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1. Bakgrunn/oppdraget
1.1.Hvorfor prosjekt Samhandlingsarena Aker?
Oslo kommune og Helse Sør-Øst er enige om at Oslo skal være et pilotområde for
samhandling. Å etablere ”Samhandlingsarena Aker” som et prosjekt for perioden 20112014 var en sentral del av dette. Prosjektet ble forankret i foretaksprotokoller for alle
sykehusene i Osloområdet, samt i Oslo bystyre.
Hovedmålet var å gi aktuelle pasientgrupper et rett tilbud på riktig nivå og gjennom dette
bidra til å forebygge og/eller redusere helseproblemer for den enkelte. Videre var man
enige om at ”Samhandlingsarenaen skal representere en fornyelse av tjenestetilbudet til
befolkningen i Oslo, svare til storbybefolkningens behov og være et annet tilbud enn
dagens tilbud i sykehus og kommunehelsetjeneste, …En samhandlingsarena på Aker er en
fremtidsrettet løsning som gjør at fremtidige helseutfordringer kan møtes i et nyskapende
og nært samarbeid mellom sykehusene og kommunene”(sitat foretaksprotokoll HSØ/
OUS). Samhandlingsarenaen skulle utvikles med tilbud til for eksempel pasienter med
rehabiliteringsbehov, livsstilssykdommer, kroniske lidelser, psykiske problemer og
rusmiddelavhengighet, samt eldre med sammensatte lidelser og mennesker i livets
sluttfase.
I begge organisasjoner var det også drøftet og avklart ønsker om innholdet av en slik
samhandlingsarena.
 I Bystyremelding nr. 1/2008 gis det uttrykk for et ønske om å samarbeide med
spesialisthelsetjenesten om utvikling av gode tjenester for byens befolkning.
 I Byrådssak 34 av 11.03.2008, fattet bystyret vedtak om at de ønsker et samarbeid om
opprettelsen av et geriatrisk fagmiljø som både kan fungere som et nasjonalt og lokalt
ressurssenter for medisinsk personell i pleie- og omsorgssektoren.
 I Oslo kommune ble det i budsjett for 2011 besluttet nye tiltak i tråd med
samhandlingsreformens intensjoner herunder spesialisert rehabiliteringstjeneste og
etablering av Geriatrisk ressurssenter. I bystyresak om Storbylegevakt i Oslo har
bystyret dessuten pekt på at Aker sykehusområde bør være et egnet sted for
legevaktsvirksomhet.
Tilsvarende innebærer Oslo universitetssykehus HF’s styrevedtak i februar 2010 om
framtidige lokalsykehusfunksjoner i Oslo at Aker sykehus utvikles til en arena for
samhandlingsrettede tiltak.
 Mulig langsiktig virksomhet ved Aker sykehus har Oslo universitetssykehus redegjort
nærmere for i brev til Helse Sør-Øst RHF av 14.09.2010. Her heter det blant annet:
”Etter 2012 vil aktivitet på Aker blant annet kunne inkludere:
o Poliklinikk og dagbehandling
o Spesialisert rehabilitering (Som ikke er avhengig av nærhet til akuttfunksjon)
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o
o
o
o

Lærings- og mestringssenter
Dialyse (på dagbasis)
Elektiv dagkirurgi innenfor nærmere bestemte områder
Laboratorievirksomhet og diagnostisk støtte som er nødvendig for disse
funksjonene”
 Det sies videre i samme brev at ”Aker sykehus kan videreutvikles som en
samhandlingsarena mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, i tråd med
Samhandlingsreformen. En slik samhandlingsarena kan gi tilbud:
o til pasienter med kroniske lidelser
o innen diabetes, hjerte- og lungelidelser
o til eldre med sammensatte lidelser

1.2.Prosjektoppdrag
Styringsgruppen for prosjektet besluttet i sitt møte 23.9.2011 mandat for prosjektet.

Visjon
Sammen får vi til mer

Prosjektets hovedleveranser:
1. Utvikle, vurdere og prioritere områder for Samhandlingsarena Aker
2. Gjennomføre tiltak innenfor vedtatte områder
3. Utvikle helhetsideen og sørge for at denne gjennomføres innenfor og på tvers av
områder
Prosjektets delleveranser:
 Kartlegge og imøtekomme behov hos pasientgrupper som kan ivaretas i et samarbeid
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste uten opphold i døgninstitusjon i
spesialisthelsetjenesten
 Utvikle og etablere relevante tilbud for aktuelle pasientgrupper
 Utvikle gode kompetanse- og kunnskapsmiljøer på tvers av behandlingsnivåer –
herunder opplæring- og utdanningstilbud og forskning og innovasjon
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Bidra til god pasientflyt for pasienter som omfattes av tilbud som legges til Aker
Etablere et omforent og effektivt faglig og organisatorisk samarbeid for
Samhandlingsarena Aker

Målsetting for prosjektet er å:
 etablere og utvikle en felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet samhandler
slik at det gir en merverdi for byens befolkning
 utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo
 møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer,
utviklet i fellesskap mellom sykehusene og kommunen
 være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etatene og bydelene, bidrar
aktivt i utviklingen

Effektmål:
 Møte pasientenes behov på lavest effektive omsorgsnivå
 Hindre sykehusinnleggelser
 Komme tidligere inn i pasientens helseforløp med relevante tiltak som kan forebygge og
redusere helseproblemer
Forventet resultat
Styringsgruppen beskrev i mandatet et forventet resultat:
Partene forventer at en i samarbeid skal etablere en rekke relevante tilbud som bygger på
kartlegging av behov i aktuelle pasientgrupper. Den samlede virksomheten skal i løpet av
prosjektperioden utvikle en langsiktighet og forutsigbarhet for partene i forhold arbeidsog ansvarsdeling herunder faglige og ressursmessige forhold.

