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Aker helsearena og SUF– hva og hvem er det?
Oslo universitetssykehus og Oslo kommune
har laget en samarbeidsavtale for Aker
helsearena. I avtalen er det enighet om at
partene skal samarbeide om organisering av
virksomheten og utvikling av bygningene på
helsearenaen, totalt 53.000 kvadratmeter på
Aker sykehus.
Prosjekt samhandlingsarena Aker avsluttes i
desember 2014. Som en forberedelse til
etablering av permanent drift har vi opprettet et

strategisk utviklingsforum, SUF, som skal
bidra til å oppfylle formålet for Aker som
samhandlingsarena ved at partene i fellesskap
planlegger utvikling av helsearenaen og
tilrettelegger å ta ut synergier mellom
aktørenes virksomhet på flest mulig områder.
Deltagerne i strategisk utviklingsforum er,
Marie Hylen Klippenberg, Gjertrud Spillum,
Marie Anbjørg Joten, Ingvild Bryde-Erichsen
og Kirsten Sæther

Strategisk utviklingsforum ved Aker helsearena. Fra venstre: Marie Hylen Klippenberg og Gjertrud Spillum fra
OUS, Marie Anbjørg Joten og Ingvild Bryde-Erichsen fra Oslo kommune, Kirsten Sæther fra Sunnaas.

1.mars ble Marie Hylen Klippenberg ansatt
som koordinator for Aker. Hun kommer fra
stillingen
som
seksjonsleder
for
anestesisykepleierne, og har til sammen jobbet
i 26 år på Aker i diverse stillinger. Som
koordinator skal hun arbeide med å
optimalisere samspillet mellom klinisk
virksomhet og støttefunksjoner i OUS på Aker.
I tillegg skal hun være OUS kontaktperson
overfor Oslo kommune og Sunnaas sykehus og
sammen med deres kontaktpersoner arbeide
med videre utvikling av Aker som
samhandlingsarena. OUS stedlig koordinator
på Aker skal ikke ha noen direkte
lederfunksjon for de enhetene som er på Aker.
De har sine egne ansvarslinjer i avdelinger og
klinikker. Hun sitter i Samarbeidsorganet som

skal utrede og anbefale fordeling av arealer på
Aker.
1.april ble Gjertrud Risnes Spillum ansatt som
virksomhetsleder for Oslo Sykehusservices
avdelinger på Aker. Hun kommer fra stillingen
som leder for støttefunksjoner på Ullevål i
mange år, og sist fra stillingen som leder av
virksomhetsområdet Intern service i OUS.
Hun er nå leder for alle støttefunksjoner som er
lokalisert til Aker. OSS-Aker skal understøtte
den kliniske driften på best mulig måte sett i
lys av tildelte midler. Samarbeidet med klinisk
koordinator og våre leietakere står særlig
sentralt. Hun sitter i Samarbeidsorganet som
skal utrede og anbefale fordeling av arealer på
Aker sammen med representanter for Oslo
kommune.

Marie Anbjørg Joten er hovedprosjektleder for
prosjekt Samhandlingsarena Aker som er et
felles prosjekt mellom Oslo kommune og
sykehusene i Oslo regionen, der OUS er det
koordinerende sykehuset for de andre
sykehusene. Marie Anbjørg sitter også i
samarbeidsorganet. Hun kommer fra stilling
som assisterende bydelsdirektør i bydel
Nordstrand.
Ingvild Bryde-Erichsen er prosjektrådgiver i
prosjekt Samhandlingsarena Aker. Prosjektet
ble igangsatt i august 2011 og pågår ut 2014.
Hun bidrar som prosjektstøtte inn i de ulike
delprosjekter
og
arbeider
ellers
i
prosjektledelsen med gjennomføring av

hovedprosjektet. Ingvild sitter også i
samarbeidsorganet sammen med OUS. Ingvild
kommer fra stilling som rådgiver i Akershus
universitetssykehus.
Kirsten Sæther er samhandlingssjef på Sunnaas
sykehus HF, og representerer ledelsen for
sykehuset inn i samarbeidet med OUS og Oslo
kommune
på
Aker.
Sunnaas
driver
poliklinikken «raskere tilbake» og regional
kompetansetjeneste rehabilitering, og håper å
utvide aktiviteten med poliklinisk virksomhet
fordi Aker helsearena har et godt potensial til å
få
frem
innovative
tjenester
innen
rehabilitering.

FAKTABOKS om Aker

Åpen dag Aker
helsearena 3.6.2014
Onsdag 3.juni ble påstander om at Aker
sykehus er nedlagt gjort til skamme. Nesten 30

193 senger i bruk
900 ansatte
6500 operasjoner pr. år
105 000 polikliniske konsultasjoner pr. år
45 000 konsultasjoner ved legevakten pr år
700 000 utførte lab. analyser pr. år
Over 30 avdelinger/seksjoner fra henholdsvis
OUS, Oslo kommune, Sunnaas sykehus og
Sophies Minde.

