
Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

Samarbeid om velferdsteknologi Agder
Arendal kulturhus 27. – 28. febr. 2020

Vi bygger for fremtidens psykiske helsevern. Nytt psykiatribygg til Sørlandet sykehus

Rådgiver, Klinikk for psykisk helse(KPH)/psykiater Karl Erik Karlsen



Nybygg Psykisk helse 
Kristiansand(NPK)



Nøkkeltall

 Bygget
• Ca 10800 m2 BTA (Bruttoareal)

• Ca 5700  m2 BRA (Bruksareal)

 Kostnadsramme 873 millioner kroner(regulert til 2019-nivå)

 70 døgnbehandlingsplasser med 70 senger til psykiatrisk sykehusavdeling(PSA-SSK) 

 10 sengerom for Ungdomsklinikk (ABUP)

 Poliklinikk Kontorareal Akuttmottak mm

 Det skal i tillegg utarbeides planer knyttet til: 

• Utomhus 

• Oppgradering av Kjærlighetsstien som del av fremtidig beredskapsvei



Fremdriftsplan

Kvalitetssikring 

av 

Konseptfase-

rapport

•Høst 2017

Prosjekteringsfase

•2018-2019

• Forprosjektrapport til B4 i 
styrene:

•Uke 9:Prosjektstyret

•Uke 12: SSHF

•Uke 18:HSØ

Byggefase

•Oppstart våren 
2020

Ferdig bygg

Vinter 2022

Prøvedriftsperiode

Innflytting 

Våren 2023
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Utomhusplan

-Adkomster(allmenn, akutt)

-Rekreasjonsarealer

-Aktivitetsarealer

-Parkeringsplasser



1. Etg Pasientarealene samlet på ett plan

Prinsipper

• Standardiserte rom

• Døgnenheter har samme 

utforming

• Bygget deles inn i soner 

som angir byggets 

robusthet: 
o Grønn sone       

o Gul sone 

o Oransje sone



2.Etg Administrasjon-, Kontor- og  Møtefasiliteter  



U.Etg Lager- og garderobefasiliteter, 
Simulering/ferdighetstrening

SIM/Ferdighetstrening:
• Eget areal som rendyrkes til sin funksjon
• Robust infrastruktur som ivaretar ulike former for

behov i å trene på komplekse situasjoner
• Fremtidig bruk av VR?



Teknologiutprøvning av radarsensorer for detektering
av tilstedeværelse, søvn og respirasjon
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Bruk av Mixed Reality (VR og AR) i helstjenesten
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• Teknologien fungerer. Det er opp til helsevesenet å klare nyttiggjøre seg av 
den

• Både VR og AR har et potensiale til å forbedre helsetjenesten innenfor flere 
områder:
• Opplæring av ansatte

• Terapeutisk behandling, herunder: eksponeringsterapi, kognitiv trening av 
hukommelse, angst, fysisk rehabilitering m.m

• Øke inkludering av isolerte/skjermede pasienter ved deltakelse via skjerm

Det kreves stor grad av utvikling og opplæring for å kunne implementere på en god 
måte. Helsetjenesten, både privat og offentlig sektor, har et felles tverrsektorielt behov 
som vi kan jobbe med å løse sammen i felles arenaer, slik som i4Helse har potensiale til å 
være.



Sansning av psykisk helse
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Etiske sider ved bruk av sensorteknologi og kunstig 
intelligens i psykiatri

Hans Gunnar S. Lian
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Sensorteknologier
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Søvnsansing

24



Hva måler sensorene?
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●Fysiologi og atferd

●Affekt

●Humør

●Depresjon



Etiske implikasjoner: Hvorfor?
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●Hva er formålene med sensorbasert overvåkning?

 Sikre liv og helse (f.eks. hindre selvmord), øke sikkerhet på avdelingen

 Skaffe mer objektiv informasjon relevant til...

● ... behandling, andre kliniske tiltak, og oppfølging

● ... diagnostisering og screening (krever rike mengder data)

 Forskningsmessige og statistiske formål (forskningsetikken aktualiseres)

Mer generelle moralske mål knyttet til individ/samfunn, f.eks. øke autonomi, 
sikre velferd/livskvalitet, funksjonsevne, m.m



Etiske implikasjoner: For hvem?
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• Pasienter/brukere

– Her: Inneliggende pasienter på akuttmottak

– Kan ha manglende eller endret autonomi eller samtykkekompetanse

– Kan være tvangsinnlagt

• Klinisk helsepersonell (ansvarlige for bruk av overvåkningssystemer i 
behandling)

• Tredjepartsaktører (pårørende, teknologitilbydere, driftsansvarlige, interesse-
og brukerrepresentanter, m.m.)



Mulige etiske fordeler og ulemper
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• Mulige fordeler:
 Effektivisering av tjenester og behandling, ressursbesparelse

 Kan gi klinisk nyttig informasjon -> potensielt økt innsikt i individuell atferd

 Kan understøtte god kommunikasjon, omsorg og terapeutiske relasjoner

• Mulige ulemper:
 Personvern, personlig integritet og andre menneskerettigheter og verdier utfordres

 Fare for at pasienten havner i et slags «panoptisk fengsel»

 Uklarheter omkring samtykke (i tilfeller av endret eller manglende 
samtykkekompetanse/autonomi) og følgene av dette

 Tillit til teknologi undergraves (blant både pasienter og helsepersonell)
o F.eks. som resultat av manglende åpenhet/transparens

o Kan i verste fall undergrave terapeutiske relasjoner

 Uklarheter om hvem som kontrollerer persondata



GDPR (General Data Protection Regulation)
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GDPR, generelle bestemmelser, pkt. 53:

«Special categories of personal data which merit higher protection 
should be processed for healthrelated purposes only where 
necessary to achieve those purposes for the benefit of natural 
persons and society as a whole, in particular in the context of [...] 
monitoring and alert purposes [...]»



GDPR – sentrale normer for bruk av persondata

30

•Noen generelle krav til prosessering av helsedata:

– Basert på informert samtykke (om f.eks. formålet med 
datainnhentingen)

• All helsehjelp er i utgangspunktet samtykkebasert. Kan man takke ja til 
helsehjelp, men likevel avvise datainnhenting som en del av helsehjelpen?

• Kan kompliseres av tvangsinnleggelse

– Transparens (for «datasubjektet»)



Case I
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• Psykotisk mann (42), NN-1, er åpenbart ikke samtykkekompetent og 
legges inn til tvungen behandling (jf. psykisk helsevernloven § 3-3).

• NN har sterke vrangforestillinger knyttet til opplevelsen av å bli 
kontinuerlig forfulgt og overvåket av PST, og krever at sensorene i 
taket på sitt pasientrom kobles ut.

• Kan NN kreve dette?



Case II
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•Kvinne (19), NN-2, legges inn til tvungen observasjon (jmf. 
psykisk helsevernloven § 3-2) etter gjentatte 
selvmordsforsøk. Hun regnes som samtykkekompetent, men 
en fare for eget liv.

•Kan NN-2 kreve at sensorsystemene på hennes rom skal 
kobles ut?