2. Organisering og struktur
Innledningsvis i prosjektet ble det arbeidet med å avklare fullmakter og med å sikre en
hensiktsmessig organisasjon. Det ble ansatt en hovedprosjektleder for prosjektet fra Oslo
kommune. Daglig arbeid i prosjektet er gjennomført i et prosjektsekretariat, der de ansatte
rapporterte til egen ledelse (hhv OUS og Oslo kommune) og til styringsgruppen.
Styringslinjene for Prosjekt Samhandlingsarena Aker går i hovedsak i de ulike organisasjoner
og styringsgruppen hovedoppgave har vært å sikre en omforent forståelse av oppdraget og
anbefale gjennomføring/implementering av de ulike delprosjektene. Samarbeidsutvalget
mellom Oslo kommune, sykehusene og brukerorganisasjonene har fungert som prosjektets
referansegruppe.
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2.1. Ledelses forankring
Prosjektet har omfattet alle bydeler og tre etater i Oslo kommune samt de fem sykehusene i
hovedstadsområdet. Forankring på høyt administrativt nivå har derfor vært av stor betydning.
Det har vært viktig å ha en bred forankring med representasjon fra alle aktørene i
styringsgruppen for prosjektet. I Oslo kommune har prosjektledelsen rapportert til
helsesjef(seksjonsjef) i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. I Oslo
universitetssykehus rapporterte prosjektledelsen fra OUS fram til 31.12.2013 til klinikksjef
for medisinsk klinikk og til viseadministrerende direktør Samhandling. I 2014 er det
rapportert til begge de to viseadministrerende direktører. Prosjektledelsen ved Sunnaas
sykehus har rapportet direkte til Samhandlingsdirektøren frem til 01.03.2014, og rapporter nå
direkte til administrerende direktør. Videre har prosjektet rapportert jevnlig til kontaktmøtet
mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Denne ledelsesmessige forankringen har vært helt
avgjørende for resultatet.
Prosjektledelsen har arrangert fellesmøter med prosjekteierne fra Oslo kommune og fra Oslo
universitetssykehus en til to ganger pr. halvår i hele prosjektperidoen. Prosjekteierne har
sammen med prosjektledelsen definert mål og virkemidler Her har det vært fokusert på status
for prosjektet og definering av leveransekrav halvårlig med fremdrift og resultater.
Prosjektets delprosjekter og gjennomføring av disse har vært behandlet av byrådsavdelingens
administrative og politiske ledermøter, i politiske organer som helse- og sosialkomiteen og
Bystyret, i sykehusets administrative ledelse og i styre. Partene har i fellesskap rapportert til
Helse- og omsorgsdepartementet, via Helse Sør-Øst. Tre statsråder har vært på besøk på
samhandlingsarenaen på Aker, i tillegg til Oslo Bystyre og Helse- og sosialkomiteen i Oslo.
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Prosjektledelsen har informert om Samhandlingsarena Aker på møter i flere bydelsutvalg,
mottatt besøk ved Aker fra adm. og politisk ledelse i bydeler og gjennomført orienteringer i
Helsedirektoratet i kommunehelse- og spesialisthelseavdelingen.

Forankringen mot de andre sykehusene har vært det området som har vært vanskelig å få
gjennomført på en god måte måte, og det har vært vanskelig å få til en aktiv deltagelse fra alle
sykehus. Prosjektledelsen hadde separate møter med alle sykehus i løpet av det første året av
prosjektet. Det har vært Oslo universitetssykehus som på vegne av Helse Sør-Øst har hatt det
koordinerende ansvaret inn mot de andre sykehusene. Posjektledelsen har i liten grad tatt
direkte del i denne kommunikasjonen. Dette har medført lite direkte kommunikasjon i
prosjektoppfølgingen bortsett fra i møter i samarbeidsutvalg og styringsgruppe samt
deltagelse i to stormøter mellom Oslo kommune, Helse Sør-Øst, sykehusene, bydelene og
etatene.

2.2.Prosjektledelse
Det ble i august 2011 etablert en egen prosjektorganisasjon for samhandlingsarena Aker.
Prosjektledelsen har hatt som oppgave å være en samlende overbygning for å utvikle,
prioritere og implementere tiltak som kunne legges til Aker sykehus. En felles
prosjektorganisasjon var forutsatt å være en arena for nødvendig avstemning mot helheten i
alt samarbeid mellom Oslo kommune og sykehusene i Oslo om utvikling av lokalbaserte
helsetjenester til Oslos befolkning og innretning av den framtidige virksomheten ved Aker
sykehus.
Oslo kommune har hatt prosjektlederansvaret. Det ble etablert en felles prosjektstab for å
ivareta det daglige arbeidet i prosjektet. Oslo kommune har vært representert i
prosjektledelsen med hovedprosjektleder og med en prosjektrådgiver, som begge har arbeidet
full tid. OUS har vært representert i prosjektstaben med prosjektmedarbeiderne i sitt Prosjekt
«Helsearena Aker». I tillegg til å lede OUS arbeid med å bidra til en felles samhandlingsarena
hadde dette prosjektet i oppgave å koordinere alle endringsprosesser på tvers av OUS
avdelinger på Aker, herunder også arbeid knyttet til inn- og utflytting av OUS sin virksomhet
ved Aker sykehus. Denne organisasjonen har bestått av tre personer, med ca. 2-3 årsverk i
løpet av prosjektperioden. Prosjektledelsen fra Oslo kommune og OUS har arbeidet tett
sammen. Alle beslutninger om prosjektgjennomføring har vært forankret i begge
organisasjoner, noe som har vært nøkkelen til suksess for prosjektet.
OUS nedla sitt prosjekt «Helsearena Aker» fra 1.1.2014 og har i stedet ansatt en koordinator
for drift og en koordinator for støttetjenester ved Aker, som begge har deltatt i
prosjektledelsen. Det er i 2014 etablert et strategisk utviklingsforum mellom Oslo kommune,
Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus. Arbeidsformen i utviklingsforumet er slik som
i øvrige faser av prosjektet med grundige diskusjoner knyttet til strategiske valg og
implementering.
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Det har vært viktig å få til en god overgang til linjeorganisasjonen etter prosjektets avslutning,
og arbeidet i prosjektet har derfor hele tidene prioritert å ha nær kontakt med de virksomheter
som har hatt drift ved Aker, både kommunale virksomheter, Sunnaas sykehus og OUS.
Deltagere i prosjektledelsen
Hovedprosjektleder Oslo kommune, Marie Anbjørg Joten – hele prosjektperioden
Prosjektrådgiver Oslo kommune Ingvild Bryde-Erichsen – hele prosjektperioden
Prosjektleder Helsearena Aker, OUS, Per Magnus Mæhle, OUS til 01.03.2014
Prosjektrådgiver Helsearena Aker, OUS, Nina Engelhardsen Fosen, til 31.12.2013
Prosjektrådgiver Helsearena Aker, OUS, Kari Aursand, 01.01.2012 – 31.12.2013
Koordinator drift OUS Marie Hylen Klippenberg, 01.03.2014 – 31.12.2014
Virksomhetsleder OSS Gjertrud Risnes Spillum, 01.04.2014 - 31.12.2014
Koordinator Sunnaas sykehus, Kirsten Sæther 01.3.2014 – 31.12.2014.

