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Da møtes vi i kantina!

- For min del har dette vært en fin opplevelse
av ett byggeprosjekt, sier Arne Waal Karlsen,
prosjektleder fra OUS (se bilde). Både
sykehusets ledelse og avdelingene (brukerne)
har vært velvillige når det gjelder smidighet
rundt de forstyrrelser vi har skapt, og for
muligheten til å komme igjennom med forslag
til endringer og løsninger for felles beste.
- Det har vært høyt fokus på tilrettelegging for
både demente og HC, og her har de enkelte
avdelingene bidratt med erfaringer og gode
forslag, påpeker Arne.
Det er 4service som drifter den nye kantinen
og de vil tilby reduserte ansattepriser.
Kantinen vil i størst mulig grad servere
håndlaget mat med bla supper,
salater og varme måltider. 4service drifter
også kantinene på Radiumhospitalet.
Åpningstider
Mandag til fredag kl 09.00 – 16.00

Lokalene
Lokalene, som befinner seg rett innenfor
hovedinngangen i bygg 11, er luftige og lyse
med en fargepalett i rødt, hvitt og grått. Flere
av vinduene er også dekorert med foliering av
de gamle orginaltegningene fra byggets
opprinnelse i 1922. Dette gir lokalene det
ekstra lille!
Samarbeidet
Helsearena Aker er et samarbeid mellom Oslo
kommune og Oslo universitetssykehus. Den
nyetablerte kantinen er for ansatte, pasienter
og andre brukere ved Aker helsearena. Oslo
kommune og Sunnas har deltatt i
styringsgruppen, mens OUS har også stått for
byggingen. Styringsgruppen har bestått av en
representant fra alle avdelinger på Aker i
tillegg til tillitsvalgte og verneombud.

Ønsker du å gi tilbakemelding eller lurer på
noe? Ta kontakt på mail
spiserietaker@4service.no eller telefonnr 458
64 424. Kontaktperson er Tove Heimly. Husk at
møtemat fortsatt skal bestille via Gastro catering.

Fra høyre Geir Teigstad, prosjektleder Fredrik Smith fra
Oslo Byggentreprenør, prosjektleder OUS Arne Waal
Karlsen, arkitektene Øystein Midtbø og Ryoko Austigard

Åpen dag.
Åpen dag ble arrangert den 13. oktober. De aller fleste avdelingene hadde satt opp stands med
mange interessante og spennende innslag. Virkelig flott å se ansatte som gløder så mye for sin
virksomhet. Vi har fått postive tilbakemeldinger på at det var både moro, interessant og lærerikt å gå
rundt og se på hva andre avdelinger på Aker jobber med. Vi håper på at nye bånd knyttes slik at det
blir lett å spørre hverandre om råd og hjelp på tvers av avdelinger og organisasjoner.

Handlingsplan
Arbeidet med Handlingsplanen for Aker helsearena 2017 er godt i gang. 10.oktober var det
heldagssamling på Sogn Arena hvor ca 35 personer var samlet for å diskutere og komme fram til gode
tiltak som vi sammen skal jobbe med på Aker. Handlingsplanen skal inneholde tiltak som skal bedre
samhandlingen på tvers. Vi delte oss inn i fire grupper som hadde våre fire satsingsområder som
tema: tverrfagligrehabilitering, kommunale akuttjenester, migrasjonshelse og eldremedisin.
Engasjementet var stort og det var gode diskusjoner rundt bordene. Vi er nå i gang med å
systematisere forslagene og lage en helhetlig handlingsplan som vi forventer å ha ferdig rett over
årsskiftet. Takk til alle deltakerne for god innsats i handlingsplanarbeidet, så skal vi bruke 2017 til å
bli enda bedre.
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Steve Yttermo er ny koordinator for Oslo kommune

Steve Yttermo er fysioterapeut og kommer fra en lederstilling ved Lovisenberg Diakonale sykehus.
Han skal være Oslo kommunes koordinator på Aker helsearena og jobbe med et
rehabiliteringsprosjekt som har som formål å bedre pasientforløpene for slagrammede.
«Jeg synes Aker helsearena er et spennende sted for utvikling av nye samarbeidsformer mellom
kommunen og sykehusene,» sier Steve Yttermo, og «jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene.