ÅPEN DAG PÅ AKER
4. Juni 2014

avdelinger/fagormåder hadde laget stands hvor
de skulle presentere sin aktivitet på Aker. Fra
to timer før arrangementet skulle åpne
strømmet ivrige ansatte på for å gjøre klar til å
vise frem sin virksomhet. Ved åpning var det
så fullt i vestibylen at pasienter og pårørende
nærmest måtte loses gjennom. Det var høy
aktivitet og mange kreative løsninger for å vise
det man er stolte av ved egen enhet. Det var
både test av fysisk armstyrke og av ferdigheter
på hjerte-lungeredning, vaffelsteking og
balansetester. Fantastisk å se både variasjonen,
engasjementet og kompetansen som finnes
blant alle de 900 som har sin arbeidsplass på
Aker. Ved åpen dag fikk ansatte en flott
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mulighet til å bli kjent med hverandre og til å
knytte nye kontakter som kan føre til et tettere
samarbeid rundt alle pasientene våre.
Det var kåring av beste stand, og en felles
presentasjon av anestesi, operasjon og
postoperativ avdeling vant knepent med en
stemme over KAD (kommunal akutt
døgnenhet). De fikk kake og ble feiret 20.

juni. Anestesi, operasjon og postoperativ
takker Oslo kommune for den deilige og flotte
kaken.

Regional kompetansetjeneste for
rehabilitering er på Aker helsearena
Regional Kompetansetjeneste Rehabilitering
(RKR) er en ny tjeneste for å formidle
kunnskap og erfaring innen rehabilitering i
hele Helse Sør-Øst, på tvers av diagnoser,
pasientgrupper, helseforetak og institusjoner.
Vi har hovedkontor på Aker Helsearena og er
organisert under Sunnaas sykehus HF. For å
stimulere til god fagutvikling, vil vi være
pådriver for etablering av faglige nettverk, og
samarbeide
tett
med
andre
kompetansetjenester, rehabiliteringsavdelinger,
-institusjoner og fagpersoner for å dele
erfaringer innen rehabiliteringsfeltet.
Det er viktig å holde seg oppdatert på hva som
skjer innen forskning og beste praksis i feltet
rehabilitering. Derfor vil kompetansetjenesten
også ha en koordinatorrolle for å presentere
rehabiliteringsforskning og nytenkning og
kommunisere dette på en måte som vekker
interesse både for fagmiljøer og brukere.

RKR-teamet: Stein Arne Rimehaug, Jan Egil
Nordvik og Ingvild Grimstad. Marie Bergh var
ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kontakt oss gjerne på e-post, rkr@sunnaas.no
eller ta direkte kontakt med: Jan Egil Nordvik
e-post: janegil.nordvik@sunnaas.no

Nyheter fra legevakten og KAD
Allmennlegevakten på Aker utvidet 28.4 sin
åpningstid til kl. 01.30 slik at de nå har åpnet
kl. 16-01.30 på hverdager og kl. 10.00 – 01.30
lørdag og søndag. Vi lurer på hvilke
konsekvenser det har fått for legevakten og
seksjonsoverlege Bjørn Sletvold forteller at i
april og mai har det vært 20 % økning av
pasienter sammenlignet med på samme tid i
fjor. «Vi hadde 4.400 konsultasjoner i mai»
sier Sletvold. «Legevakten på Aker er en
allmennlegevakt, og det betyr at pasienter med
skader må behandles på Legevakten i Storgata.
Det samme gjelder pasienter med rusproblemer
og psykiske lidelser som har behov for
overvåkning.» forteller han videre. 40 % av
pasientene er
barn og unge.
Det
gjennomføres
en triagering
(prioritering)
ut
fra
Byråd Øystein Eriksen Søreide
gratulerer seksjonsoverlege Bjørn
Sletvold med utvidet åpningstid
og ambulansemottak.

hastegrad og ventetidene på legevakten er lave.
For pasienter med den lavest prioriterte
hastegraden er ventetiden i snitt 43 minutter.
Legevakten har også etablert ambulansemottak
for å ta av for presset på ambulanser til
legevakten i Storgata. I juni har det i snitt vært
4-5 ambulanser til legevakten på Aker per
døgn, men her er det rom for å ta i mot flere
ambulanser.
Ved kommunal akutt døgnenhet har
beleggsprosenten økt betraktelig. I mai og juni
har det vært 98 % belegg. Seksjonsoverlege
Bjørn Sletvold mener at utvidelse av
åpningstiden på legevakten og åpning av
ambulansemottak har bidratt til at sengene nå
benyttes optimalt. Det har også vært gjort et
omfattende informasjonsarbeid rettet mot
fastleger, bydelenes bestillerkontorer og
sykehusenes akuttmottak, noe som kan ha
bidratt til at sengene nå brukes etter

intensjonen. Det er flest eldre over 67 år, men
¼ er under 67 år.
KAD feiret ett-årsdag 17.6. den ble behørig
feiret med kake og en flott tale av avdelingsdirektør Trond Trondsen. Han takket de ansatte
for deres store innsats i det første året etter
oppstart. Han takket også OUS som bidrar på
alle måter ved å bidra med tjenester som
renhold, vektertjenester og levering av mat