2.3.Styringsgruppen
Styringsgruppen har hatt som mandat å ha det overordnede ansvar for å etablere, utvikle og
forankre Samhandlingsarena Aker i perioden 1. juni 2011 – 31. desember 2014.
Sammensetning av styringsgruppen:
Fra Oslo kommune
Helsesjef Åse Snåre, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, leder av styringsgruppen
Bydelene ved:
Erik Kjelstadli, bydelsdirektør bydel Alna, til 30.11.2011
Maria Brattebakke, bydelsdirektør bydel Stovner, 01.12.2011 – 31.12.2014
Knut Egger, bydelsdirektør bydel Sagene til 31.12.2012
Tove Stien, bydelsdirektør bydel Østensjø, 01.01.2013 – 31.12.2014
Direktør for Sykehjemsetaten :
Bente Riis, til 26.3.2012
Per Johannesen, 26.3.2012 – 31.12.2013
Helge Jagmann, 01.01.2014 -31.12.2014
Fra Helse Sør-Øst
Tove Strand, viseadm dir. for Oslo universitetssykehus HF
Stein Vaaler viseadm dir. for Akershus universitetssykehus HF, til 01.04.2014, med
stedforterder Anne Marie Lervik, samhandlingsdirektør i hele prosjektperioden
Felles representant for Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehus:
Lillanna Engselius, samhandlingsadirektør Diakonhjemmet sykehus til 01.07.2013,
Janne Sonerud, viseadministrerende direktør Lovisenberg diakonale sykehus
01.07.2013 – 31.12.2014
Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling Helse Sør-Øst RHF (observatør)
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Fagorganisasjonene
Den norske legeforening
Bjørn Sletvold, til 01.06.2013
Ikke oppnevnt ny representant etter dette
Fagforbundet:
Janka Damslora til 31.3.2012
Vidar Evje 01.04.2012-30.08.2012
Lasse Kristiansen 01.09.2012 – 31.5.2013
Anna Elisabeth Uran, 01.06.2013- 31.12.2014
Norsk sykepleierforbund:
Silje Naustvik til 30.9.2014
Line Orlund 01.10.2014 – 31.12.2014
Brukere
Bergfinn Aabø, felles representant for Sentralt eldreråd og Rådet for funksjonshemmede i
Oslo
Geir Bornkessel, brukerorganisasjonene i Helse Sør Øst
Begge har deltatt i hele prosjektperioden
Andre deltagere
Olgunn Ransedokken, prorektor Høyskolen i Oslo og Akershus, observatør
Jeanett Magnus, instituttleder ved Institutt for Helse og samfunn, Universitetet i Oslo,
observatør med Maria Leirbakk som fast vara
Begge har deltatt i hele prosjektperioden
Fram til 01.01.2014 deltok OUS prosjekteier for Prosjekt helsearena Aker, klinikkleder Lena
Gjevert som observatør

2.4.Referansegruppen
Samarbeidsutvalget mellom Oslo kommune og sykehusene/helseforetakene i
hovedstadsområdet ,Helse Sør-Øst og ansattes organisasjoner, har vært referansegruppe for
prosjektet.
Fordelen ved å benytte dette forum er at det er et allerde etablert organ, som også ivaretar
andre samhandlingstiltak mellom partene. Utvalget er kjent med problemstillingene rundt
samhandling, og kan lett se helheten i virsomheten.
Ulempen ved å benytte Samarbeidsutvalget som referansegruppe har vært at prosjektet ikke
har kunnet styre møteplanen slik at den samsvarer tidsmessig med behovet for diskusjoner i
takt med prosjektets utvikling. Møteplan er berammet ut fra andre hensyn.
Samarbeidsutvalget har en rekke temaer til behandling i møtene, med en stram møteplan slik
at det har blitt avsatt lite tid til Samhandlingsarena Aker i møtene. Det har vært vanskelig å
holde kontinuitet for utvalget. Dette har medført at at referansegruppen i større grad er
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benyttet som en informasjons- og forankringskanal, enn et organ for reelle og omfattende
faglige diskusjoner.

2.5. Driftskoordineringsmøter, ledersamlinger og allmøter m.m. på
Aker
Fra og med høsten 2012 ble ledere fra andre virksomheter enn OUS på Aker invitert med på
de faste driftskoordineringsmøtene for den kliniske virksomheten på Aker. Fra og med høsten
2013 ble dette utvidet også med andre ledere enn ledere for kliniske enheter, inklusiv leder for
prosjekt Samhandlingsarena Aker. Fra og med mars 2014 har møtene vært ledet av OUS Aker
sin koordinator for Aker og hovedprosjektleder
Samhandlingsarena Aker.
I løpet av prosessen er det i regi av prosjektet også
avholdt ledersamlinger og allmøter for ansatte ved
Aker.
Dette har vært viktige fora for å sikre informasjon, at
problemstillinger blir løftet opp og at det utvikles en
felles identitet for ansatte på Aker helsearena.

2.6.Kommunikasjon
Prosjektet har hatt en kommunikasjonsplan som har blitt oppdatert jevnlig. Det har vært laget
nyhetsbrev i regi av både Oslo kommunes prosjektledelse og Oslo universitetssykehus sin
prosjektledelse.
Prosjektet har hatt egen hjemmeside på nettsidene til Byrådsavdeling for eldre og sosiale
tjenester og Oslo universitetssykehus.
Det første felles nyhetsbrevet for alle Aker helsearena kom i juni 2014. Det hadde vært
hensiktsmessige med felles nyhetsmeldinger tidligere, noe som kunne bidratt til økt felles
identitet.

2.7.Risikovurderinger
Det har vært gjennomført jevnlige risikovurderinger av prosjektet. Styringsgruppen har fått
presentert risikovurdering på hvert styringsgruppemøte. Denne har vært presentert i enkel og
visuell versjon som har gjort det lett å skaffe oversikt over risikoer og om det har vært
iverksatt av nødvendige tiltak.
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3. Suksessfaktorer
Felles prosjektstab OK og OUS
Det viktigste suksesskriterie for prosjektets gjennomføringsevne har vært det tette og nære
samarbeidet og forankringen mellom prosjektledelsen fra Oslo kommune og prosjektledelsen
i OUS. Det har vært etablert en felles prosjektledelse som har hatt ukentlige arbeidsmøter. I
disse møtene har en holdt hverandre gjensidig informert, løst aktuelle utfordringer i prosessen
samt at alle prosjektskisser og planer har vært gjennomgått og det har vært en omforent
forståelse for prosjektgjennomføring, og felles mål har blitt internalisert. Det ble utarbeidet
interne spilleregler der gjensidig forventninger til arbeidsform ble avklart, og det ble etablert
en enighet om å «fremsnakke» hverandre. Arbeidet i felles prosjektledelse har vært preget av
«stor takhøyde», med nødvendig meningsbryting og av felles lojalitet. Denne arbeidsformen
har dannet en felles forståelse av oppdraget, og et felles erfaringsgrunnlag som har skapt en
tillit og en trygghet i felles prosjektstab som har vært essensielt for gjennomføringen av
prosjektet.
Ledige lokaler
Ved tilknytning til den såkalte «hovedstadsprosessen» i 2008 ble det besluttet å slå sammen
fire av sykehusene i Oslo til Oslo universitetssykehus. Som et ledd i utviklingsstrategien ble
det besluttet å samlokalisere fagområder og sykehusets aktivitet skulle i stor grad flyttes fra
Aker sykehus. Dette ville gi mye ledighet i arealene ved dette sykehuset, og muligheter for å
etablere ny virksomhet i tilknytning til etablering av samhandlingsreformen fra 2012.Dette
gjorde at prosjektet raskt kunne etablere ønsket virksomhet i ledige areal, en unik mulighet for
et utviklingsprosjekt.

