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Nyhetsbrev februar 2018 - Aker

Folkemøte på Aker sykehus 4. januar
Fremtidens Oslo universitetssykehus HF skal utvikles som tre sykehus med en klar profil; et stort
akuttsykehus på Aker, et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad
og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional
sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning for nåværende virksomhet på Dikemark.
Bakgrunnen for behovet for nye bygg er sterk befolkningsvekst, flytting av tre bydeler fra Ahus, dårlig
funksjonalitet og kvalitet på mange bygg og sist men ikke minst – behov for å samle virksomheten i
OUS for å få bedre kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen.
Det er besluttet å bygge både nytt stort akuttsykehus og Storbylegevakt på Aker. Arbeidet med
regulering av Aker sykehusområde er påbegynt, og møtearrangørene (Helse Sør-Øst og Rambøll)
ønsket både å gi informasjon og få innspill til planprosessen.

Alle sentrale aktører var på plass. Fra venstre: Ellen Melander fra Rambøll, Geir Teigstad, direktør for
Oslo Sykehusservice OUS, Dag Bøhler, prosjektdirektør Helse Sør-Øst, Lars Syrstad, rådgiver Rambøll,
Nina Kristiansen, samhandlingsansvarlig Helse Sør-øst og Egil Wahl, Storbylegevakten

Målbilde for OUS
Et samlet og komplett regionsykehus på Gaustad med lokalsykehusfunksjoner
Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet
Et lokalsykehus på Aker; med akuttfunksjoner, somatikk og psykisk helsevern
og med følgende fremdriftsplan:





Konseptfase 2018
Reguleringsplanlegging og konsekvensutredning
Behandling av planforslag i Oslo kommune inkludert høring
Utbygging 2021 – 2027

De presiserte også at planprogrammet for ny Storbylegevakt for Oslo og nytt sykehus på Aker etter
hvert vil følger to ulike reguleringsløp, men at planprogrammet legger felles rammer for begge.

Kaffedialog med smågruppediskusjoner fungerte svært godt. Her fikk både ansatte og beboere i
området ved Aker sykehus stille spørsmål og komme med innspill til videre prosess.
Så var det tid for kaffedialog og spørsmål og kommentarer i plenum. Beboere i området ved Aker og
andre var bl.a. opptatt av å ta vare på vernede og fredede bygninger så langt det var mulig. Andre var
bekymret for økt trafikk og stort press for de som bor rett ved sykehuset.
Svaret fra prosjektdirektør og Rambøll var at de skulle ivareta sykehushistorien så langt det er mulig;
det er viktig for oss i det videre planarbeidet. Samtidig er det også viktig å finne utbyggingsløsninger
som legger til rette for god funksjonalitet i sykehuset og i grensesnittet mellom sykehus og
storbylegevakt. Bekymringen for økt trafikk er notert, og tema vil utredes som en del av
konsekvensutredningen i reguleringsprosessen.
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Seminar - rehabilitering
Onsdag 17.januar ble det avholdt heldagssamling på Aker helsearena for å arbeide fram gode
søknader til tilskuddsordningen til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Inspirerende
innledninger av Inger Johansen som snakket om kvalitetsindikatorer i rehabiliteringsfeltet, samt Gro
Idland som presenterte Helseetatens arbeid med framtidens habilitering- og rehabiliteringstilbud i
Oslo.

Øverst: Inger Johansen. Nederst: Gro Idland
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Deltakerne på samlingen var fra blant annet Sykehjemsetaten, Helseetaten, bydelene, OUS, Sunnaas
sykehus, Ahus, Diakonhjemmet sykehus, HiOA (OsloMet). Det var engasjerte og kreative deltakere
som jobbet i grupper etter innledningsforedragene.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere som opplevde samlingen som svært nyttig. Da
håper vi at seminaret bidrar til at Oslo kommune får tildelinger som medfører bedre
rehabiliteringstjenester til byens befolkning.

