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      Nyhetsbrev juni 2018 - Aker

Seminardag for brukermedvirkning/innbyggerinvolvering 
 
I handlingsplanen har Aker helsearena fått brukermedvirkning/innbyggerinvolvering inn som et nytt 

satsningsområde. Hva betyr den nye pasientrollen 
for tjenestene på Aker, og hvordan kan vi være 
med på å skape pasientens helsetjenester.  
 
27. februar ble det gjennomført en workshop for å 
belyse hva og hvordan dette kan tas videre til 
virksomhetene på Aker. Tre innledere med 
inspirerende 
foredrag med 
hver sin vinkling 
på temaet: 
 
 

 
«Ny brukerrolle» ved Berit Larsen (Funksjonshemmede 
Fellesorganisasjon),  
Brukerstyrt poliklinikk ved Kim Fangen Sørlandet sykehus, 
Innbyggerinvolvering ved Anne Berit Rafoss, Oslo kommune.  
 
Dette gav grunnlag for gode dialoger. Deltagerne tok diskusjonen 

med hjem til egen enhet for diskusjon om hva det vil bety for 
deres tjeneste. Koordinatorene på Aker vil etterspørre dette i 
løpet av høsten, og få et grunnlag for neste års handlingsplan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kim Fangen fra Brukerstyrt 
poliklinikk. 

 Anne Berit Rafoss fra EHA. Berit Therese Larsen fra 
Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon. 



Byråden besøkte Helseetatens virksomhet på Aker 
25. april besøkte byråd for eldre, 
helse og arbeid Tone Tellevik 
Dahl Helseetaten. Sammen med 
blant annet byrådssekretær Ellen 
Moen Rønning-Arnesen fikk hun 
en grundig gjennomgang av 
Helseetatens virksomhet på Aker 
(Tverrfaglig rehabilitering (FRA), 
akuttjenester (KAD), legevakt, 
eldremedisin og 
brukermedvirkning).  
    
– Det viktigste for møtet var at 
byråden ønsket å bli mer kjent 
med hvilke oppgaver som er 
knyttet til avdelingen her på 
Aker, sier Eli Semmerud, 
avdelingsdirektør Avdeling Aker, 
Helseetaten. 
 
Hun ønsket spesielt å høre om 
de utfordringer vi har i forhold til 
økt liggetid på KAD og hva vi ser 
på som årsaker til dette. I 
etterkant av besøket fikk vi et 
oppdrag om å utdype hva vi ser 
på som de største utfordringene.  
 
En av de største utfordringene 

er manglende gode pasientoverganger/ sammenheng i tjenesten. Vi ser også at de som venter på 
plass på korttidsplass og Helsehus blir liggende mer enn 3 døgn. 
  
Eli informerte også om Aker helsearena som samhandlingsarena mellom både Oslo kommune, 
Sunnaas og OUS. 
 
– Vi var veldig fornøyd med at byråden tok seg god tid og ønsket å komme til oss, sier Eli, som er 
nyansatt direktør for Helseetatens virksomhet på Aker helsearena. Vi ønsker Eli hjertelig velkommen 

til Aker!  
 

Eli har arbeidet i Oslo kommune siden 1981.  
– Da begynte jeg her på Aker sykehus som 
hjelpepleier på Infeksjonsavdelingen. I 2006 begynte 
jeg som personalsjef på Legevakten, og fra 
Helseetaten ble opprettet i 2012 har jeg hatt stillingen 
som avdelingsdirektør for Administrasjonsavd, sier 
hun. 

Ellen M. Rønning (fra venstre) og byråd Tone Tellevik  besøkte Aker for å 
lære mer utfordringene ved økt liggetid på KAD. 

Ellen M. Rønning-Arnesen, Tone Tellevik, Eli 
Semmerud og Kari-Anne Solheim (seksjonsleder 
ressurssenter syn og hørsel) under møtet i slutten av 
april. 