Konkrete resultatforventninger fra prosjektets eiere
I forkant av prosjektoppstart utarbeidet kommunens og sykehusets ledelse et felles brev til
Helse- og omsorgsdepartementet, datert 01.03.2011, der prosjektet innhold, organisering og
forventede resultat ble beskrevet på en detaljert måte. Dette sammen med konkrete halvårlige
resultatkrav fra felles eiermøter har gjort kravene til prosjektleveransen tydelig, og dermed
mulige å realisere.
Beslutning om kommunale etableringer var fattet av Oslo bystyre
Ved oppstart av prosjektet hadde Oslo kommune allerede igangsatt forarbeider for etablering
av en intensivert rehabiliteringsavdeling på Aker og et geriatrisk ressurssenter. Begge ble
etablert på bakgrunn av bystyremelding nr. 1/2008 «Bystyremelding om fremtidens
eldreomsorg». Det var i 2011 avsatt midler i budsjettet for etablering av disse virksomhetene.
Utrednings- og etableringsprosjektene ble lagt inn i Samhandlingsarena Aker sin
prosjektfortefølje. Dette ga prosjektet en «flying start» med to slike konkrete prosjekter der
beslutning om etablering og finansiering var på plass. Det kunne raskt etableres to bredt
sammensatte prosjektgrupper med konkrete mandater for utforming av innhold i
virksomhetene. Rehabiliteringsavdelingen og Geriatrisk ressurssenter ble etablert på Aker
tidlig i 2012. Bystyret hadde også ved behandling av sak om ny Storbylegevakt i 2010,
besluttet å etablere en ny allmennlegevakt ved Aker. Legevakt Aker ble åpnet 15. november
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2012. Disse tre etableringene ga en stor tiltro i prosjektet til at partene ønsket å realisere sin
visjon om en samhandlingsarena på Aker.
Årlig oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst til helseforetak og sykehus
Helse Sør-Øst har vært en aktiv støttespiller og pådriver i prosjektet. Gjennom beslutninger i
foretaksmøter med helseforetakene, og i avtaler med de private sykehusene, har HSØ hvert år
stilt krav til disse om aktiv deltagelse i prosjekt Samhandlingsarena Aker I 2012 stod et
formulert slik:
«Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet sykehus, Lovisenberg Diakonale
Sykehus, Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF skal sammen med Oslo
kommune samarbeide om konkrete planer for det fremtidige tilbudet på Aker sykehus»
Prosjektledelsen har erfart at denne tydeliggjøringen fra det Regionale helseforetakets side har
hatt stor betydning i prosjektets dialog med sykehusene og deltagelse i de ulike delprosjekt,
slik at disse har fått en god faglig bredde.
Lokalisering av regional kompetansetjeneste for rehabilitering
Helse Sør Øst har etablert regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR). I vedtaket
om etablering av tjenesten, besluttet HSØ at Sunnaas skulle ha driftsansvaret og at tjenesten
skulle lokaliseres til samhandlingsarenaen på Aker. Denne etableringen understøtter på en
meget god måte det arbeidet som har vært gjort i prosjektet for å utvikle tverrfaglig
rehabilitering til et nasjonalt utstillingsvindu.
Forankring
For å lykkes med prosjektet har det vært viktig å ha en bred kontaktflate mot, og engasjement
fra, alle aktuelle parter både fra sykehusenes ulike fagfelt, og Oslo kommunes bydeler og
etater. Foruten en bred representasjon i styringsgruppen har det i alle delprosjektgruppene
vært bredt representert fra bydeler, etater, sykehus, brukerrepresentanter og ansattes
organisasjoner. Dette har bidratt til at forslag til løsninger har blitt belyst fra ulike sider før
beslutning har blitt fattet og partene har fått et større eierforhold til de tiltakene som har blitt
etablert.
Arbeid gjennom delprosjekt
Det har vært gjennomført en rekke delprosjekter (se nærmere omtale i kap. 4). I disse
prosjektgruppene har det vært en bred sammensetning med representanter for sykehus,
bydeler, etater, brukerrepresentanter og ansatte. Delprosjektledere for de ulike prosjektene har
som hovedregel blitt hentet fra tiltakets fremtidige driftsorganisasjon. Dette har vært
forpliktende for organisasjonene og gitt nødvendig kunnskap til arbeidet i prosjektgruppen
Prosjektlederne har hatt god kjennskap til hvordan etablering av tiltak burde gjøres på en
hensiktsmessig måte og også sørget for forankring til de ansattes organisasjoner, brukere og
ledere i egen organisasjon.
For å få den nødvendige forankring mellom prosjektledelsen og de ulike delprosjekt har vi
valgt enten at rådgiver fra prosjektstaben har bistått prosjektleder med arbeidet, eller at det
underveis i arbeidet har vært tett kontakt og oppfølging.
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Utvidet låneramme – 75 millioner kroner (2012)
I revidert statsbudsjett for 2012 ble OUS sin låneramme utvidet med 75 mill. kroner for å
gjennomføre nødvendige samhandlingstiltak ved Aker. Oslo universitetssykehus har i hele
prosjektperioden hatt en vanskelig økonomisk situasjon. Uten en slik ramme fra
departementet, ville det vært særdeles vanskelig å gjennomføre de nødvendige
bygningsmessige endringer for å etablere ny virksomhet i gamle lokaler.

4. Delprosjekt
All utvikling av virksomheten på Aker i prosjektperioden har vært lagt fram som saker i
prosjektets styringsgruppe. Hovedtyngden av saker har vært lagt frem i regi av
hovedprosjektet. For noen prosjekt har det vært andre hovedaktører, og disse sakene er da
forelagt styringsgruppen til orientering fordi det har vært av betydning for utviklingen av
helheten ved samhandlingsarena Aker. I dette kapitlet har vi beskrevet kort de ulike
prosjektene som er gjennomført. Det er i vedlegg gitt en oversikt over alle saker forelagt
styringsgruppen.

4.1.Aker 2015
Arbeidet med å beskrive utforming og innhold av
«Aker 2015» var nær knyttet til diskusjoner om visjon
og målsetting for prosjektet. Det var viktig å sikre en
bred involvering i denne diskusjonen, og i tillegg til
møter med prosjekteierne, diskusjon i
referansegruppen og styringsgruppen ble det arrangert
et Åpent forum høsten 2011. 19. oktober deltok 130
personer fra sykehus, kommune, frivillige
organisasjoner og brukerorganisasjoner samt ansattes
organisasjoner på en inspirerende og konstruktiv dag.
Målsettingen var både å gi en bred forankring av arbeidet på Aker, samt sikre at alle gode
ideer om tiltak og virksomhet var kjent ved prosjektets start. Det ble gjennomført 45
arbeidsgrupper med ulike tema. Disse ble oppsummert i 10 ideområder; rehabilitering,
kommunale akuttfunksjoner, intermediærfunksjoner, palliativ virksomhet, migrasjonshelse,
rusbehandling og psykisk helse, lærings- og mestringsaktivitet, avklaringsarena,
kompetansesenter og ikke medisinske støttefunksjoner. Prosjektledelsen grupperte tiltak og
virksomhet i tre hovedområder. Disse var
 primær virksomhet, dvs. tjenester som utreder og/eller behandler pasienter,
 felles fagressurser, det vil si kunnskaps og ressurssentre som skal bidra til
kompetansespredning og faglig utvikling,
 felles infrastruktur med felles servicetjenester og koordinert lederskap
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Helseetaten utarbeidet et oppsummerende notat om helseutfordringene i Oslo. Denne ble
sammen med prosjektets vurderinger og oppsummeringer fra Åpent forum forelagt
styringsgruppen til behandling i to møter 2. desember 2011 og 26. januar 2012.
Styringsgruppen la som en premiss for aktiviteten at den skulle komme i tillegg til bydelenes
og etatenes egen virksomhet, de skulle være byomfattende eller bydelsovergripende. Det ble
satt som en forutsetning at tiltakene skulle tilføre byens befolkning en merverdi.
Styringsgruppen anbefalte de skisserte tiltakene iverksatt, samtidig som det var avklart at nye
tiltak ville komme i løpet av arbeidet, og at disse fortløpende skulle behandles i
styringsgruppen.

