunnriss. I «neste boks» 
forprosjektet, blir det enda viktigere med kunnskapsoverførsel. Jeg vil benytte meg av denne tiden til å få 
de 4 lederne som skal inn i bygget til å utvikle samarbeidet. Dette gjøres ved at de sitter sammen i ulike 
grupper som er beskrevet i denne oppgaven. 
 
Sykehusbygg har behov for å møte lederne for fokusgruppene til å samordne innspill, diskutere og 
konkludere. Leder av RSA leder Fokusgruppe 1, seksjonsleder Lokal sikkerhet leder Fokusgruppe 2, og 
seksjonsleder KPS leder fokusgruppe 3. Vi velger å ta med seksjonslederen på PUA i gruppa med 
begrunnelsen av at alle 4 seksjonene skal samarbeide i nybygget. Mye av premissene blir lagt i 
prosjektperioden. Samarbeidet i nybygget vil også bli et tema på de ukentlige ledermøtene i avdeling 
NOR. En ønsker også å reise ut for å se andre bygg, eks i Sverige. Dette fordi vi da kan få en 
fellesskapsfølelse for bygget og hvordan samlokalisere. Undertegnede arrangerte en slik tur i januar til 
Stockholm som var svært vellykket. Jeg fikk i etterkant kritikk fra verneombud og tillitsvalgte som mente 
de også skulle ha vært med. Hvordan en neste tur kan organiseres må drøftes. 
 
I OUS er det strenge rammer på hvem som skal sitte i slike prosjekter. Tillitsvalgte, vernetjenesten og 
brukerorganisasjonene velger sine representanter. Sykehusbygg ønsker i utgangspunktet få deltagere. 
Undertegnede gjorde ikke en grundig nok jobb til å velge ut interessenter som kan sikre 
kunnskapsoverføring til Sykehusbygg. Tillitsvalgtapparatet valgte ikke å ta med Legeforeningen. Dette 
oppleves som en svakhet. Jeg må sammen med Sykehusbygg i forprosjektfasen vurdere om det er mulig å 
ta med Legeforeningen. Undertegnede må samtale med representant derfra slik at vedkommende evnt blir 
med. Grunnen til at hun ikke valgte å være med tidligere var at hun var opptatt i et annet prosjekt og derfor 
ikke hadde muligheter til å delta. 
 



I Funksjonsgruppen RSA opplevde undertegnede at det var for lite mangfold og gruppen ble derfor tilført 
en psykiater fra Lokal Sikkerhetsavdeling. Gruppen ble også styrket med en representant fra 
brukerorganisasjonene. I Sikkerhetsgruppen var det også for lite mangfold. Det var ingen med fra RSA 
som kunne gi kunnskapsoverførsel. Gruppen ble styrket med en enhetsleder fra RSA som har kompetanse 
på sikkerhet samt en tillitsvalgt som har samme kompetanse. I gruppens støttefunksjoner var det også for 
lite mangfold, noe lederen ga utrykk for. En utvidet gruppen med støttefunksjoner fra egen organisasjon 
som kjøkkensjef og transport. I tillegg tok undertegnede med enhetsleder og et seksjonsverneombud, 
henholdsvis fra PUA og RSA. Begge med betydelig kunnskap om hvordan drifte avdelinger. 
Samhandlingsgruppen ble betydelig utvidet, noe prosjektorganisasjonen i utgangspunktet ikke ønsket. I 
arbeidet med forprosjektet tror jeg at samhandlingsgruppen inneholder de interessentene som bør være 
med, hvis en i tillegg får med Legeforeningen. 
 
I besøket på Helix i Stockholm (tilsvarende bygg som vi skal bygge) fikk vi et tydelig råd om hvordan 
skape en enhetlig kultur. Det var å ha felles inngang, møterom og garderober for personalet. Også kantine,  
spiseplasser og pauserom  skulle være felles for alle seksjonene. En kunne dermed ha felles lunsj, 
undervisning, møter, arrangementer ol. Da unngår en at det oppstår ulike kulturer og holdninger innad i 
enhetene. Dette har vært og vil være en rød tråd for meg gjennom hele prosessen. Jeg tror dette vil være et 
viktig bidrag for å forene de ulike kulturer og holdninger som enhetene har. Alle avsnitt står på lik linje i 
det nye bygget. Det var også bakgrunnen for min tanke om at alle behandlerne skulle sitte sammen i et 
felles kontorområdet i nybygget, og utveksle erfaringer og derfor kunne dra nytte av hverandre.  Da det 
viste seg at PUA hadde andre behov har vi prøvd å etterstrebe dette, til tross for at det bryter noe med 
tankegangen. Jeg har tidligere beskrevet at alle seksjonslederne er med på alle møter og beslutninger. Vi 
har derfor allerede startet grunnlaget for å skape en felles kultur. Det diskuteres at det bør være en stedlig 
sjef som er leder for alle seksjonene i nybygget.  Dette kan resultere i en ny organisering av avdeling 
NOR, noe som må drøftes på klinikknivå og med adm dir på OUS. 
 
6. Fremdriftsplan. 
 
I flere møter i desember 2016 med Sykehusbygg, Helse Sør-Øst, OUS nivå 1, klinikkleder og 
undertegnede ble det bestemt at undertegnede skulle være leder av samhandlingsgruppen som vist i figur 
2. Det har vært 5 store møter i samhandlingsgruppen fra januar til mars-17. I tillegg lager 
økonomiavdelingen sammen med de involverte seksjonslederne, klinikkleder og undertegnede en 
kostnadskalkyle på hva det vil koste å drifte avdelingen i 2030.  Styremøte i OUS er 28/5 og styremøte i 
Helse Sør- Øst er 15/6-17. Der skal det bestemmes om en skal gå videre til forprosjektet. Dette danner 
grunnlaget for en lånesøknad til HOD. Til høsten starter sannsynligvis forprosjektet, der samhandlings 
gruppa blir like involvert som i konseptfasen. En tar sikte på at bygget står ferdig i 2022. 
 
7. Budsjett- Nøkkeltall. 
 
Det er ikke satt av penger til kunnskapsoverføring, bortsett fra at dette skal prioriteres, slik jeg beskrev i 
5.7.  
 
8. Kort sammendrag og konklusjon/anbefaling 
 
Helse Sør-Øst har vedtatt å gå fra idefase til konseptfase for nytt bygg for RSA. I oppgaven beskrives 
problemstillingen ved å sikre kunnskapsoverføring fra brukerne av det fremtidige bygget til 
prosjektorganisasjonen.  Dette er gjort ved å samle en rekke av interessentene i en samhandlingsgruppe. 
Denne er igjen delt i 5 funksjonsgrupper. Undertegnede er leder og koordinator for samhandlingsgruppen 
mot Sykehusbygg. Samhandlingsgruppen skal sikre kunnskapsoverføring til Sykehusbygg. 
 
9 Vedlegg: 

- Interessentanalyse 
- Risikoanalyse 
- Utdypende analyse 

 