Styringsgruppa i april –
rehabiliteringssaken
Rehabilitering er et nasjonalt og kommunalt
satsingsområde.
Det
ytes
mye
god
rehabilitering i Oslo, men mulighetene for

1. Koordineringsfunksjon
2. Kunnskaps- og kompetanseoverføring

Forskning-, fag- og
tjenesteutvikling

Samarbeid med og
involvering av interesseog brukerorganisasjoner

utvikling og forbedring er alltid til stede. For å
yte gode rehabiliterings-tjenester må de ansatte
ha god kunnskap om hva som virker, og god
kunnskap om andre tjenesters innsats.
Styringsgruppen for Samhandlingsarena Aker
nedsatte i 2013 et utredningsprosjekt for en
kommunal
kompetansekapstjeneste.
Helseetaten fikk ansvaret for prosjekt-ledelsen,
og Siri Homelien har ledet arbeidet på en god
måte. Prosjektgruppen har vært bredt
sammensatt med representanter fra bydelene,
Helseetaten
og
Sykehjemsetaten,
spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjonene, utdannings-institusjonene og
ansattes organisasjoner. Gruppen fikk i
oppdrag å utrede hva som kan være

kompetansetjenestens
innhold, oppgaver,
organisering, kompetanse og ressursbehov,
samt
tjenestens
utviklings-muligheter
fremover.
Flertallet i prosjektgruppen anbefaler at det
etableres en kommunal kompetanse-tjeneste.
Tjenesten foreslås utviklet i tett samarbeid med
spesialisthelsetjenesten,
men
ikke
samorganisert med denne. Det er to områder
som peker seg ut som hovedområder for
kommunal
kompetanse-tjeneste
for
rehabilitering (KKT): å ha en koordinerende
funksjon og ha oppgaver innen kunnskaps- og
kompetanse-overføring. Du finner rapporten på
prosjektets hjemmeside.
Styringsgruppen takket for et godt utredet
prosjekt. De var nok litt usikre på om dette
burde være en kompetansetjeneste, eller et litt
mindre pretensiøst ressurssenter. Saken ble
oversendt Byrådsavdeling for eldre og sosiale
tjenester for videre oppfølging.

Styringsgruppa i juni – sak om
brukermedvirkning er levert
Brukermedvirkning har vært en sak som
styringsgruppen har hatt stor oppmerksomhet
på.
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I styringsgruppemøtet 8.2.2013 ble det
besluttet etablering av et prosjekt som skulle
utvikle en modell for brukermedvirkning på
tjeneste- og individnivå. I februar 2013 ble det

etablert et prosjektsekretariat sammensatt av en
brukerrepresentant, Geir Bornkessel som leder
og to prosjektmedarbeidere, Siri Homelien fra
Oslo kommune og Eli Rygg fra Sunnaas
sykehus. Modellen har vokst frem gjennom
arbeidsmetoden kunnskapsbasert praksis, med
bruk av forsknings- og erfaringsbasert
kunnskap,
samt
brukerkunnskap
og
brukermedvirkning.
Lederne ved Aker har deltatt i arbeidet
gjennom at prosjektet og anbefalinger har vært
gjennomgått i driftsmøtet. Det har vært nedsatt
en referansegruppe med brukerrepresentanter
og ansattes representanter. Det har også vært
arrangert en stor dialogkonferanse for brukere.
Det har vært gjort et omfattende arbeid av
prosjektsekretariatet. Modellen de anbefaler
omfatter
etablering
av
brukerutvalg,

brukerundersøkelser og brukerkontor ved Aker
helsearena.
Sluttrapporten med anbefalinger ble behandlet
på styringsgruppemøte 26.6. Styringsgruppen
anbefalte at saken oversendes til Oslo
kommune og sykehusene for videre drøfting.
Arbeidet
legges
inn i forslaget til
strategisk
plattform for Aker
helsearena
som
skal behandles i
styringsgruppen i
oktober.
Det var Siri Homelien som representerte
prosjektsekretariatet i styringsgruppa, og ble takket
av med blomster fra Åse Snåre

Blomsterbutikken har også blitt café
Ved inngangen fra Trondheimsveien ligger
blomsterbutikken i et lite rundt bygg. Det har
lenge vært jobbet bak tildekkede vinduer i
halve bygget, og vi har vært nysgjerrige på hva
som skjer. I begynnelsen av mai oppdaget
redaksjonen til sin begeistring at utvidelse og
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oppussing av blomsterbutikken var ferdig. Nå
kan ansatte, pasienter, besøkende og
nærmiljøet kjøpe kaffe, mat og kaker. Enten i
trivelige lokaler eller ta med seg hjem eller til
kontoret.

Vi ønsker alle en riktig god sommer
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