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FIRST-Oslo er et nylig ferdigstilt implementeringsprosjekt av intensiv gangtrening for 

pasienter med hjerneslag ved OUS Enhet for Rehabilitering og Forsterket rehabilitering 
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for rehabilitering (RKR) Sunnaas og forskere ved School og Medicine, Indiana University. 
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Å gjenvinne gangfunksjon er et viktig mål i 

rehabilitering etter hjerneslag. Rehabilitering 

etter FIRST-prinsippene har fokus på 

gangfunksjon og målet er å maksimere 

gangrelatert trening med moderat til høy 

intensitet i varierte og utfordrende oppgaver 

og omgivelser. Dette til forskjell fra tidligere 

behandling hvor høy intensitet ikke har vært i 

fokus på samme måte. Nyere forskning på 

gangtrening med høyt antall skritt, varierte 

oppgaver og høy intensitet har vist at 

pasienter oppnår et høyere funksjonsnivå enn 

ved konvensjonell fysioterapi. 

Prosjektet har kartlagt aktivitetsnivå og 

funksjonsfremgang hos pasienter med 

hjerneslag inneliggende på 

rehabiliteringsavdelingene i to kohorter; 

konvensjonell fase og implementeringsfasen. I 

implementeringsarbeidet har 

kunnskapstranslasjonsmodellen «kunnskap til 

handling» (K2A) blitt benyttet for å sikre 

prosessen. 

 

Pasientene i de to kohortene har blitt testet 

ukentlig med en standardisert test-pakke, og 

aktivitetsnivå har blitt monitorert med 

skrittellere. Under implementeringsfasen har 

en ny treningsintervensjon blitt innført og puls 

har blitt monitorert kontinuerlig under trening 

med fysioterapeut, med mål om å oppnå 

intensitet tilsvarende 70-85 % av estimert 

makspuls. 

Resultatene fra implementeringsprosjektet er 

sammenlignbart med tidligere studier på 

intervensjonen, og viser signifikant forbedring 

på gangrelaterte utfallsmål etter 

implementering. 

For pasienter med hjerneslag og mål om 

bedret gangfunksjon har trening etter FIRST-

prinsippene nå blitt standard prosedyre ved 

både OUS Enhet for Rehabilitering og 

Forsterket rehabilitering Aker. 
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Treningsopplegg som er en del av gangtreningen. 

 

 

Rehabiliteringsforløp for pasienter med hjerneslag i Oslo 
 

2017-2019 mottok Helseetaten, i samhandling med Seksjon for samhandling og 

internasjonalt samarbeid ved Oslo universitetssykehus (OUS), midler til «Styrking av 

habilitering og rehabilitering i kommunene» fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Prosjektet er et samarbeid mellom Helseetaten, OUS og OsloMet-Storbyuniversitetet. Prosjektledere 

for Helseetaten er Åse Bergheim og Tonje Lien Barkenæs. Prosjektleder ved Seksjon for hjerneslag, 

OUS er seksjonsoverlege Hege Ihle-Hansen. Forsker ved OsloMet- storbyuniversitetet er Therese 

Brovold. 

Prosjektets hensikt har vært å kartlegge rehabiliteringstilbudet for pasienter med hjerneslag etter 

utskrivelse fra Seksjon for hjerneslag, Nevrologisk avdeling, OUS, Ullevål. Vi har evaluert endring i 

funksjon før utskrivelse, fire uker og seks måneder etter utskrivelse.  Prosjektet er nå i avsluttende 

fase. Resultatene vil presenteres i en sluttrapport. 
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Åse Bergheim og Tonje Lien Barkenæs fra Helseetaten presenterte prosjektet på Rehabiliterings-

konferansen 2019 

 

 

Storbylegevakten 

 

Her ønsker Kathrine Lofthus alle lykke til med arbeidet med å etablere ny Storbylegevakt på Aker. 

Rivestart ble markert 28. august. 
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Raymond Johansen markerte oppstart av rivingen av bygg 41 – her er det like før skiltet er nede. 

Dette er bilde tatt 18.oktober…

 

… og da er både bygg 40 og nesten hele bygg 41 revet og bortkjøring av masse fra byggeplassen 
pågår for fullt.  
 
Status for videre fremdrift:  
Forprosjektet er nå ferdigstilt. Finansieringsvedtak forventer vi i Oslo bystyre i desember og 
byggestart i januar. For øvrig arbeides det kontinuerlig med detaljering av løsninger for brukere av 
bygget. Storbylegevakten er planlagt å åpne 1.kvartal 2023. 

Nå er de to siste utflytterne av bygg 41 vel installert i nye lokaler; 
Læring- og mestringssenteret og Transportseksjonen. 
 