– Når jeg ikke er på jobb er jeg i overkant interessert i fotball - heia Liverpool! Ellers er jeg gift, har tre 
voksne barn og stortrives som farmor.  Jeg pleier å si at jeg er Groruddøl, da jeg har bodd i 
Groruddalen siden 1961- har bodd på Stovner siden 1974. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere - 
vi har en viktig jobb å gjøre for alle som har behov for våre tjenester, avslutter Eli.  

Nå har vi gleden av å ha Eli som leder for store deler av Oslo kommunes aktivitet her på Aker 
helsearena. 

 
 
 
 

 
 
Fra en kjeller på Ullevål til toppen av Aker  
 
Etter en tid med trange kontorlokaler i en kjeller på Ullevål, flyttet Tolkesentralens administrasjon i 
mars inn i 7. etasje i bygg 6 på Aker.  
 
Tolkesentralen er en seksjon under OSS/AFF/Personalforvaltning som leverer 40 000 tolkeoppdrag i 
året til OUS, Ahus og Sunnaas. 260 tolker på 80 språk er i dag tilknyttet Tolkesentralen.  
 

 
Fra venstre  Anne-Kathrine Johansen, Charlotte Augustson, seksjonsleder Hanne Løfsnes, Diana Kar og enhetsleder 
Signhild Nilsen. Foto: Tolkesentralen 
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Test av ny fagprøveform i helsearbeiderfaget 

29 lærlinger i ulike helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenesten skal i uke 24 og 25 
gjennomføre sin avsluttende fagprøve her på Aker i 
øvingslokaler.  

Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag har i 
samarbeid med Utdanningsetaten bygget opp tre 
ulike situasjonsrom i Bygg 6, 5. etasje; hjemmemiljø, 
sykehus/sykehjem og et førstehjelpsrom. Vi kan røpe 
at lærlingene får fire oppgaver fordelt over to dager. 
Planleggingsdelen gjennomføres første dagen. Dag to 
består av tre praktiske oppgaver, som skal 
gjennomføres i umiddelbar rekkefølge innen en 
stram tidsramme (rundt to timer). Under fagprøvene 
brukes levende markør og innlånt utstyr fra 
Hjelpemiddelsentralen. 
Åtte lærlinger skal gjennomføre sine praktiske 
oppgaver i løpet av en dag. Det krever god 
planlegging og logistikk for å få dette til. 

 
 

 
 
Målet med prosjektet er å se om denne prøveformen kan gi 
bedre kvalitet, likere og jevnere prøver enn dagens fagprøver 
som foregår i bedrift.  
 
Oslomesterskap for lærlinger innen helse og oppvekst 

Den 24. og 25. april ble det avholdt Oslomesterskap for 
lærlinger og unge fagarbeidere innen helsearbeiderfaget og 
barne- og ungdomsarbeiderfaget. Arrangør var 
Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag i samarbeid 
med Fagforbundet og Delta. KS støttet arrangementet med kr. 10 000. Konkurransene foregikk i 

lokalene til Meet Ullevaal. Noen dager før 
konkurransen fikk kandidatene opplysninger om 
tema for konkurransen, og dagen før fikk de utdelt 
oppgaven de skulle løse. Strenge og rettferdige 
dommere evaluerte innsatsen. Publikum var 
andreårslærlinger som fulgte nøye med for å få tips 
før de selv skal opp til fagprøve. De fleste 
konkurrentene hadde med seg heiagjenger fra 

arbeidsstedet.  
Eva Amare og Emilie Kristiansen, begge fra Fuglemyra 
barnehage i Bydel Østensjø, vant førstepremien i 
barne- og ungdomsarbeiderfaget. Foto: Annette Larsen 

Foto: Opplæringskontoret for helse- og oppvekstfag 

1. plassen i helsearbeiderfaget gikk til Silje 
Kjærnli, lærling på Lovisenberg DS. Her 
sammen med de øvrige deltagerne i 
konkurransen. Foto: Annette Larsen 
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Vinnerne i Oslomesterskapet skal konkurrere om å bli norgesmestre når NM avholdes på 
Hellerudsletta i oktober. 

