
     Aker helsearena 

      Nyhetsbrev nr 3.  Desember 2016 - Aker 

   

 

Vi ønsker NAKMI velkommen til Aker 

 

Fra venstre: Direktør Bernadette Kumar, praktikant Asad Ata, forsker Samera Qureshi, forsker Abdi Gele, 
stipendiat Emine Kale, rådgiver Harald Siem, forsker Karin Hjelde, Warsame Ali (delvis skjult) – alle ansatte ved 
NAKMI. Foto: Ram Gupta 
 

 
Det manglet ikke på god stemning da NAKMI innviet sine nye lokaler i Høyblokken på Aker sykehus. 
Lokalene ble fylt til randen da NAKMI inviterte venner og samarbeidspartnere til fest 18. november. 
Fra åttende etasje fikk gjestene gleden av en dramatisk ettermiddagshimmel til en deilig kopp med 
hjemmelaget julegløgg. 
 
NAKMI flyttet fra Nydalen til Aker i september. Det er et kompetansesenter med administrativ 
tilknytning til Oslo universitetssykehus. Inntil videre står forkortelsen for Nasjonal kompetanseenhet 
for migrasjons- og minoritetshelse, men etter nyttår justeres navnet litt. Det som nå kalles en 
kompetanseenhet blir da et senter. 
 
De ca 15 ansatte arbeider med formidling og forskning innen fagfeltet migrasjonshelse, under ledelse 
av direktør Bernadette Kumar. 
Les mer om NAKMI: www.nakmi.no 

 

 

 

http://www.nakmi.no/
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Da er det klart - Sunnaas etablerer treningspoliklinikk i bygg 99 

Da er det avklart – det blir treningspoliklinikk i regi av Sunnaas sykehus i bygg 99. Dette er et 
treningstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Treningspoliklinikken passer svært godt inn 
på Aker helsearena. Nærmere  presentasjon får dere i  neste nyhetsbrev. Vi ønsker lykke til med 
nyetableringen! 

 

Lærling på URO 

Den første lærlingen er nå i full gang i arbeid og læreperioden på urologen B. Dette er første gang 
etablert et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus Avd. for kompetanseutvikling, Oslo 
kommunes Opplæringssenter for helse- og oppvekstfag og Kuben videregående skole. Tigist 
Berhanemeskel er godt i gang med sin lærlingperiode og dette fungerer veldig bra.  

Enhetsleder Tale Bjelke Røisgaard sier at opplegget er veldig bra både med hvordan lærlingen 
fungerer i avdelingen og samarbeidet mellom de forskjellige aktørene rundt opplegget.  

 

Besøk vårt eget sykehusmuseum på Tonsen gård 

  

Sykehusmuseet på Aker sykehus holder til i Stabburet, våningshuset (”Fattiggården” 1. etg.) og 

Steinbygningen (”Gamlestuen” 2. etg.) på Tonsen gård.   

Ved 100-års jubileet for Aker sykehus på Tonsen i 1995 ble den første museumssamlingen i Stabburet 

(Bygg 47)  åpnet. I oktober 2015 hadde Akers sykehusmuseum nyåpning  etter en betydelig utvidelse 

og videreutvikling av samlingene og formidlingsdelen i nye lokaler over i Fattiggårdens 1. etasje.  

Museet i Stabburet omfatter en gjenstandsutstilling fra sykehusets forskjellige avdelinger samt 

postere. En egen utstilling er viet krigsårene 1940-1945, da sykehuset var rekvirert av de tyske 

myndigheter til deres Sinzen Kriegslazarett. I disse 5 årene var det sivile Aker (herreds) sykehus 

midlertidig evakuert og forflyttet til et provisorium på Berg skole. 
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Sykehusets historie kan regnes helt tilbake til 1794 

Museumsgruppen bestående av noen frivillige tidligere ansatte (pensjonerte) ved Aker 

universitetssykehus har siden 2010 gjenopptatt arbeidet med videreutviklingen av museet. 

