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Somatikk og psykisk helsevern i 
samme hus – går det an??



18 kommuner 

Opptaksområde: 
280 000



Ensengsrom





Min historie om å planlegge og ta i bruk et 
nytt sykehus

der psykisk helsevern og somatikk er under 
samme tak

+

Refleksjoner og tanker rundt det å klatre ut 
gjennom hullet i gjerdet til en 100 år 

psykiatrisk institusjon

Hva jeg skal snakke om

+
En underliggende tone om fordommer og 

frykt



Omsorg  – overgrep

Tvang  - makt - frivillighet

Mystikk- fordommer - tabu – sykdom 

Lukkethet - åpenhet

Oppbevaring/bosted  – Behandling

Psykisk helsevern
Historien og utviklingen



Arkitektkonkurransen 2002 Konseptrapport 2007

Rev. Konseptrapport 2008

En lang vandring

2015



Ambisjoner og 
muligheter
Pasientens beste
Tradisjon eller 
indikasjon??

For framtiden – ikke for fortiden



Fleksible lokaler tilpasset dagens drift
Standardisering  og særegenheter 

Helhet og tverrfaglighet i pasientbehandlingen
Det nye sykehusets grunnleggende idè

For pasienter innlagt for psykiske lidelser
For pasienter innlagt for somatiske sykdommer

Samtidighet i behandlingstilbudet

Premissleverandør for nyutvikling
Nyutvikling i tråd med faglige behov

Ut av skogen – fram i lyset
Alminneliggjøring og åpenhet

Et oppgjør med mystikk og magi
Et oppgjør med lukkethet

Det vi var og er opptatt av



Fylkesdekkende og spesialiserte 
seksjoner for pasienter som har 

behov for spisset kompetanse og 
særlig beskyttelse

10 funksjonsinndelte døgnseksjoner
98 +10 døgnplasser

• Ungdomspsykiatrisk seksjon (14- 18)
• Psykiatrisk akuttmottak (PAM)

• Sikkerhetsseksjoner - 2
• Affektive lidelser (inkl ECT) - 1

• Psykiatrisk utredning -1
• Psykosebehandling - 3

• Alderspsykiatrisk seksjon – 1

Lukkede seksjoner

Frivillighet og tvang



Alt som kan være felles skal være felles 
Pasienter og pårørende



Lukket for noen, åpent for andre 

Fare for seg selv og andre eller akkurat som folk flest

Ustabile – urolige – stabile og rolige

Vandalisering og forsiktighet

Skjerming og fri utgang

Tvang og frivillighet

Litt om å kommunisere og få forståelse for tiltak for å ivareta
sikkerhet og særegenheter

for pasienter, medarbeidere og samfunnet

Verstefallstenkning og frykt



Fleksibilitet, oversiktlighet og standardisering

…. Men ingen rosemaling og klokkestreng 



Selvmordsforebygging i veggene



Utemuligheter og aktivitet



Verandaer til glede eller forskrekkelse??

Orker vi egentlig ikke  å ta innover seg alvoret og lidelsestrykket??



Akuttforløpet

Barn og ungdom

Alderspsykiatri – nevrologi - geriatri

Smertebehandling og fedme (Moss)

Tilgang på laboratorier – røntgen – somatiske spesialiteter for pasienter i 
psykisk helsevern 

Tilgang på psykiatrisk kompetanse for somatiske pasienter

Forskning, fagutvikling og støttefunksjoner

Helt menneske – helhetlig behandling
Konkrete og definerte samhandlingsambisjoner

Om å bli kjent, om å lære av hverandre og om kvalitet i pasientbehandlingen



Kapasitet 2020
Sykehuset Østfold 

Moss Kalnes Forprosjekt

Senger 678
Ordinær somatikk 100 416 516

Ordinær psykiatri 108 108

Tekniske somatikk 43 43

Teknisk psykiatri 12 12

Operasjoner 18
Innliggende 9 9

Dag 9 9

Poliklinikk 52 93 145

Bildediagnostikk 7 20 27

Dagplasser 64 49 113

Service/varemottak

Helikopter

Behandling

Sengeområde 
somatikk

Sengeområde 
psykisk helsevern

Hovedinngang

Byggets utforming og sentrale kommunikasjonslinjer



Systemer og infrastruktur
Likt for alle

Effekten av å 
delta som aktiv
premissleverandør



Hvor åpent og hvor lukket??

Beskyttelse i sårbare situasjoner
Personvern 

Omgivelsenes tålegrense?

En flytting og 
et paradigmeskifte

Om å se hverandre
Om å se andre 
Om å bli sett 

Fram i lyset





Om å være på Veum eller om å være 
på sykehuset på Kalnes.

Om å ha adgang til fellesfunksjoner

Om å bli møtt med moderne og 
Normaliserende lokaler.

Pasientperspektivet



Har ikke dette blitt veldig 
sykehusaktig???

For framtiden – ikke for fortiden
Har ikke dette blitt veldig 
sykehusaktig???



At dere tilegner dere kunnskap og 
forståelse for hva psykisk lidelse kan 
være. 
• Hvem er det nå egentlig som hører inn 

under sekkeformuleringen 
«psykiatriske pasienten»???

• Skygger egne forestillinger for fakta??
• Skygger egen frykt for fakta??

At dere må våge å stille spørsmål og 
utfordre oss som arbeider med dette til 
daglig.

At dere bidrar i det å få både pasientene 
og fagfeltet fram i dagens lys, 

- slik det er og ikke slik man tror det er. 

Mitt ønske
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