Treningsarealer fase 2
Vi er i full gang med å etablere treningsarealer for klinisk service i bygg 5 2. etg. Treningskjøkkenet
ble etablert i 2015, nå følger ombygging og oppussing av rom med riving av vegger og tilpasninger så
godt det lar seg gjøre. Helt optimalt blir det ikke fordi bærevegger ikke kan rives. Fysio- og
ergoterapeutene er svært positive og gleder seg til mer funksjonelle treningsarealer for pasientene.
Vi starter opp selve ombyggingen på nyåret

Ombygging av vakt og resepsjonen i vestibylen i hovedinngangen
På nyåret starter vi ombyggingen av Vakt/Resepsjon i hovedinngangen i bygg 11. Vi får med dette ett
henvendelsessted for pasienter og besøkende. Dessuten flytter vi ID-kort-fotografering fra bygg 41 til
dette området og får en helt annen åpningstid og tilgjengelighet. Fleksibiliteten internt i seksjonen
blir også langt bedre. Det må påregnes en del støy og ekstra trafikk i ombyggingsperioden. Det
kommer nærmere informasjon om prosjektet med fremdriftsplan.
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Flerbrukshage
Denne hagen etableres foran bygg 8 / 21 og vil være en ny arena for rehabilitering og trening for
mange ulike pasientgrupper. Foruten fysisk trening, vil hagen være et sted for rekreasjon og
sansestimuli; også med tanke på kognitiv svikt (sansehage). Sørlandet sykehus og Lovisenberg
sykehus har etablert sykehushage med svært gode resultater. Planarbeidet er startet, og i april
setter vi spaden i jorda. Botanisk hage bidrar med planter og kompetanse. Dessuten topper Kari Pape
laget; hun har vært med å etablert flere hager av denne karakter, bl.a. knyttet til sykehjem.

Ernæringspris
Bergstad tildelt Kongens fortjenstmedalje
I over 40 år har Ingunn Bergstad vært en ledestjerne innen fagfeltet klinisk ernæring. Nå er den mangeårige lederen for
klinisk ernæring ved Aker sykehus og Medisinsk klinikk hedret med Kongens fortjenstmedalje for sin innsats.
Publisert: Børge Einrem
Foto: Anders Bayer
I over 40 år har Ingunn Bergstad stått på og kjempet for aksept og forståelse for at kosthold og ernæring er en integrert og
viktig del av god pasientbehandling i sykehus.

Æresbevisningen ble overrakt av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland (t.v.) ved starten av
avslutningsseminaret som ble holdt for Ingunn Bergstad 30. august.
Da hun ved årsskiftet gikk av med pensjon forlot hun en sterk og handlingsdyktig seksjon med ernæringsfysiologer ved Oslo
universitetssykehus som hun med stort personlig engasjement har bygget opp gjennom vel tredve år som leder.
Uendelig engasjert
I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet at Bergstad er kjent for sitt uendelige engasjement, omsorg og varme
for både pasienter, deres pårørende, medarbeidere og ledere. Hennes arbeid med å utvikle og forbedre
pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten har vært og er banebrytende.
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Ernæringsfaget integrert i medisinsk behandling
Bergstad har vært lidenskapelig opptatt av at ernæringsfaget skal være integrert i medisinsk behandling, til det beste for
pasientene.
Hun har som leder stimulert sine medarbeidere til faglig utvikling gjennom videreutdanning og forskning, og dette
gjenspeiles blant annet i flere fullførte doktorgrader under hennes ledelse. Hun har selv vært medarbeider i en rekke
forskningsprosjekter, var nestleder i ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus, har vært sentral i utarbeidelsen av
ernæringsfaglige retningslinjer, medforfatter av vitenskapelige artikler og fagbøker, samt veiledet mastergradsstudenter.
Pådriver for utdanning
Bergstad har en stor del av æren for at vi i dag har en egen utdannelse i klinisk ernæring i Norge, og at dette er en
utdannelse med høyt vitenskapelig nivå. Hun har alltid vært fagpolitisk engasjert og var med på å danne Kliniske
ernæringsfysiologers forening, KEFF.
En aktuell sak hun nå er engasjert i er opprettelse av turnusordning for mastergradsstudenter i klinisk ernæring.
Inspirasjon for kliniske ernæringsfysiologer over hele landet
Ingunn Bergstads innsats for ernæringsfaget, utdanning av kliniske ernæringsfysiologer, fagpolitiske saker som
autorisasjons- og refusjonsordning, samt oppbygging av fagmiljøet på egen arbeidsplass, har vært, og er fremdeles svært
inspirerende for kliniske ernæringsfysiologer rundt om i landet. På andre sykehus vises det til hennes arbeid og hva hun har
utrettet for å få klinisk ernæring integrert i pasientbehandlingen

