
     Aker helsearena 

      Nyhetsbrev desember 2018 - Aker

Studio 99 - treningspoliklinikken er i full drift

 

Sunnaas sykehus HF treningslab Studio 99 ble offisielt åpnet 12.09.18 av helseminister 
Bent Høie og byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl.  
 
De moderne lokalene er tilpasset for personer med funksjonsnedsettelser og rommer kondisjons- og 
styrketreningsapparater med smartteknologi, en stor gruppetreningssal med VK utstyr 
(videokonferanse), moderne garderobefasiliteter og kaffekrok.  
 
Målgruppene er personer med fysiske funksjonsnedsettelser (ryggmargsskader, CP, annen nevrologi, 
multitraume mm.) og personer med ervervet hjerneskade (traumatisk hjerneskade, hjerneslag, afasi, 
hjernetumor mm.)  
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Treningsbehandling på dagtid består av individuelt programmene med varighet på tre måneder. Det 
tverrfaglige teamet består av lege, fysioterapeut, idrettspedagog og koordinator. Pasientene trenger 
henvisning for å delta og denne sendes Sunnaas sykehus HF, treningslab Studio 99, 1450 
Nesoddtangen.  
 
Høsten 2018 startet brukerorganisasjonen LARS (Landsforening for ryggmargsskadde) trening to 
kvelder i uken i lokalene og januar 2019 vil Landsforening for slagrammede starte opp med det 
samme.   
 
Utviklingen av Studio 99 har skjedd i tett samarbeid med Aker helsearena, OUS HF og Oslo kommune.  
 

 
 På bildet ser du helseminister Bent Høie og representanter fra Sunnaas sykehus og Oslo kommune.   

 

Bygg 6 fylles opp med ny aktivitet 

Bygg 6 vil i februar 2019 være helt fullt. Vi har fått virksomhet både fra Ullevål og fra Forskningsveien 
innenfor endokrinologi samlet her på Aker. I februar kommer de Senter for pasientmedvirkning og 
samhandlingsforskning og fyller opp den siste etasjen. 
Vestibylen i 1 etg har fått en ansiktsløftning med både maling, nytt gulvbelegg og nye møbler. I tillegg 
har ekspedisjonene for preventiv kardiologi og overvektspoliklinikken flyttet inn i ekspedisjonen. 
Ta en tur og se! 
Her er en oversikt over avdelingene i bygg 6 etter at alt er klart: 
  
1.etg CFS/ME-senteret 
2. etg Sunnaas poliklinikk og regional kompetansetjeneste for rehabilitering. 
3. etg Medisinsk biokjemi (laboratoriet) 
4. etg Poliklinikkene: Sykelig overvekt, Preventiv kardiologi og Lipidklinikken 
5. etg Opplæringssenteret for helse og oppvekstfag 
6. etg FOU: Preventiv kardiologi, Lipidklinikken, Endokrinologi 
7. etg Tolketjenesten, Nasjonalt kompetansetjeneste for Aldring og helse 
8. etg Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (kommer først primo februar) 
9. etg Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 
 

Vi ønsker alle nye på Aker velkommen! 
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Avdeling for medisinsk biokjemi er ISO-sertifisert 

 

Avdeling for medisinsk biokjemi, driftsseksjon Aker, ble 12.10.18 akkreditert etter ISO-

standarden 15189:2012 av Norsk Akkreditering (NA).  

 

Akkrediteringen gjelder analyser innen hematologi, koagulasjon, biokjemi, analysen HbA1c, samt 

prøvetaking og håndtering av prøver. Akkrediteringsgruppen arbeidet med søknad til Norsk 

Akkreditering i 2017.  

 

På bildet ser du Enhetsleder Karianne Larsen, tidligere seksjonsleder Kari Lyvad, seksjonsleder Tonje 

Versvik Strand, enhetsleder Marit Jansrud, tidligere enhetsleder Birgit Fjeld Elissen og overlege 

Joakim Eikeland. Kvalitetsleder Gro Siri Lillesund og Kvalitetskoordinator Inger Eliassen var med i 

Akkrediteringsgruppen, men er ikke med på bildet.  
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Ny Storbylegevakt  

 

Arbeidet med Oslo storbylegevakt går som vi har planlagt. Forprosjektet fase 1 er 

ferdigstilt. Byggeprosjektet jobber videre med utformingen og de tekniske løsningene.  

Vi på medvirkningssiden gjennomførte denne høsten 4 møterunder for 15 arbeidsgrupper som 

jobbet med å kvalitetssikre ønskene om utforming av rom, pasientflyt og logistikk. I mars er vi ferdige 

med dette arbeidet. 

Samtidig jobbes det med reguleringsplanen, og den skal være klar til politisk behandling i Oslo 

bystyre i juni.  

I forslaget til Oslo-budsjett er det foreslått finansiering av bygget, med forventet byggestart tidlig i 

2020. Allerede til sommeren – eller tidlig på høsten – begynner entreprenøren å rive bygg som skal 

bort. Før den tid er det masse praktisk planleggingsarbeid som skal på plass. Det er spennende tider. 