Museumsgruppen har forestått utarbeidelsen og utplassering omkring i sykehuset av plaketter med 

informasjon om flere bygningers historie, og har lenge tatt initiativ til å redde og få fram kunst og 

utsmykning i sykehuset. Museet har nylig foreslått at møterom i sykehuset kan navnsettes med 

personnavn etter fortjente tidligere ansatte, og vil gjerne delta i et slikt prosjekt.   

Kontakt / informasjon: 
Museumsgruppen er til stede tirsdager kl. 10-14 i Steinbygningen Bygg 44. Thorstein B. Harbitz  mob. 
417 65 879, Gerd S. Jensen  mob. 984 90 685 og Tove Tranø  mob. 907 81 207 
Åpningstider og omvisning 
Åpent museum 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 12-14 (lukket i juni-august). 
Pris kr. 30.- for voksne. Ansatte og pasienter gratis. 
Omvisning etter avtale.  Pris kr. 300.- for grupper (med flere enn 10 personer). 
Velkommen! 
 

Vi setter stor pris på det viktige arbeide de gjør med å dokumentere sykehusets historie!  

 

Sykehusverter 

 I januar går startskuddet for tjenesten sykehusverter ved Aker sykehus. Pensjonister med røde 
vester er tilstede ved inngang 2a. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende med 
å finne fram på sykehuset.  
 
 Sykehusvertens oppgaver: 

 Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende. 

 Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv. 

 Informere om andre tilbud ved sykehuset 

 Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved 
OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene. 

 Vi har sykehusverter på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus og nå gleder vi 
oss til å komme i gang på Aker. 

 Vi er stolte av det vi har fått til og håper pasientene ved OUS vil få god hjelp til å finne frem 
dit de skal på sykehuset.   

 Ønsker du å bli Sykehusvert, ta kontakt på E-post: Sykehusvert@ous-hf.no  

 

 

 

 

 

mailto:Sykehusvert@ous-hf.no
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Renholderens dag 

 

Renholdsavdelingen gjennomførte et hyggelig arrangement den 5. desember – Renholdernes dag.  

Dagen feires på alle offentlige sykehus i Norge. Det er ingen tvil om at de er svært viktige for 

sykehusets drift. Det vanket gode ord med blomster som en markering av dagen. Vi gratulerer! 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse på vei inn 

 Vi ser frem til å få nok et nasjonalt kompetansesenter inn på Aker helsearena; denne gangen er det 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse som flytter inn i bygg 6 7. etg. Arealene pusses opp 

i januar. Nærmere presentasjon når kompetansetjenesten er på plass. 

 

Luciafeiring 
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I stummende mørke kom superklubben (de eldste)fra barnehagene nederst på området opp til 

hovedinngangen. Her gikk jakkene av og de hvite flotte antrekkene kom fram. Da alle var klare startet 

den nydelige sangen og rundturen rundt på flere avdelinger. Vi var innom på mange avdelinger, men 

klarer dessverre ikke å komme til alle steder som ønsker det.  

Nydelig sang gjennom hele ruten gjorde at det var godt å få litt saft når vi var tilbake igjen i 

vestibylen.  Tusen takk til alle som stilte opp, det var en vakker og rørende opplevelse for oss som 

fikk være med. 

 

Gløgg en tidlig morgen 

 

Tradisjonen tro serveres det gløgg, pepperkaker og klementiner en mørk desembermorgen. En veldig 

hyggelig start på dagen, sier medarbeidere i det de iler forbi til dagens gjøremål. 

Fra venstre Kirsten Sæther, Marie H Klippenberg, Gjertrud R Spillum og Steve Yttermo. Og vi benytter 

anledningen til ønske alle på Aker en riktig god jul. Ingen tvil om at det skjer mye på Aker, og enda 

mer skal det bli. Takk for strålende innsats i året som har gått! Håper dere alle får litt ekstra fri med 

gode og late dager.  

 

Vi ønsker alle medarbeidere på Aker en riktig GOD JUL! 
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