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Ny regional sikkerhetsavdeling – Samlokalisering RSA, LSA og PUA
Hensikt
I møte 10.10.2019 vedtok planutvalget i Bærum kommune følgende:
«Forslag til reguleringsplan, detaljregulering for ny sikkerhetsavdeling på Ila,
planID 2017020, alternativ sør, plankart dokument 4563915, med
bestemmelser, dokument 456359, og alternativ nord, plankart dokument
4567363 med bestemmelser dokument 4563910 fremmes, jf. plan - og
bygningsloven § 12 - 11.
Forslagene til reguleringsplan for alternativ sør og alternativ nord, sendes
begge på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan - og bygningsloven
§ 12 - 10.
Før neste behandling bør fordelen ved samlokalisering av de tre
komponentene og konsekvenser ved å ikke gjøre det utdypes.»
Hensikten med dette notatet, er å svare ut siste vedtakspunkt (uthevet skrift) som
omhandler begrunnelse for samlokalisering av regional sikkerhetsavdeling (RSA),
lokal sikkerhetsavdeling (LSA) og regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/
og autisme (PUA).

Virksomhetsinnhold
Konseptfase med tilhørende skisseprosjekt ble i styresak 070-2017 godkjent av
styret i Helse Sør-Øst RHF.
I styresaken er det definert at prosjektet skal gjennomføres som to etapper med
følgende virksomhetsinnhold:
Etappe 1:
• Regional sikkerhetsavdeling (32 plasser)
• Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse
Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er
organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av
privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

Etappe 2:
• Lokal sikkerhetsavdeling (25 plasser)
• Regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (12 plasser)
Varigheten mellom etappe 1 og 2 er ennå ikke avklart.

Samlokalisering RSA, LSA, PUA og regionalt kompetansesenter
Sikkerhetspsykiatri i spesialisthelsetjenesten er delt i to behandlingsnivåer, et
regionalt nivå (Nivå 1, RSA), og et lokalt nivå (Nivå 2, LSA). Det er viktig med et tett
og nært samarbeid mellom LSA og RSA da pasienter ved behov flyttes mellom
avdelingene avhengig av sykdomsforløpet til pasienten. Ved etablering av nye bygg
for sikkerhetspsykiatri ved Oslo universitetssykehus HF, er det et ønske om å
samlokalisere behandlingsnivåene.
Regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA) har et regionalt
ansvar for tilbud til personer med utviklingshemming og/eller autisme og samtidig
alvorlig psykisk tilleggslidelse med store funksjonsvansker og høy voldsrisiko. Denne
virksomheten har stor faglig -og driftsmessig synergieffekt av en samlokalisering med
sikkerhetspsykiatrien for øvrig.
Ved å etablere regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
integrert med klinisk virksomhet og nær kriminalomsorgen, legges det til rette for
forskning, fagutvikling og formidling mellom kompetansesentrene for
sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri. Samfunnsoppdraget er å bidra
til et bedre tjenestetilbud for pasientene og brukere i sikkerhetspsykiatrien,
fengselspsykiatrien og rettspsykiatrien.
Både RSA, LSA og PUA har ansvar for mottak, omsorg og behandling av pasienter
med alvorlige psykiske lidelser med atferdsavvik, og som er til nærliggende og
alvorlig fare for seg selv eller andre. For å kunne ivareta disse pasientene, kreves det
bygg med spesielle krav til bygningsmessig robusthet og som har både skall- og
perimetersikring som kan stå i mot frigjørelsesforsøk og kvalifiserte rømningsforsøk.
Oslo universitetssykehus HF vil samlokalisere RSA, LSA, PUA og regionalt
kompetansesenter for å oppnå følgende effekter:
- Samling av sterke og gode fagmiljø som vil gi faglige synergier og bedret
rekruttering i fagfelt som er lite.
- Muligheter for felles legevaktordninger, fleksibilitet i bruk av personell,
gjensidig veiledning, kompetanseutvikling og beredskapsmobilisering mellom
enhetene.
- Høy driftseffektivitet ved samordning av vaktberedskap gir lavere
bemanningsbehov og reduserte kostnader.
- Samlokalisering av RSA og LSA gir bedre pasientbehandling som følge av
større fleksibilitet ved behov for flytting av pasienter mellom avdelingene.
- Sambruk av felles arealer, støttefunksjoner og sikkerhetsanlegg medfører
lavere investeringskostnader og driftskostnader sammenlignet med en delt
løsning.
I tillegg vil man ved en lokalisering ved Ila legge til rette for ytterligere synergier
gjennom samarbeid mellom det psykiatriske fagmiljøet ved RSA og
tilsvarende fagmiljøer ved Ila fengsel. Et samlet fagmiljø er ønsket sterkt velkommen
fra Ila fengsel.
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