Aker helsearena
Nyhetsbrev juni 2017

Kreftrehabilitering på Aker
- Vi har ikke vært flinke nok til å gi kreftoverlevere et godt tilbud. Rehabilitering og habilitering har
ikke en stor nok plass i dagens helsevesen. Dette tilbudet er et viktig skritt på veien, gratulerer
med dagen til Oslo universitetssykehus. Med disse ordene åpnet helse- og omsorgsminister Bent
Høie det nye kreftrehabiliteringssenteret i bygg 28.

Bent Høye omkranses av avdelingsleder Torhild Birkeland, Sigbjørn Smeland og brukerrepresentanter.

Norge har i dag over 250.000 kreftoverlevere og rundt 30.000 av dem bor i Oslo og omegn. 50 % av
kreftpasientene er under 69 år og mange er i yrkesaktiv alder. Overlevelsen har økt og i snitt lever nå
70 % av alle kreftpasienter 5 år etter diagnosen. Mange har imidlertid senplager etter behandling og
redusert livskvalitet.
Det er allerede startet et samarbeid mellom OUS og Oslo kommune med formål å utvikle dette
tilbudet videre fremover i fellesskap.

Hege Høie og Håvard Aagesen i dialog med Bent Høye inne på et treningsrom

Bygg 28 har fått en skikkelig ansiktsløfting; æren skal sykehusets håndverkere ha.
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Sunnaas etablerer treningspoliklinikk i bygg 99
- Endelig er vi godt i gang med prosjektet. Treningspoliklinikken er et treningstilbud til mennesker
med nedsatt funksjonsevne og passer svært godt inn på Aker helsearena.
Plantegning av første etasje er utarbeidet i tett samarbeid mellom brukere, helsepersonell,
prosjektleder og arkitekt. Rehabiliteringsarbeidet forventes å starte opp i sommer og den offisielle
åpningen planlegges i januar 2018.
Parallelt med byggevirksomhet vil det bli utarbeidet polikliniske program, både på individuell basis og
gruppenivå. Valg av utstyr for kondisjon og styrke trening er under diskusjon og vi planlegger for
mulighet for videokonferanse løsning og bruk av spillteknologi.
Vi gleder oss til å følge prosjektet og kommer tilbake med flere detaljer utover høsten.

Arne Wall Karlsen, prosjektleder for ombyggingen, sammen med Britt-Marie Rak, sykepleier og prosjektleder i
eksiterende treningspoliklinikk (Raskere tilbake).
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Forsterket Rehabiliteringsavdeling, Aker (FRA)

Det har i våres vært gjennomført flere samlinger med
bydelene, sykehusene og andre samarbeidspartnere for å få på plass inntakskriterier for FRA
(Forsterket Rehabiliteringsavdeling Aker). Det har vært gjennomført både gruppearbeid og
plenumsdiskusjoner. «Arbeidet har vært nyttig for å få til gode inntakskriterier slik at tilbudet i FRA
gis til de som trenger, og har mest nytte av tilbudet» sier Torild Aarnes Kåsa.

Sykkelskur på Aker
Da er sykkelskuret på plass og kan tas i bruk i løpet av ca en uke. Det er plass til ca 70 sykler fordelt
over to etasjer. El-sykler er noe større og har fått plass i midten. Det monteres kortlås i uke 28.
Mange har dyre sykler, og vi ønsker ikke at uvedkommende skal få tilgang. Derfor ber vi alle syklister
som ønsker å parkere i sykkelskuret om å levere skjema på vanlig måte i Vakta, så legger de tilgang
inn i den enkeltes ID-kort.
Det minnes om at det ikke er adgang til å parkere sykler inne på kontor og i korridorer. Kjersti Selseth
er ivrig syklist og er glad for at Aker har fått sykkelskur.
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Sonja V Pedersen, seksjonsleder Bygg og prosjektleder, sammen med syklist Kjersti Selseth, spesialkonsulent v/
Ressurssenter for Migrasjonshelse.

Sykehusverter
I januar gikk startskuddet for tjenesten sykehusverter ved Aker sykehus. Pensjonister med røde
vester er til stede hovedsakelig ved inngang 2a. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og
besøkende med å finne fram på sykehuset. Vi får gode tilbakemeldinger fra pasienter og besøkende,
så vi trenger flere sykehusverter!
Ønsker du å bli Sykehusvert, ta kontakt på E-post: Sykehusvert@ous-hf.no

Rehabiliteringssamling
Fredag 3.mars ble det avholdt et rehabiliteringsmøte på Aker helsearena i anledning
opptrappingsplanen for rehabilitering som regjeringen lanserte i statsbudsjettet for 2017.
Her beskrives bla midler som kommunene kan søke for å utvikle rehabiliteringsområdet.
Rehabilitering for Oslos befolkning skjer på flere nivåer: bydelene, sykehus, private institusjoner og i
helsehusene.
Det kan være utfordrende å skape en helhetlig forståelse av hvordan dette skal organiseres og hvilke
tilbud som skal/bør gis. Erfaringsmessig kan prosessen med å komme med gode søknader på tvers av
tjenestenivåene ta tid. Vi ønsket å være i forkant og inviterte og samlet representanter fra alle
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fagmiljøene som driver rehabilitering for byens befolkning til en idedugnad. Representanter fra både
sykehus, bydeler, helsehus, brukerorganisasjoner, Fylkesmannen, Helseetaten etc deltok.

