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Nasjonal kompetanstjeneste for aldring og helse 

I mars 2017 flyttet Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) inn i 7. etasje i 
Høyblokken på Aker, og utsikten er det ikke noe å si på. 
 
 

 
 

 
Aldring og helse har administrativ tilknytning til Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus, og 
har kontorlokaler flere steder i landet. Den nasjonale kompetansetjenesten passer godt inn på Aker 
helsearena med sitt nasjonale engasjement innen området aldring og helse. 
Fredag 29. september 2017 var det offisiell åpning av lokalene på Aker. 
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Aldring og helse skal bygge opp og spre kompetanse innen fagområdene demens, alderspsykiatri, 
utviklingshemning, funksjonshemning og aldring. Vi retter oss mot både primær- og 
spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende. Vi driver omfattende forsknings-, 
utviklings-, undervisnings- og formidlingsvirksomhet for å øke kunnskapen på våre felt. Det er per i 
dag 10 ansatte som har kontor her på Aker, og daglig leder i kompetansetjenesten er Kari Midtbø 
Kristiansen. 
 
Les mer om Aldring og helse her: www.aldringoghelse.no 
 

 

OSA (Oslo sykehusservice Aker) er historie, men mye blir som før 

Når vi runder året, går OSA over i historiens rekker. Personal- og økonomiansvar overføres til de ulike 
sentrale avdelingene i OSS. Årsaken er at OUS faglig sett bør vi ha en Eiendomsavd., en 
Renholdsavdeling osv.  Men vi presiserer at seksjonslederne fortsatt blir stedlige!  

EIENDOM 
Bygg Sonja  rapporterer til avdelingsleder Jan Erik Søreide 
VVS Torgeir  rapporterer til avdelingsleder Steinar Aasheim 
Elektro Thomas  rapporterer til avdelingsleder Willy Simble 
Grunde Beisland rapporterer til Gry Strand (Grunde er stedfortreder for Bjørn S Andersen) 

RENHOLD 
Monica, Srikanthan og Kari-Britt rapporterer til avdelingsleder Rigmor Lukkassen 

TRANSPORT OG PORTØR 
Transport Rune rapporterer til Harald Brekke 
Portør Jan  rapporterer til Harald Brekke 

Behandlingshjelpemidler (BHM) på Ullevål 
Kathrine foreslås å rapportere til Jan Olav Høgetveit i Medisinsk teknologisk virksomhetsområde 

Arne Kvale vil holde tak i avtalene på Aker helsearena og i tillegg får han oppgaver sentralt i OSS. Han 

rapporterer til Geir Teigstad 

Gjertrud blir koordinator for ikke-medisinsk tjenester på Aker og vil også delta i de aktuelle 

samhandlingsfora i samarbeid med Oslo kommunen og Sunnaas. Hun vil i tillegg ivareta enkelte 

oppgaver sentralt i OSS og rapporterer til Geir Teigstad. 

Vi fortsetter med aktiviteter som dere har vært særlig fornøyd med, ikke minst kundemøtene som 
har vært et kjærkomment fora i arbeidet med å forbedre våre tjenester, men som også gir god 
gjensidig informasjon og forventningsavklaringer. 
Nærmere info med oppdatert informasjonsbrosjyre kommer. 

 

 

 

http://www.aldringoghelse.no/
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Julegløgg en tidlig desembermorgen 

Tradisjonen tro serverte samarbeidspartnerne på Aker helsearena julegløgg og klementiner 

en tidlig desemberdag til både ansatte og pasienter Dette er virkelig en av de hyggeligste 

arbeidsoppgavene våre i mørketida.  

 

 

Kirsten, Steve, Gjertrud og Marie takker for nok et spennende og innholdsrikt år og ønsker 

alle en riktig GOD JUL med litt ekstra fri og gode late dager! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