4.2.Kommunal døgnrehabilitering
Gjennom «Helsegrep for eldre» var det allerede fattet en
beslutning i Oslo bystyre om å opprette en intensivert
kommunal døgnrehabilitering. Det var avsatt budsjettmidler til
tiltaket i 2012. Dette muliggjorde en rask etablering av
rehabiliteringsavdelingen.
Utredningsarbeidet ble gjennomført av en prosjektgruppe med
totalt 19 medlemmer som representerte bydelene med en
representant fra hver av de fire sektorene, de fem sykehusene,
Sykehjemsetaten og de ansattes organisasjoner. Norsk
ergoterapeutforbund og norsk fysioterapeutforbund var ikke
representert i prosjektgruppen. I ettertid ser en at en deltagelse
fra disse ville vært gunstig. Arbeidet ble ledet av prosjektleder hentet fra Sykehjemsetaten,
som var den virksomheten som skulle drifte avdelingen etter opprettelse. Hovedprosjektet
bisto med prosjektrådgiver. Det ble gjennomført totalt 10 prosjektmøter. Det er i tillegg
arbeidet i mindre grupper som har drøftet deloppgaver i prosjektet. Prosjektarbeidet ble
igangsatt i september 2011. Avdelingen tok i mot de første pasientene i april 2012 i
midlertidige lokaler i bygg 5 på Aker. I mars 2013 flyttet avdelingen inn i godt tilpassede og
pene lokaler i bygg 11. Hovedprosjektet har bistått ved arealplanlegging og innflyttingsplan.
Det arbeides nå med å etablere egnede treningsarealer. I påvente av dette benyttes pasientrom
til treningsareal, og avdelingen har høsten 2014 kapasitet til totalt 23 pasienter.
Målgruppen var ved oppstart av avdelingen primært pasienter over 60 år som nylig har
opplevd en funksjonsforverring pga. akutt sykdom, og som er i behov av tverrfaglig
rehabilitering. Som eksempler på målgruppe ble nevnt nevrologiske pasienter, f.eks.
slagpasienter med behov for kognitiv behandling og oppfølging av logoped, samt ortopediske
pasienter med sammensatte problemstillinger som krever tverrfaglig behandling og
oppfølging, og det ble besluttet et sett med inntakskriterier. Avdelingen ble bemannet med en
større andel fysioterapeuter og ergoterapeuter enn i ordinære rehabiliteringsavdelinger.
Arbeidsformen i avdelingen er basert på at også disse fagpersonene deltar i rehabilitering av
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pasientene i alle dagliglivets gjøremål, og de inngår derfor i turnus. Dette betyr tilstedeværelse
dag og kveld hver ukedag, samt på dagtid i helgene. Alle pasientene får en tverrfaglig
sammensatt ansvarsgruppe som utarbeider en rehabiliteringsplan i samråd med pasienten og
pasientens bydel.
Avdelingen har hatt varierende belegg. Styringsgruppen har derfor bedt om jevnlige
oppdatering av status på virksomheten. Det er fra 1.9.2014 innført en ny administrativ
ordning. Kostnadene for opphold på avdelingen er fortsatt på samme nivå som øvrige
rehabiliteringsplasser i Sykehjemsetaten. Plassene inngår i en-block bestillingen på en slik
måte at bydelene beslutter hvorvidt pasienten skal ha rehabilitering, og pasientens
funksjonsnivå og rehabiliteringsbehov styrer hvor pasienten innlegges for rehabilitering.
Rehabiliteringsavdelingen inngår som et av hovedsatsingsområdene på Aker helsearena. I det
videre arbeidet vil det bli arbeidet for å utvikle rehabilitering ved Aker til et nasjonalt
utstillingsvindu.

4.3.Geriatrisk ressurssenter
Gjennom vedtak i Bystyret i tilknytning til sak 90 Bystyremelding nr. 1/2008 om fremtidens
eldreomsorg, var det allerede besluttet å etablere et geriatrisk ressurssenter på Aker. Senteret
skulle etableres i et tett samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Oslo
kommune hadde allerede etablert virksomheten GERIA som var et ressurssenter for demens
og alderspsykiatri. Senteret ble flyttet til bygg 21 på Aker helsearena høsten 2011. Det ble
etablert gode kursareal i nabobygget, bygg 8 som ble stilt til disposisjon for ressurssenteret.
Senteret fikk utvidet ansvarsoppgaver og skulle i tillegg til alderspsykiatri og demens omfatte
generelle problemstillinger rundt aldring og helse.
Det ble etablert et utredningsprosjekt for å detaljere
innhold og oppgaver for ressurssenteret. Prosjektet
gjennomførte 3 møter vinteren 2011/2012.
Prosjektgruppens arbeid ble ledet av Helseetaten som
også skulle drifte denne tjenesten i etterkant. I
prosjektgruppen var bydelene, SYE, Helseetaten,
Geria, brukerorganisasjonene, fire sykehus,
Universitetet i Oslo, institutt for Helse og samfunn og
de ansattes organisasjoner representert, totalt 18 gruppemedlemmer. Prosjektgruppen leverte
en sluttrapport som beskrev det anbefalte innholdet i et geriatrisk ressurssenter. Helseetaten
fikk på bakgrunn av dette i oppdrag og implementere tjenesten. Etaten valgte å organisere
dette som et implementeringsprosjekt med tydelige anbefalinger om videre utvikling.
Prosjektformen ble valgt for å sikre en god forankring i deltagende virksomheter. En
styringsgruppe med 7 personer, ledet av direktør i Helseetaten og med bred representasjon fra
bydel, brukere, etater, sykehus avholdt totalt 4 møter. Prosjektgruppe med 12 representanter
avholdt 6 møter. Videre ble det gjennomført 2 møter med ressurspersoner og fire dialogmøter
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med samarbeidspartnere og brukere. Implementeringsprosjektet konkretiserte senterets
kjerneoppgaver og etablerte en opptrappingsplan for alle aktiviteter.
Geriatrisk ressurssenter er nå etablert som et praksisnært lavterskeltilbud til ansatte i
bydelene, på sykehjem og på sykehus. Deler av bygg 21 ble ombygget til en visnings- og
simuleringsleilighet for velferdsteknologi. Dette arbeidet har skjedd og skjer i tett samarbeid
med idepoliklinikken på Oslo universitetssykehus, private leverandører og med
utviklingsmiljøer som Oslo Medtech og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.
Almas hus tilbyr mulighet for befaring og informasjon både til brukere og deres pårørende og
til helsepersonell, planleggere mv. Det er stor pågang og etterspørsel etter disse tjenestene.
Geriatrisk ressurssenter skal være en møteplass for kunnskap om kompetanse, med oppdrag å
både utvikle, innhente erfaringer og formidle disse til ansatte og brukere. Geriatrisk
ressurssenter bidrar til å styrke helsetilbudet til byens eldre og er en arena for
kunnskapsutvikling, forskning og undervisning innen geriatri, demens, alderspsykiatri og
velferdsteknologi. Ressurssenteret har fått som oppdrag å:
 bedre tjenester til bruker/pasient uavhengig av bosted
 styrket fagutvikling med bakgrunn i erfaring, kunnskap og forskning
 styrket helsefremmende og forebyggende arbeid i eldreomsorgen
 bedre samhandling mellom kommunale virksomheter og spesialhelsetjenesten
 økt rekruttering av fagpersonell
 økt bruk av velferdsteknologi
Geriatrisk ressurssenter har etablert en egen hjemmeside, der kurstilbud og tilgjengelig
informasjon oppdateres.
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/eldre/geriatrisk_ressurssenter/