 
 
 
 

 

 

17. maifeiring til glede for pasienter og ansatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradisjonen tro var FUS-barnehagene og Sinsen 
musikkorps på plass for lage 17. mai-stemning på 
Aker – og det klarte de! I strålende vær, med glade 
hurrarop og flott musikk ble rammen om 
arrangementet veldig flott. Tusen takk til 
barnehagene og musikkorpset for et flott 
arrangement for pasienter, besøkende og 
medarbeidere på Aker. 
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Nå har enda flere ikke-helsefaglige medarbeidere og frivillige fått 
opplæringen «demensvennlig sykehus 
 

 
Her er kurslederne sammen med to av kursdeltakerne: Lene Dieserud, Unni Lund, Solfrid R Lyngroth og Kesete 
Kibrom Tsegay. Foto: Gjertrud R. Spillum 

 
 
Det er stor sannsynlighet for at ansatte i resepsjonen, renholdere, portører, portørlærlinger og 
frivillig sykehusverter vil møte personer med demens på Aker helsearena. Tidligere kursdeltakere har 
erfart at de har hatt stor nytte av økt kunnskap om demens. Lydhøre deltakere fikk ta del i kurset i 
regi av Senter for fagutvikling og forskning (Oslo kommune) på Aker helsearena. 
 
Opplæringen er basert Nasjonalforeningens 1-times kurs for å bidra til et mer demensvennlig 
samfunn. Kampanjen har som mål å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert.  

 
Hva er det viktig å tenke på i møte med mennesker med demens? 
Dette kurset gir en kort innføring i hva demens er, og hvordan man kan 
gjøre det enklere for en person med demens å komme til Aker 
helsearena, finne frem på sykehusområdet og oppleve å bli sett og 
hørt som pasient eller besøkende. Med litt hjelp og forståelse fra 
personene de møter på kan flere oppleve å være inkludert i 
lokalsamfunnet og bo hjemme lenger. 
 
Sykehusvertene hjelper pasienter og besøkende med å finne frem, og 
det er full enighet om at dette var veldig nyttig kunnskap å ha med 
seg!  

Tore Næss 
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– Vi møter jo mange pasienter, pårørende og andre besøkende hver dag. Det gjør 
vi er langt tryggere i møtet med mennesker med demens. Og mens vi er på 
tråden, vi trenger flere sykehusverter på Aker, sier sykehusvertene Tore Næss og 
Bente Felldal Jensen. 

 

 

 

 

 

 

Hurra for gartneren vår Jarmund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår gartner, Jarmund Villmo, har i skrivende stund akkurat fått utdelt pris fra Det kongelige selskap 
for Norges Vel! Vi er så stolte! Det var stor feiring i Dagligstua på Aker 20. juni. Mer om dette i 
høstens utgave av Nyhetsbrevet. I mellomtiden kan dere lese mer om denne saken på Intranettet og i 
Grorud Avis.  

Bente Felldal Jensen 

Gartneren vår Jarmund Villmo (i midten) ble feiret da han fikk pris fra Det 
kongelige selskap for Norges Vel. Her er han sammen med administrerende 
direktør Bjørn Erikstein i OUS og OSS-direktør Geir Teigstad.  
Foto: Anders Bayer 

7 
 

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk/avdeling/vis-artikkel?p_document_id=1574950&p_section_dim_id=874491&level=4


Det er vår – det er dugnad 

 

Fra venstre Jarmund Villmo, Viggo Isaksen, Morten Kalland,  Per-Owe Eriksson, Sonja V Pedersen  
og Ellen Granlie. 