Lærings- og mestringssenteret  

I forbindelse med bygging av ny Storbylegevakt og riving av Bygg 41, har Lærings- og 

mestringssenteret (LMS) i Medisinsk klinikk flyttet inn i nye lokaler. Vi holder nå til i nyoppussede, 

lyse og trivelige lokaler i Bygg 80 1.etg, den grå høyblokka nesten helt nede ved Sinsenkrysset. Vi 

har fått mange positive tilbakemeldinger både fra ansatte, brukere og brukerorganisasjoner etter 
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flyttingen om at «her er det godt å være». Et ekstra pluss er at vi hittil har vært skjermet for støy 

fra bygge- rivningsarbeider. 

 

 

Seksjonsleder Anne Lise Hustadnes ønsker velkommen til nyoppussede lokaler i bygg 80. 

 

Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) er en 

av spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver, 

på linje med pasientbehandling, utdanning av 

helsepersonell og forskning.  En godt 

informert pasient er en forutsetning for å 

kunne ta et informert behandlingsvalg, et krav 

som ansvarlige helsemyndigheter stiller til 

sykehuset. Det er liten tvil om at en godt 

informert pasient og god PPO, er viktig for 

kvaliteten og effekten av det samlede 

behandlingsresultatet. Effektiv behandling og 

stadig kortere liggetid gjør og at behandlingen 

ofte må følges opp av pasienter og pårørende 

selv, for eksempel gjennom tilegnelse av nye 

kunnskaper og ferdigheter, gjennom 

egenbehandling og eventuelt ved endring av 

levevaner. 

Lærings- og mestringssenteret er et senter for 

pasient- og pårørendeopplæring, i tillegg til at 

vi leier ut lokaler til brukerorganisasjoner og 

selvhjelpsgrupper på kveldstid. Etter at vi 

flyttet har vi fått økt romkapasitet, og det er 

har gjort at vi lettere kan møte behovet for 

kurslokaler på dag- og kveldstid. Og mange 

bruker oss. Hvis jeg tar en kikk på denne uken 

jeg er inne i når jeg skriver dette, uke 41, ser 

jeg at det har vært 15 ulike kurs i sykehusets 

regi med til sammen 266 deltagere, i tillegg til 

to brukerorganisasjoner og en 

selvhjelpsgruppe har leid rom hos oss på 

kveldstid (55 deltagere).   
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LMS har siden 2005 i samarbeid med Senter for sykelig overvekt, ansvaret for gjennomføring av 
«Startkurs» et obligatorisk kurs på over 36 timer for pasienter som skal gjennomføre 
fedmereduserende kirurgi. Det totale antallet av pasienter på dette kurset er på ca. 300 i året.  
Kursledere er Per Møller Axelsen og Cecilie Dulin, med innslag fra andre faggrupper på sykehuset, 
som psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeuter. 
I midten ser dere kursvert Knut Ø Stensrud. 

Har du lyst til å vite mer om LMS, eller nysgjerrig på hvilke kurs vi arrangerer, så er du velkommen 

innom på besøk.  Alle kurs er annonsert på forsiden av Oslo universitetssykehus sine internettsider 

under fanen: Arrangementer. 

Kontaktinformasjon Lærings- og mestringssenteret på tlf: 228 94 836/900 36 681, eller send en mail 

til LMS@ous-hf.no , så tar vi kontakt. 

 
 
  

mailto:LMS@ous-hf.no
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Transportseksjonen 
 
Transport er fordelt på 2 lokalisasjoner. Varemottak/droppsted i  bygg 1 og kontor, pauserom og 
dusj/garderober i 1. etg i bygg 20. Sjåførene leverer bl.a. tøy, mat, varer og sterile varer, medisiner, 
blod, labprøver mm. Dessuten samler de inn avfall til kildesortering i miljøhallen. Mindre 
flytteoppdrag påtar de seg også dersom tiden strekker til. Levaranser skjer alle dager gjennom hele 
året. 
 

 
 
Teamansvarlig Jatinderpal Singh på vei inn i Transportens lokaler i 1. etg i bygg 20. 
 

 
 
Sjåfør Hasan Tepeli, seksjonsleder Rune Marthinsen og Jatinder Singh  er veldig fornøyd med det 
nyetablerte varemottaket i bygg 1. 
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Lokalsykehus 

 

Nå står nytt lokalsykehus på statsbudsjettet. Dette betyr at vi går inn i en ny fase av planleggingen. 

Hittil er det de store linjene, selve konseptet det er jobbet med. Mange brukergrupper har jobbet det 

siste året med utformingen av det nye sykehuset, hva skal ligge hvor, hva er en klok og ikke minst 

praktisk fasong på byggene i forhold til drift, hvem man skal samarbeide med osv. 