4.4.Legevakt
Oslo kommune og Helse Sør-Øst gjennomførte allerede i 2008 en utredning som resulterte i
prosjektrapporten «Fremtidens storbylegevakt». Denne utredningen lå til grunn for en egen
sak til bystyret, der det bl. annet ble besluttet å etablere en egen legevakt på Aker. Kommunen
drev på det tidspunktet to legevakts baser lokalisert til Ryen og Linderud, i tillegg til
legevakten i Storgata. Basene var åpne på ettermiddag/ kveld og i helger. Oslo
universitetssykehus sentraliserte sine akuttfunksjoner i 2012, og akuttmottaket flyttet fra Aker
til Ullevål 25.juni Legevakten kunne ta disse lokalene i bruk i november etter litt ombygging.
Det var nødvendig å avklare innhold og organisering av den nye legevakten, og det ble
etablert et utredningsprosjekt i mars 2012. Prosjektet var et rent kommunalt ansvar.
Legevakten ville allikevel være en del av Samhandlingsarena Akers prosjektportefølje, og
både mandat og sluttrapport ble forelagt styringsgruppa for diskusjon og til orientering.
Prosjektleder var engasjert fra Helseetaten som var ansvarlig for tjenesten. Videre deltok
ansatte ved legevaktbasene, ansattes organisasjoner og verneombud, samt representanter fra
sykehusene, totalt 16 personer. I mai 2012 etablerte OUS en prosjekteringsgruppe som skulle
tilpasse/ombygge lokalene, og 15.11.2012 ble de to legevaktbasene samlokalisert til Aker. Før
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flytting hadde disse to basene tilsammen ca. 38.000 konsultasjoner pr. år. For 2014 ser denne
aktiviteten ut til å ha økt til ca.50.000 – 55.000 konsultasjoner, og aktiviteten viser en fortsatt
vekst.
Det faglige grunnlaget for legevakt Aker er en allmennlegevakt basert på bruk av fastleger og
allmennlegevaktens standardisering. Annet personell er fast ansatt i Helseetaten. Ved
åpningen i 2012 var det 3 leger tilstede på hver vakt.
I ettertid er det etablert en kommunal akutt døgnenhet (KAD) ved Aker med 32 senger. (se
kap. 4.5) Disse er lokalisert i nærhet til legevaktens lokaler, og det er sambruk av noe
personell. Som en avlastning av legevakten i Storgata er det etablert et ambulansemottak, og
det utføres Manchester triage som er et system for prioritering av pasienter i akuttmottak og
legevakter avhengig av behandlingens hastegrad. Utvidelsen medfører også at det er etablert
en ny legestilling, fast ansatt i Helseetaten.
Legevakten med de nye funksjonene er en viktig bidragsyter inn i den kommunale akutttjenesten på Aker som er et av satsingsområdene for helsearenaen.

4.5. Kommunal akutt døgnenhet, KAD 1 – 2 – 3
Et av virkemidlene i samhandlingsreformen er en
lovendring i helse- og omsorgsloven der kommunene
gis i oppdrag å sørge for tilbud om døgnopphold for
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.
Kravet er begrenset til pasienter som ikke har behov
for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Plikten trer i
kraft fra 1.1.2016, etter en innfasingsperiode over fire
år. Oslo kommune ble i tildelingsbrev fra
Helsedirektoratet forutsatt å skulle etablere 73 senger
fra 2016. Kommunen mente det var nødvendig å
bygge denne tjenesten opp gradvis, og organiserte i samarbeid med sykehusene utredningen
av dette arbeidet i tre faser. Arbeidet i fase 1 og 3 ble gjennomført av en bredt sammensatt
arbeidsgruppe. Gruppen ble ledet av Helseetaten, som også skulle drifte virksomheten,
hovedprosjektet bidro med prosjektrådgiver. I prosjektgruppen deltok 14 representanter. En
fra hvert av de fire sykehusene, en bydelsrepresentant fra hver sykehussektor, representanter
fra etatene, ansattes organisasjoner og brukerorganisasjoner. Arbeidet i fase 2 ble ledet av
Helsesjef i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.
Rapport fra Fase 1 ble avlevert i juni 2012 og ga en anbefaling av rammer for innhold,
omfang og organisering av virksomheten. Det var en skepsis i sykehusene om dette tiltaket
ville medføre en reell avlastning av pasienter, om det ville være faglig forsvarlig, og hvorvidt
den planlagte opptrapping til 73 senger var ønskelig. I prosjektets arbeid ble det avklart et
faglig fundament for en slik virksomhet. Samtidig ble det besluttet å gjennomføre en
kartlegging i akuttmottakene og i legevakten i en gitt tidsperiode, for lettere å kunne detaljere
målgrupper for tjenesten og omfanget av denne.
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I fase 2 sommeren 2012 ble det inngått en avtale mellom sykehusene i Osloområdet og
kommunen om å etablere 32 senger ved Aker 2013, og ytterligere 22 senger i 2014, før en
samlet vurdering av omfang og evt. lokalisering av de siste sengene i 2015. Avtalens faglige
innhold baserte seg på arbeidet i prosjektgruppens fase 1. I desember 2014 er det inngått en
avtale om å etablere totalt 20 senger i 2014 og søke en opptrapping av ytterligere 21 senger i
2015, slik at KAD i Oslo vil kunne inneha inntil 73 senger ved utgangen av 2015.
I fase 3 ble utforming av tiltaket detaljert. De første 10 sengene ble etablert juni 2013, og ble
gradvis trappet opp til 32 senger høsten 2013. Det er utarbeidet et sett av kriterier for hvilke
pasienter som skal til KAD og hvilke pasienter som ikke er i målgruppen. Det er utarbeidet
detaljerte prosedyrer i avdelingen og for samarbeidet mellom partene. Det ble i forlengelse av
fase 3 gjennomført omfattende informasjonsaktivitet med besøk på alle fastlegekontor i Oslo,
besøk på alle bestillerkontor i bydeler og ved alle akuttmottakene ved sykehusene. KAD
samarbeider tett med Legevakt Aker, både om de enkelte pasienter og om en felles bruk av
ressurser og personell.
Det har vært en gradvis økning av aktiviteten ved KAD, og fra mai 2014 har kapasiteten vært
benyttet fullt ut. Dette har sammenheng med at tiltaket gradvis er blitt mer kjent for fastleger,
sykehusenes akuttmottak og andre inneleggende instanser. KAD har utviklet seg til en
virksomhet med stor aktivitet og høy faglig kompetanse. Erfaringene fra virksomheten
etterspørres fra andre kommuner i deres arbeid med etablering av KAD, og KAD Oslo er i
dag et nasjonalt utstillingsvindu.
En sentral suksessfaktor for virksomheten ved KAD har vært det tette samarbeidet i en
referansegruppe som er opprettet ved tjenesten. Denne er i hovedsak basert på den samme
sammensetning representanter som var i begge prosjektgruppene i utredningsarbeidet. I denne
gruppen drøftes på en åpen og konstruktiv måte samspill, pasientflyt og vurdering av
måloppnåelse for tiltaket. Universitetet i Oslo (UiO) ved institutt for Helse og samfunn
gjennomfører en omfattende følgeforskning på virksomheten.
Informasjon om KAD kan finnes på Helseetatens hjemmesider
http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/kad/