 
Når snøen forsvinner, titter søppelet frem, men en ivrig gjeng saumfarte området for både søppel og 
annet. Dette er et kjærkomment arrangement for hele Aker med Jarmund som leder det hele – år 
etter år. Og det ble enda finere på uteområdet vårt! 
 

I år var det i tillegg dugnad i Almas hage – en flerbrukshage 
som vi etablerer mellom bygg 21 og 8. Her skal det bli 
sansehage som også er tilrettelagt for trening for 
rehabiliteringsmiljøene både for kommunen, Sunnaas og 
OUS. Hagen er under etablering og er særlig tilrettelagt for 
demente. Offisiell åpning blir det i månedsskifte 

august/september. 

 

 

 

 

(Fra venstre) Solfrid R Lyngrot, Lone 
Storgaard og Lise Skaar fra Senter for 
fagutvikling og forskning er i full gang  
med å plante stauder. 
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Studio 99 – Sunnaas starter treningspoliklinikk 

 
 
Mer enn 10.000 personer i Norge lever med nedsatt funksjonsevne grunnet skader eller sykdommer i 
sentralnervesystemet. Flere hundre nye rammes årlig. De fleste mangler tilfredsstillende 
treningstilbud når de kommer hjem etter sykehusbehandling og livet skal begynne å leves igjen.  
Treningspoliklinikken Studio 99 på Aker helsearena åpner nå et helt nytt og innovativt treningstilbud 
på dagtid for disse gruppene.  
  
Tilbud om tilrettelagt trening har lenge vært etterspurt av enkeltbrukere/brukerorganisasjoner 
knyttet til målgruppene til Sunnaas Sykehus HF. Sykehuset har derfor utviklet en treningslab med 
treningspoliklinikk og treningssentret i Oslo som åpner i juni 2018. 
  
Brukerne av poliklinikken og senteret vil være personer som vil gjenvinne fysisk, mental eller sosial 
funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Hovedgruppen vil være mennesker med 
ryggmargsskade, multitraume (med amputasjoner), nevrologi og hjerneskade (traumatisk 
hjerneskade og slag). Målet er å gjøre den enkelte bruker i stand til å fungere så godt som mulig i 
dagliglivet ut fra sine forutsetninger og ønsker.  
  
Studio 99 skal være tilrettelagt for alle, uansett alder og funksjonsnivå, og ha fokus på trening og 
mestring og den helsebringende effekten av å være i fysisk aktivitet samt senke terskelen for trening 
for mennesker med funksjonsnedsettelse.  
  
Høsten 2018 vil brukerorganisasjoner få tilgang til treningslokalene på kveldstid og i helgene. 
  
Vi har mye mer å fortelle om Studio 99 og derfor håper vi at dere vil besøke oss på Åpen dag, som 
vi arrangerer på følgende tidspunkt:  
•             Torsdag 21.06.18  kl. 09.00 - 18.00  
•             Tirsdag  26.06.18  kl. 09.00 - 18.00 
•             Tirsdag  03.07.18  kl. 09.00 - 18.00 
  
   
 Britt-Marie Rak ønsker oss velkommen! 
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Framtidens OUS på Aker 

Det har siden januar vært jobbet med planleggingen av et stort nytt lokalsykehus på Aker. Dette 
arbeidet gjøres parallelt med planleggingen av nye sykehusbygg på Gaustad. 

Fokusgrupper med deltagere som er valgt ut av klinikkene har i løpet av våren jobbet med nærhet og 
avhengighet, og med 12 konsepter for nytt sykehus på Aker som nå er endt opp med ett konsept 
man skal jobbe videre med.  Utover høsten skal man lage et grunnlag for hvor mye dette konseptet 
vil koste slik at man kan jobbe for å få det med på statsbudsjetter i 2020. 