Dimensjoneringen, dvs. hvor mange senger, hvor mange operasjonsstuer er regnet ut fra en formel 

hvor man tar utgangspunkt i forventet befolkningsvekst, sykelighet i de aktuelle bydeler, 

alderssammensetning mm. I tillegg er det lagt inn noen forutsetninger i forhold til forventet endring i 

måten å jobbe på når sykehuset står ferdig. 

Det er også i løpet av det siste det siste året kommet inn ny aktivitet i fase 1 på Aker; en stor 

kvinneklinikk med gynekologi og fødeavdeling med tilhørende nyfødtintensivavdeling og psykiatri og 

rus fra flere bydeler en først planlagt. 

Aker planlegges som et stort lokalsykehus med mange kliniske funksjoner, en solid arena for 

forskning og utdanning og et felles akuttmottak for både somatikk og psykisk helse/rus. 

Mot sommeren starter forprosjektet, og det vil si at vi nå går mer inn i byggene for å utforme de 

forskjellige områdene. Her blir det viktig å få med flinke folk som vil være med og bidra til at vi får et 

funksjonelt, moderne og flott sykehus om 10 år. 
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Almas hage 

Etableringen av Almas hage er forsinket pga arbeider inne på hageområdet i forbindelse med 

bygging av ny Storbylegevakt. Åpningen er derfor flyttet til juni 2020. 

 

Hagen er en kombinert sanse- og treningshage, og brukere gleder seg til å ta den i bruk. 

Treningsapparater, musikkinstrumenter, blomster, busker og trær er på plass og statuen 

Gledessprederen er også flyttet hit. 

 

 

Dugnad i pøsende regn, men hva gjør vel det når det blir så fint. Senter for Fagutvikling og Forskning 

er primus motor for arbeidet og driften av hagen, men rehabiliteringsmiljøene og byggseksjonen i 

Eiendomsavdelingen bidrar også aktivt inn. En hage til glede for hele Aker etter hvert. Mer 

informasjon om hagen på åpningen til sommeren. 
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Seminar handlingsplan 

16.okt var det heldagssamling på Aker helsearena for ca. 45 deltakere fra både OUS, Sunnaas sykehus 

og Oslo kommune. Her ble det jobbet med å få spikret handlingsplanen for 2020 for Aker helsearena. 

Stort engasjement og nyttige diskusjoner preget samlingen. Før arbeidet tok til var det tre innlegg for 

å skape inspirasjon: 

 

                 

Prosjektkoordinator Just Ebbesen la fram 

planer for Fremtidens OUS med hovedvekt 

på nytt lokalsykehus på Aker 

Ingvild Bryde-Erichsen presenterte 

arbeidet med å få på plass den nye 

Storbylegevakten



 

Sasa Katadic presenterte satsningen på Gode pasientforløp, Oslomodellen. Stikkord for 

handlingsplanen er synergier, innovasjon, teknologi i klinisk aktivitet og kompetanseutvikling. 

Satsningsområdene for Aker helsearena er rehabilitering, eldremedisin, akutte tjenester og 

brukermedvirkning/innbyggerinvolvering. 

 

 

 

Utsikten fra bygg 6, 9 etg       foto Siw Merete Paulsen 

  



13 

 

 

OUS – 10-årsmarkering 

Den 29.august var det en flott markering av at OUS er 10 år. 

 

 

Vi fikk besøk av konstituert adm. direktør Morten Reymert, klinikksjefene for Psykisk helse og rus, 

Medisinsk klinikk, Kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon og Oslo sykehusservice. Vi tok 

dem med på en runde rundt til flere avdelinger. Både Morten Reymert, Marit Bjartveit, Morten 

Mowe, Morten Tandberg Eriksen og Geir Teigstad fikk innblikk i vår virksomhet og har alle takket for 

veldig informative, imponerende og interessante presentasjoner.  

Det er virkelig moro når vi får vist frem det vi driver med her på Aker og se hvor stolte dere er av det 

som faktisk gjøres, og samtidig se at de som kommer på besøk blir imponert. Takk til alle som stilte 

opp! 

  

… og etterpå spiste vi kake! 
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Julemarked på Aker i Hovedvestibylen 

Onsdag 20. november kl. 10-16 
 

 

Har du noe håndarbeid du vil selge? 

Vi håper på mange salgsboder med variert utvalg slik at julegaveinnkjøpene kan gjøres. 

 

 
Ansvarlige 

Kirsten Sæther, Marie Hylen Klippenberg, Steve Yttermo, Gjertrud Risnes Spillum, 

 