 

Åpen dag 

Den 7. november arrangerte vi åpen dag i vestibylen på Aker. Samme dag var det pasient og 

pårørendedag som var arrangert av sykehuset. Det var fullt av folk som presenterte avdelingene, og 

av interesserte ansatte, pasienter og pårørende som fikk lære mer. Tilbakemeldingene på dagen har 

vært positive, og vi vil prøve å gjennomføre en slik åpen dag hvert år. 

 



5 

 

Fremtidens OUS på Aker 

I november ble konseptfaserapporten ferdigstilt. Siden januar 2018 har ca. 350 ansatte i OUS jobbet i 

grupper med å være med å planlegge nye sykehus på Aker og Gaustad. Sykehusenes størrelse og 

innhold er regnet ut fra den aktiviteten OUS hadde i 2017, med framskriving av befolkningstall og 

sykelighet i de bydelene som skal til henholdsvis nybygg på Gaustad (Rikshospitalet) og til nytt 

lokalsykehus på Aker. Konseptfaserapporten ble lagt frem på styremøte i OUS 6 desember og i Helse 

Sør-Øst den 18 desember, og skal opp til endelig beslutning i helse sør øst den 31 januar. 

Lokalsykehuset på Aker blir et stort sykehus, nesten på størrelse med A-hus, og skal i første rekke 

dekke 4 bydeler i Oslo. Sykehuset skal bygges i 2 etapper, og det er planlagt føde/gyn og 2 bydeler til 

i etappe 2.  Aker planlegges som et stort akuttsykehus, men traumemottaket vil bli lokalisert på 

Gaustad sammen med de øvrige regionsfunksjonene. Dette innebærer at det vil bli et stort 

akuttmottak som skal være felles for psykisk helse, rus og somatikken, og til sammen 251 senger til 

psykisk helse og rus, og 401 senger til somatikken. I tillegg er det planlagt 14 operasjonsstuer, 34 

postoperative plasser og 22 intensivplasser. Det blir som en tilleggsutredning vurdert om 

fødeavdelingen og gynekologi skal bygges i etappe en. Uavhengig om de kommer i etappe 1 eller 2  

vil det følge med både operasjonsstuer og nyfødt intensivavdeling. De to resterende bydelene vil øke 

behovet for kapasitet både på behandlingsfunksjoner og på senger. 

I 2019 vil det bli jobbet videre med planene. Hvis dere ønsker en presentasjon på avdelingsmøter 

eller lignende kan dere kontakte Marie Hylen Klippenberg for en avtale. Du finner hele 

skisserapporten på OUS intranett under Fremtidens OUS, http://intranett.ous-

hf.no/ikbViewer/page/ous/tema/medisinsk-helsefag?p_section_dim_id=874395&level=5 eller på 

Helse sør-Østs nettsider. https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-

vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-

regionsykehus-pa-gaustad#konseptutredning-aker-og-gaustad  

 

Her er noen bilder/ tegninger fra det nye Aker sykehus 

 

 

 

http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/tema/medisinsk-helsefag?p_section_dim_id=874395&level=5
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/tema/medisinsk-helsefag?p_section_dim_id=874395&level=5
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad%23konseptutredning-aker-og-gaustad
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad%23konseptutredning-aker-og-gaustad
https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/hva-gjor-vi/utviklingsplaner-og-store-utviklings-og-byggeprosjekter/stort-akuttsykehus-pa-aker-og-regionsykehus-pa-gaustad%23konseptutredning-aker-og-gaustad


6 

 

 
 
De høye byggene er sengeområder for somatikken med fin utsikt og uten innsyn. De står på en base av 

tunge behandlingsfunksjoner som akuttmottak, røntgen, operasjon, intensiv, lab mm. De lavere 

byggene med mange uteområder i front er til psykisk helse og rus. I 2019 skal vi jobbe videre med å 

forbedre konseptet og å gjøre oss klare til å starte forprosjekt slik at vi kan ende opp med et flott nytt 

sykehus rundt 2028 
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Julemarked på Aker 

 

Et populært tiltak for gode kjøp av hjemmelagde produkter. 

Både kjøpere og selgere var godt fornøyd med dagen. Dette frister til gjentagelse med enda mer 

publisitet i forkant av arrangementet til neste år. 

 

Lucia-toget på vei rundt på Aker helsearena 

 
Svart senker natten seg, i stall og stuer…  
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Sang med lyse barnestemmer fyller sykehuset, og langs «løypa» står rørte foreldre og medarbeidere. 

Ingen tvil om at 13. desember er et høydepunkt for store og små. Tusen takk til førskolegruppa i FUS 

barnehager! 

 

 

 

Gløgg en tidlig desember morgen 
Tradisjonen tro ble det servert gløgg, pepperkaker og klementiner første uka i desember. 

Hyggelig å kunne stå på stand og ønske medarbeidere en god dag en mørk desember morgen. 

 

Gjertrud, Marie og Kirsten (ikke tilstede når bildet ble tatt) takker for nok et spennende og 

innholdsrikt år og ønsker alle en riktig GOD JUL med litt ekstra fri og gode late dage

Eiendomsavdelingen i bygg 40 har sin egen vri med bålpanne, 
gløgg, pepperkaker og Peo’s hjemmebakte luccekatter. Klokka er 
06.45, mørkt og kaldt, men varme fra bål og gløgg gjør seg sammen 
med julemusikk. Vi skimter Tor Johnny, Viggo, Paul, Peo og foran 
Sonja som selveste Lucia. 



 