Sigrunn Gjønnes fra Helsedirektoratet innledet til et fruktbart arbeid.

Dagen ble lagt opp med en presentasjon av opptrappingsplanen av Sigrunn Gjønnes fra
Helsedirektoratet. Deretter ble det gruppearbeid for å identifisere punkter hvor vi kan bli bedre i
rehabiliteringen, for til slutt å ende opp med konkrete områder som kan brukes i den videre
søknadsprosessen. Engasjementet til de 55 deltakerne var stort og det kom opp fem konkrete
punkter som det var ønske om å gå videre med.
En samling av rehabiliteringsmiljøene på tvers var nyttig og engasjerende. Det var tydelig at
nettverksbygging var en gunstig effekt av møtet.

En ivrig gjeng fra kommunen, Sunnaas og OUS
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15 juni fylte KAD 4 år ett ekte barn av samhandlingsreformen og Aker helsearena
Det har vært fire hektiske og hendelsesrike år med flytting og konstant oppbygging. KAD 1 åpnet
med 2 senger 15. juni og vi trappet raskt opp til 4, 6, 8, 10 og 12 senger som ble driftet over
sommeren. Resten er en historie om kontinuerlig opptrapping, flytting og utvidelse.
Neste steg var å etablere drift i bygg 4 innenfor legevakten. Her trappet vi opp med 10 senger før vi
åpnet en full sengepost nede i bygg 6. Ved utgangen av 2015 var KAD som planlagt oppe i full drift av
72 senger. Da var det tid for ombygging og relokalisering slik at vi fikk tre poster over hverandre i
bygg 2 og 3. Ved utgangen av mai er pasienter og personale på plass i de nye postene i 2. og 3. etg.
- Det har vært en lang og tidvis strevsom prosess der det har tatt litt lenger tid en planlagt slik det
ofte er når en jobber i gamle bygg, sier Tanja Karoline Tomasevic, fungerende seksjonsoverlege, KAD.
Arbeidene har vært ledet av Arne W Karlsen fra OSS med tett oppfølging av Geir Gundersen fra Drift
og Internservice i Helseetaten og Gry Christel Knutzen som leder sykepleietjenesten ved KAD. I tillegg
til alle håndverkerne er det lagt ned et stort arbeid av mange ledere og ansatte i Helseetaten og ved
OUS. En takk til alle som har bidratt for innsatsen!