4.6. Ressurssenter for migrasjonshelse
Allerede i september 2011 ved førstegangsbehandling
av visjon og mandat for samhandlingsarenaen, ga
styringsgruppen uttrykk for at den ønsket utredet
muligheter for å etablere et ressurssenter for
migrasjonshelse. Prosjektarbeidet ble først drøftet i et
notat til styringsgruppen, deretter ble mandatet
besluttet. I mandatet var det også innarbeidet innspill fra Åpent forum, og et eget
forberedende møte med Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI). Arbeidet
ble organisert som et utredningsprosjekt, ledet av assisterende bydelsdirektør fra bydel
Grorud, en av de bydelene som hadde mye erfaring med og kunnskap om dette fagområdet.
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Akershus universitetssykehus (Ahus) stilte prosjektrådgiver til disposisjon. I prosjektgruppen
deltok representanter fra bydelene Grorud, Stovner, Alna, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand,
Grünerløkka. OUS, Lovisenberg diakonale sykehus og Ahus, NAKMI, HiOA, UiO,
Helseetaten, EST, Rådet for innvandrerorganisasjoner, tolketjenesten i Oslo og ansattes
organisasjoner. Totalt 22 personer arbeidet i 4 heldagsmøter, samt at gruppen har vært oppdelt
i mindre arbeidsgrupper som har arbeidet mellom møtene.
Prosjektet anbefalte at det ble etablert et ressurssenter for migrasjonshelse for å bidra til å
utjevne migrasjonsrelaterte helseforskjeller i Oslo, og at man i implementeringsarbeidet
benyttet prosjektmetoder for å sikre implementeringen. Byrådet valgte å finansiere
virksomheten som et permanent tiltak fra 2013. Målgruppen for senteret er helse- og
sosialpersonell, brukerorganisasjoner og beslutningstagere. Hovedoppgaver er innhenting av
kunnskap og erfaringer, systematisere disse, evaluere og utvikle ny kunnskap,
kunnskapsdeling, spredning og implementering, være et kurssted, drive kursutvikling og
nettverk. Senteret er etablert med 3 medarbeidere for å ivareta dette. I tillegg har senteret fått
overført kliniske oppgaver fra Helseetatens, tidligere lokalisert til Ullevål sykehus. Denne
tjenesten har ansvaret for førstegangs helseundersøkelser av overføringsflyktninger,
asylsøkere og familiegjenforente i Oslo kommune. Dette arbeidet utføres i legevakt Akers
lokaler på dagtid.
Senteret har kommet godt i gang med arbeidet. Det er etablert kontakt med OUS for å
overføre erfaringer av Likeverds prosjektet sykehuset har gjennomført. Bl.a. har dette resultert
i et samarbeid om reetablering av Helseradio med informasjon på ulike språk i et samarbeid
mellom sykehuset, senteret og PAC radio Voice of Oslo. Senteret har etablert et samarbeid
med Mammografiprogrammet som er lokaliser til Aker helsearena, for å øke andelen
innvandrerkvinner som benytter programmet. Det er etablert samarbeid med kulturveiledere,
og med Groruddalsprosjektet som involverer gravide og barselkvinner i bydel Grorud og i
samarbeid med Ahus. Prosjektet unge mødre i Stovner, opplæringspakke om helsetjenester i
bydelenes introduksjonsprogram og fagdager og undervisning av helsepersonell. Senteret
arbeider med en plan for overføring av førstegangsundersøkelsen til For å vinne erfaring vil
førstegangsundersøkelsen i første omgang bli overført for personer hjemmehørende i
bydelene Stovner, Grorud og Alna. Det etableres en lokal arbeidsgruppe som sammen med
Ressurssenter for migrasjonshelse sørger for å spre informasjon om helsetilbudet hos
fastlegene og ansatte i bydelene som henviser til førstegangs helseundersøkelse i dag. Det vil
også lages rutiner for samarbeid mellom fastlegene og relevante instanser i bydelen.
Erfaringen med ressurssenter for migrasjonshelseer er at det så absolutt oppfyller de mål og
forventninger som er satt i prosjektperioden.
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4.7.Rusbehandling og psykisk helsevern
Under Åpent Forum ble mulighetene for å etablere tiltak innen rus
og psykisk helsevern diskutert. Bl. annet ble det presentert en ide
om å etablere en arena for vurdering og utredning av pasienter i et
grenseland mellom rus, psykisk helse og somatikk. Ved Aker
helsearena var det på det tidspunkt ledig sengekapasitet i
tilknytning til spesialisthelsetjenestens avgiftingsavdeling.
Velferdsetaten skisserte på bakgrunn av dette et par mulige
løsningsmodeller, som ble presentert for styringsgruppen til
diskusjon. Det ble gjennomført møter mellom Velferdsetaten og
aktuelle fagmiljøer innen spesialisthelsetjenesten for å utarbeide
skisse til arbeidet. Det ble så etablert et utredningsprosjekt ledet av Velferdsetaten som var
den virksomheten som ville få driftsansvaret ved en etablering av en slik institusjon.
Hovedprosjektet bisto med prosjektrådgiver. Prosjektgruppen var bredt sammensatt av
bydeler, Velferdsetaten, sykehusene, brukerorganisasjonene og ansattes organisasjoner, totalt
18 personer inkludert prosjektledelsen. Det ble avholdt 3 prosjektmøter, herav to
heldagsmøter og et halvdagsmøte. Det ble nedsatt mindre arbeidsgrupper mellom møtene.
Prosjektgruppen anbefalte i sin sluttrapport at den ledige sengekapasiteten skulle bli benyttet
til å etablere en kommunal institusjon/ avdeling i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Målgruppen ville omfatte rusmiddelmisbrukere som har problemer med å nyttiggjøre seg
eksisterende omsorgs-/rehabiliteringstiltak eller behandling. Under oppholdet skulle brukeren
bistås med en kartlegging og eventuell diagnostisering av uklare psykiske plager/ effekter av
rusmiddelinntak, og der samhandling utover dagens tilbud, prosedyrer og modeller er
nødvendig for å kunne yte adekvat bistand. Spesialisthelsetjenestens polikliniske tjenester var
forutsatt å kunne gjennomføre utredninger i avdelingen rammer dersom dette var
hensiktsmessig for pasienten. Avdelingen var forutsatt å etablere nye pasientforløp, og utvikle
metoder og modeller for samarbeid som sikrer gode overganger innen behandling og
rehabilitering. Prosjektgruppen skisserte innhold og faglige rammer for tiltaket og en
nærmere beskrivelse av spesialisthelsetjenestens bidrag.
Styringsgruppen sluttet seg til prosjektets anbefalinger, og ba om at sluttrapporten ble
oversendt Oslo kommune og sykehusene for å avklare videre muligheter og ønsker for en slik
etablering. Henvendelsen ble oversendt i juli 2013. Byrådsavdeling for eldre og sosiale
tjenester har av økonomiske årsaker valgt å ikke gå videre med denne utredningen.
Oslo universitetssykehus utarbeidet tidlig i prosjektperioden planer for å lokalisere