Antidoping
Norge er langt ned på listene i medaljesammendraget i OL, men i antidopingarbeidet gjør fire OUS-ansatte fra viktige
bidrag.
Publisert: av Kristoffer Eide

Seksjonsleder ved Norges laboratorium for dopinganalyse, Yvette Dehnes, her utenfor Estadio Olympico. FOTO: Privat.
Det norske idrettsmiljøet har lenge vært en viktig bidragsyter i det globale antidopingarbeidet. På forespørsel fra
dopinglaboratoriet i Rio, deltar Norges laboratorium for dopinganalyse fra Oslo universitetssykehus med fire fagpersoner
under OL i Rio. Leder for avdelingen, Yvette Dehnes, har vært i OL-byen siden slutten av juli.
- Å være med på det internasjonale dugnadsarbeidet som dopinganalyse under OL faktisk er, er en svært verdifull erfaring.
Man knytter nye faglige kontakter, og utvekslingen av kompetanse og erfaring styrker både det nasjonale og det globale
antidopingarbeidet, forteller Yvette.
Holdningsendring nødvendig
På en øy nord for sentrum av Rio disponerer Brazilian Doping Control Laboratory et enormt nybygg på universitetsområdet.
Sammen med Camilla Sletten, Ingunn Hullstein og Sebastian Rzeppa, er Yvette Dehnes blant de 60 internasjonale
ekspertene som i løpet av OL-perioden arbeider på det døgnbemannede laboratoriet. Dehnes, som også jobbet i OL i
London for fire år siden, er klar på at den teknologiske utviklingen sammen med forskningsresultater har bidratt til bedre og
mer følsomme analysemetoder.
- På instrumentsiden skjer det stadig utvikling. Mer sensitive instrumenter gjør det mulig å detektere på et helt annet nivå
enn for bare noen få år siden. Forskning har også frembragt såkalte langtidsmetabolitter av flere dopingmidler – disse kan
påvises i lang tid etter inntak av det forbudte stoffet. Når det gjelder EPO har det også vært store forbedringer på
metodesiden som viser at etteranalyser av lagrede prøver absolutt har noe for seg, sier Dehnes.
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- Hva tenker du er den største hindringen mot det globale antidopingarbeidet?- Jeg tenker at en holdningsendring er
nødvendig i noen kulturer og land. I Skandinavia tror jeg vi har et generelt syn på det å jukse som “ikke greit”, men slik er
det ikke nødvendigvis alle steder. Juks vil det nok alltid være noe av, overalt, så lenge mennesker konkurrerer mot
hverandre. Men når det viser seg at det er folk internt i antidopingsystemet som også tilrettelegger for juksing, da blir det
veldig vanskelig. Sånn sett har dopingskandalene og rapportene det siste halvannet år vist at vi ennå har en lang vei gå.

Hun retter også en stor takk til kollegene som «holdt fortet» på laben på Aker.

Sensommerfest
Den 1. september ble årets sommerfest arrangert i bygg 41, det tidligere vaskeriet/sentrallageret.
Dette var et flott lyst sted å ha fest. Vi hadde både god plass og til og med toaletter tilgjengelig.
Ca 150 ansatte spiste deilig grillmat fra Gastro catering og konsentrerte seg om å vinne årets quiz,
prate med gamle og nye kollegaer og synge allsang. Til å akkompagnere allsangen hadde vi Andre
Vågan som jobber på NKLMH .
I takt med at mørket senket seg , svingte vi oss til bandet The Carfs. The Carfs består bla av flere
ansatte på Sunnaas. Og utpå kvelden var det trangt om plassen på dansegulvet.
Takk til alle som bidro til at festen ble så bra!

Nyhetsbrevet er utarbeidet av Steve Yttermo, Kirsten Sæther, Marie H Klippenberg og Gjertrud R Spillum
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