Det er mange hensyn å ta for å bygge et sykehus; vi er avhengig av reguleringsplan for Aker området, 
om man evt må kjøpe ut noen tomter som ikke eies av OUS i dag, og om riksantikvaren tillater rivning 
av enkelte fredede bygg på området. Statens vegvesen er også en viktig samarbeidspartner for å få til 
bra og trygge løsninger for trafikken til og fra sykehuset. 

Under kan dere se en plansje som viser hvordan man tenker seg at det nye sykehuset som planlegges 
ferdig i 2027 kan se ut. Det vil jobbes videre med dette konseptet så det kan godt være det ender 
opp annerledes.

 
 
Mer informasjon om fremtidens OUS på Aker kan dere finne her: 

• Sjekk på intranettet (OUS) under knappen «Byggeprosjekter» på førstesiden 
• Eller på helsesørøst.no under store utviklings- og byggeprosjekter 
• Kom på informasjonsmøter (mai/juni og november/desember)- annonseres i forkant 
• Kontakt prosjektet på epost framtidensous@ous-hf.no 
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Oslo storbylegevakt – hva skjer? 

Som vi har skrevet i denne spalten tidligere planlegges det nå Oslo storbylegevakt på Aker 
sykehusområde. Legevakten skal erstatte dagens virksomhet i Storgata 40 og skal bygges der bygg 41 
ligger i dag. Bygget får en grunnflate på rundt 5.200 kvadratmeter, med to fløyer på henholdsvis fem 
og tre etasjer med felles 1. og underetasje. Totalt blir bygget på ca. 23.000 kvadratmeter. 

Forprosjektet er ferdig i august, og så går vi i gang med mer detaljert planlegging. Vi regner med å 
starte rivingen rundt neste sommer og byggestarten er satt til januar 2020. Så nå går det fort 
fremover og i januar 2023 er det full drift i bygget. Da får dere ca. 1.000 nye kollegaer rett ved.  

I forprosjektet har vi hatt med både brukere av bygget og store arbeidsgrupper av ansatte slik at vi er 
sikre på at det er det riktige bygget vi bygger. Det har vært en spennende og lærerik prosess, så i 
videre detaljplanlegging tar vi med oss medvirkningsgruppene videre. Arkitektene har ikke tegnet 
fasadene ferdige ennå – det blir nok litt forskjellige farger i dem – men en foreløpig illustrasjon har 
de laget. Og som dere ser vil den fine kollen bli bevart. Den må nok bort under byggeprosessen, men 
blir lagt på plass igjen etterpå – så grønt og fint blir det også. 

 

 

 

Ressurssenteret for migrasjonshelse har flyttet ut av bygg 20  

Ressurssenteret for migrasjonshelse flyttet 1.mars fra Aker helsearena til Helseetaten (Folkehelse- og 
omsorgsavdeling) i Storgata 51. Migrasjonshelse har vært et av de fire satsningsområdene til 
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helsearenaen og ressurssenteret har bidratt tungt inn på dette feltet. Senteret fortsetter nå sitt 
arbeid med å støtte bydelene i sitt arbeide på dette feltet. Vi takker senteret som har vært en sentral 
bidragsyter i helsearenaens virksomhet og satsning. 
 

Bygg 6 

Det jobbes nå med oppussing av bygg 6 både i 1., 6. og snart 5. etasje. Dette vil nok merkes av dere 
som bor i bygg 6. 

I 1. etasje flytter CFS/ME senteret inn. Det skjer i løpet av sommeren.  

I 5. og 6. etasje vil endokrinologisk avdeling få samlet mer av sin aktivitet ved at også Lipidklinikken 
flytter inn når all oppussing er ferdig senere på høsten 

 

 

GOD SOMMER! 

 
Vi setter stor pris på mye godt og spennende arbeid i halvåret som er gått og vi gleder oss til 
fortsettelsen. Men først er det endelig sommer, sommer ….. 

Marie, Steve, Kirsten og Gjertrud ønsker dere alle en riktig god sommer! 
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