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
(NAKMI) har flyttet ut av bygg 6 8.etg
I forbindelse med at NAKMI fikk endret organisasjonstilknytning til Folkehelseinstituttet, flyttet de ut
av bygg 6 8.etg. ved årsskiftet. De vil fortsatt opprettholde nært samarbeid med kompetansesentrene som i dag er lokalisert på Aker.
Ny beboer er i planleggingsfase og vil presentere seg i neste nummer av Nyhetsbrevet.
Det samme vil Tolkesentralen som er på vei inn i samme bygg i 7. etg.

Lopez fortsetter..
Segundo Lopez fortsetter ufortrødent videre med sine 10 minutters avspenningsøvelser. Dersom
dere har lyst og kjenner behov for en strekk, det gjør godt 
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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Sengesentralen bygg 5, underetg
Maleverksted, bygg 40
Sengesentralen bygg 5, underetg
Maleverksted, bygg 40

10.15
10.40
10.15
10.40

Lopez ønsker velkommen!

Filminnspilling «22. juli»
Den 29. og 31. januar har det vært en stor filminnspilling primært i bygg 6. Dette er en stor
internasjonal produksjon, og vi har vel aldri hatt så mange folk involvert i en innspilling tidligere. En
stor takk til alle som har vært med å bidra til at vi fikk det til. Vi får leieinntekter av slike innspillinger,
og skal bruke disse til ting som kommer felleskapet til gode. Vi har tidligere kjøpt inn nye møbler til
hovedvestibylen, og nå står vestibylen i bygg 6 for tur.

Luciafering

Tradisjonen tro hadde vi besøk av hvitkledde Lucia’er fra barnehagene på området. De hadde øvd på
Luciasangen og sang seg flott gjennom mange avdelinger på sykehuset. I år hadde de også med seg
lussekatter som de delte ut til alle som ville ha, de var kjempegode.
De fleste ønsker besøk av Luciatoget, men det er slitsomt å gå overalt, så vi bytter på hvert år hvilke
avdelinger som får besøk. Vi startet ved kiosken og gikk så opp i 2 etg til KAD 2, gjennom
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postoperativ og så vidt en snartur innom operasjon før OUS rehabilitering, og begge sengepostene i 3
etg.
Etter nesten en time med mars og sang var det godt å få litt saft og kjeks i vestibylen før de satte
kursen hjem igjen til barnehagene.
Takk for besøket, vi gleder oss alt til neste år!

Samling av endokrinologien
Det er nettopp startet opp et prosjekt med formål å samle mer av endokrinologien her på Aker. I
løpet av det siste året har poliklinikk for preventiv kardiologi og diabetespoliklinikken flyttet inn i
henholdsvis endokrinologisk poliklinikk i bygg 98, og i bygg 6 4 etg sammen med poliklinikkene for
sykeligovervekt og CFS/ME.
I løpet av våren er det planer for å gjøre noen omrokkeringer i bygg 6 for å få plass til Lipidklinikken.
Det gjør at vi nå starter med oppussing av hele 6 etg i tillegg til en oppgradering av 1 og 4 etg.
Når dette er klart, er alle etasjer i den gamle medisinblokken (bygg 6) fylt opp med poliklinikker,
kompetansesentra og klinisk kjemisk laboratorium.

Forprosjekt på flytting av steinknuser og sammenslåing av to
operasjonsstuer.
Det er også startet opp et forprosjekt på å flytte steinknuseren (ESWL maskinen) ut fra en
operasjonsstue i 1 etg og til en tidligere CT lab på røntgen.
På den måten får man frigjort en operasjonsstue til bruk for alle typer operasjoner. Som trinn 2
utreder man å slå sammen to cystoscopistuer i 2. etg til en stor tidsriktig operasjonsstue. Disse to
stuene er i forhold til dagens utstyrspark blitt altfor små, så dette er noe vi virkelig har ventet på å
komme i gang med.
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