Hva er KAD, et lite resyme
I 2012 ble alle kommuner pålagt å opprette øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) eller
kommunale akutte døgnenheter (KAD) innen 2016 som følge av lovendringer. Gjennom
samhandlingsreformen ble oppgaver er overført fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten.
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Spesielt er det at KAD er en ny helsetjeneste der kommunen yter akutt behandling i døgnavdeling til
sine innbyggere i stedet for innleggelse i sykehus, eller for å forebygge en sykehusinnleggelse. Det er
et krav til tjenesten om at pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud på KAD sammenlignet
med sykehus.
Tilbudet er rettet mot pasienter over 18 år og det ytes behandling av et bredt spekter av sykdom og
lidelser som kommunen forsvarlig selv kan behandle. Tjenesten bygger på det allmennmedisinske
fagområdet.
Vi har i løpet av fire år bygget opp en arbeidsstokk med kvalifiserte allmennleger og sykepleiere som
går i døgnvakt. Bredden i sykdomsbilde på KAD stiller store krav til personalets kompetanse
sammenlignet med leger og sykepleiere på sykehus og i allmennmedisin, både i fastlegepraksis og i
sykehjem. På sykehus innlegges pasientgruppene på flere ulike spesialistavdelinger, for eksempel
innen ortopedi, hjertemedisin, infeksjonsmedisin eller gynekologi, dette er ikke tilfellet på KAD.
Styrken ligger likevel i at KAD arbeider ut fra allmennmedisinsk tilnærming med helhetlig vurdering,
behandling og oppfølging av pasientene. KAD skal overføre pasienter med behov for akutt
spesialistbehandling innen forsvarlig tid, og derved bidra til rett behandling, men også redusere
overutredning og overbehandling.
I samhandlingsformens verdigrunnlag er behovet for å bygge kultur for gjensidig
respekt og målforståelse mellom de ulike aktørene i helsesektoren fremhevet. Et
sentralt mål i samhandlingsreformen er å bedre pasientforløp og å yte tjenester
nærmere der pasienten bor. KAD har en unik mulighet til å utnytte den nære tilknytningen til Oslo
kommunes øvrige førstelinjetjenester og vi samarbeider tett med bydelene, fastlegene
og sykehusene for å gi et effektivt akutt allmennhelsetjenestetilbud.
KAD arbeider for smidig overføring mellom behandlingsnivåene, og gir behandling og omsorg på et
effektivt kostnadsnivå, innen de økonomiske rammer som er satt. Oslo kommunes etiske
verdigrunnlag BRER, brukerorientering, redelighet, engasjement og respekt, setter også krav om lik
tilgjengelighet til helsetjenester for innbyggerne.
I St. Meld 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet» er det vedtatt at
kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp døgntilbud også for pasienter og brukere med
psykiske lidelser og rus problematikk fra 2017. For denne målgruppen vil innleggelse på KAD ha til
hensikt å forebygge, men ikke nødvendigvis erstatte sykehusinnleggelse. Tilbudet skal være en
utvidelse, et «i tillegg til», for en målgruppe som før ikke har fått døgnopphold. Det vektlegges også å
forebygge og å sette inn hjelp tidligere slik at pasienten i større grad kan få et tilbud i kommunen. Fra
01.01.2017 gis et begrenset tilbud til denne målgruppen på KAD.
Trygge omgivelser som fremmer normal døgnrytme og næringsinntak, observasjon/kartlegging av
ukjent hjelpebehov, utarbeidelse av en behandlingsplan, samtale og etablering av relasjon og
videreføre kjent medikasjon er det KAD per i dag tilbyr, men omfang og innhold vil gradvis utvides.
Seksjon rusakuttmottak og avgiftning, som også er lokalisert på Aker sykehus, har vært en viktig
bidragsyter i utviklingen av tjenestene på KAD rettet mot de nye kravene. Med opprettelse av
konsultasjonsteam fra Rusakuttmottaket til KAD, med ukentlige lunsjmøter med presentasjon av
relevante temaer, med hospitering og deltagelse av KAD personell på internkurs på
Rusakuttmottaket, har de ansatte på KAD fått hevet sin kompetanse på dette fagområdet. Nærheten
til og det gode samarbeidet med Rusakuttmottaket har ført til at KAD i dag kan yte gode tjenester og
hensiktsmessige pasientforløp
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Treningsarealer
Treningssalen i bygg 5 er ferdig. Dette er en etterlengtet sal for pasientene på Enhet for
rehabilitering! Fysioterapeutene i Klinisk service er glade for endelig å ta salen i bruk.

«Denne salen har vi ventet lenge på!» sier fysioterapeutene Hanne Bratlie og Maia Bugge

Flerbrukshage
Det vil bli etablert en flerbrukshage mellom bygg 8 og 21.

Anbudene vi fikk inn var alt for høye, så nå justerer vi ned området og ivaretar det viktigste;
trening, gangsti, blomster, busker, statue og bord og benker. Hagen kan eventuelt
videreutvikles etter hvert.
Prosjektgruppa er uansett enige om at dette blir en bra start. Arbeidet starter opp tidlig høst.

Resepsjon og vakt bygges om
Da er vi straks klare for å bygge om i hovedinngangen. Vi bygger ut Vakta og flytter resepsjonen inn
sammen med den. På den måten får vi ett henvendelsessted.
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Dette har vært ønske fra både pasienter, pårørende og det kliniske miljøet. Dessuten gir dette en
bedre og mer effektiv organisering for disse enhetene. Det må påregnes en del støy og i forbindelse
med ombyggingen, men vi skal håndtere dette så godt som mulig.

Kapasitetsutfordringer i OUS de neste 5 – 8 årene
I forbindelse med OUS prosjektet kapasitetsutfordringer de neste 5- 8 år er Aker en viktig brikke når
det gjelder arealer. Det er trangt på OUS, og spesielt på Ullevål som får det meste av ø-hjelpen til
sykehuset. I den forbindelse ser man på flere muligheter til å utnytte arealene på Aker slik at de kan
frigjøre kapasitet der det trengs mest.
Ledermøtet ønsker å gå videre med å etablere et elektivt kirurgisk senter på Aker. Her er det tenkt å
rendyrke det som kan planlegges godt av kirurgi slik at man får utnyttet operasjonsstuene vi har her
optimalt. Det utredes å flytte ut ø-hjelpskirurgi og inn forutsigbar og planlagt kirurgi. Man skal også
ha en sengepost som skal være åpen enten 5 eller 6 dager i uken for å kunne operere pasienter som
trenger inntil 3 døgns innleggelse.
I tillegg har man allerede startet med å samle endokrinologisk avdeling her . Vi har Endokrinologisk
poliklinikk, og for flere uker siden flyttet også poliklinikk for preventiv kardiologi og diabetes inn i
henholdsvis bygg 98 og bygg 6. Anbefalingen fra prosjektet er at også Lipidklinikken bør flyttes til
Aker. Hva som blir de endelige svarene skal avgjøres snarlig.

Med blomsterenga til Jarmund ønsker vi alle på Aker en riktig god sommer!

Sommerhilsen fra
Marie Hylen Klippenberg, Kirsten Sæther, Steve Yttermo og Gjertrud R Spillum
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