Josefinegaten DPS, både døgnavdeling og polikliniske tjenester, ved Aker helsearena. Det er
gjennomført et forprosjekt for denne etableringen. Sykehuset har valgt annen lokalisering som
synes mer hensiktsmessig for tjenesten.
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4.8.Brukermedvirkning
Brukermedvirkning har vært en sak som styringsgruppen har hatt stor oppmerksomhet på helt
fra oppstarten i prosjektet. I sak om beskrivelse av Aker 2015 ba styringsgruppen om en
tydelig beskrivelse av hvordan brukerperspektivet skal ivaretas, inkludert utvikling av nye
metoder for samspill med brukeren ved alle de tiltak som etableres ved Samhandlingsarena
Aker.
Prosjektet har vært organisert med et prosjektsekretariat med 4 personer, ledet av en
brukerrepresentant. Deltagere har vært prosjektmedarbeider fra Helseetaten, fra Sunnaas og
en representant fra brukerorganisasjonene. Det ble opprettet en referansegruppe som et
rådgivende organ for prosjektsekretariatet med representanter fra bruker- og
ansattorganisasjonene. Deltakerne i referansegruppen representerte følgende organisasjoner:
FFO Oslo, FFO Akershus, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Frogner
seniorråd, Stovner eldreråd, St. Hanshaugen eldreråd, RIO-Rusmisbrukerne
interesseorganisasjon, SAFO Oslo, Brukerutvalget ved Ahus, Brukerutvalget i Oslo
universitetssykehus, Brukerutvalget på Sunnaas, Fagforbundet Oslo, Delta Oslo og
Akademikerne Oslo. Pensjonistforbundet i Oslo, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo og
Unio Oslo fikk også tilbud om å delta i referansegruppen.
For å sikre brukermedvirkning i prosjektet og innhente brukernes erfaringer ved
Samhandlingsarena Aker, ble representanter fra brukerorganisasjoner invitert til en
dagskonferanse organisert etter metoden «åpent forum», hvor deltakerne selv utformet
spørsmålene og jobbet i grupper for å besvare disse. Prosjektet leverte sin sluttrapport i juni
2014.
I den anbefalte modellen foreslås det å etablere et brukerutvalg ved Aker helsearena der
deltakerne vil være en samarbeidspart i tjenesteutviklingen og ha en rådgivende funksjon inn i
saker som er felles for Aker helsearena. Videre anbefales det å utarbeide prosedyrer for
hvordan felles brukerundersøkelser og tilbakemeldinger skal brukes i det systematiske
strategi- og planarbeidet for virksomhetene og utvikling av samhandling mellom OUS,
Sunnaas sykehus og Oslo kommune. Godt pasient- og behandlingsforløp fordrer at brukerne
er med. Samlokalisering gir Aker helsearena fordeler når det gjelder sammenhengende
pasientforløp. Brukerkontor kan være en møteplass for brukere og pårørende. De frivillige
ved brukerkontorene kan også inneha rollen som guider, slik at bruker og deres pårørende
finner frem på området. Når nyetablerte eller nylokaliserte tjenester møter de etablerte
tjenestene ved Aker er det viktig at det utvikles og etableres en felles kultur når det gjelder
involvering av bruker og pårørende. Prosjektet anbefalte at det jobbes systematisk med
brukermedvirkning i et felles forum med virksomhetslederne.
Styringsgruppen besluttet å sende anbefalingene til Oslo kommune og sykehusene for
innspill, og ba videre om at forslagene ble innarbeidet i forslag til strategisk plattform.
Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling til de konkrete forslagene, men brukermedvirkning
skal fortsatt stå sentralt i arbeidet ved Aker helsearena.
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4.9. Ressurssenter for rehabilitering
Ved avslutning av prosjektet Etablering av en døgnenhet for rehabilitering i april 2012, ba
styringsgruppen om at det ble etablert et delprosjekt for å utrede etablering av et kunnskapsog kompetansesenter innen rehabilitering ved Aker. Mandatet ble behandlet i styringsgruppen
i oktober 2013, og det ble nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe med til sammen 19
representanter fra bydelene, Helseetaten, Sykehjemsetaten, sykehusene,
brukerorganisasjonene, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, HiOA, UiO, og
ansattes organisasjoner. Det er gjennomført møter med ulike referansegrupper. Prosjektet ble
ledet av Helseetaten for å sikre en samordning av utredningsprosjektet med et allerede
igangsatt prosjekt for etablering av «Oslomodellen» innen hverdagsrehabilitering.
Hovedprosjektet har bistått med prosjektrådgiver. Det ble gjennomført 4 halvdagsmøter, og
sluttrapporten ble levert i april 2014.
Prosjektet anbefaler at det etableres et kommunalt ressurssenter for rehabilitering ved Aker
helsearena. Senteret vil ha oppgaver innen to hovedområder. Den ene er å etablere en
funksjon som gir en samlet oversikt over hvilke tiltak, samarbeidspartnere og ressurspersoner
som finnes innen rehabilitering i Oslo. Den andre funksjonen er knyttet til kunnskaps- og
kompetanseoverføring og vil kunne bestå av flere hovedelementer knyttet til utveksling av
erfaring og kunnskap om gode rehabiliteringstilbud og arbeidsmåter, publisering av
kunnskapsbasert praksis i samarbeid med den regionale kompetansenetjenesten for
rehabilitering lokalisert til Aker, universitet og høgskoler, og ved utvikling og gjennomføring
av kursvirksomhet. Rapporten beskriver utviklingsmuligheter innen området habilitering.
I byrådets budsjettforslag for 2015 er det innarbeidet midler til oppstart av et ressurssenter
innen rehabilitering ved Aker helsearena, og byrådet vil gi nærmere føringer for arbeidet i en
egen sak.

4.10. Arbeid med livsstilssykdommer
Oslo universitetssykehus presenterte i mars 2012 et notat som skisserte ønsket aktivitet innen
arbeidet med livsstilssykdommer. Det ble etablert et forprosjekt hvor målet var å få samlet
alle faggrupper internt på sykehuset om en felles samhandlingspoliklinikk. Skisserte
fagområder var lunge-, hjerte-, diabetes og fedme. Før det ble utarbeidet en prosjektskisse ble
det gjennomført et arbeids-/innspillsmøte med 70 deltagere fra bruker- og frivillige
organisasjoner, kommunen og sykehusene.
I april 2013 ble det etablert et delprosjekt i samarbeid mellom OUS og tre bydeler. Prosjektet
har sett på samarbeidsformer, systematisk kunnskapsoverføring og – oppbygging, både i
offentlig regi og i regi av interesseorganisasjoner. Så langt vi ser, virker den modellen som er
utarbeidet hensiktsmessig. Samarbeidsutvalget har bevilget prosjektmidler frem til juli 2015
for implementering av prosjektet. Prosjektet har fokusert på de store folkesykdommene KOLS
og Diabetes 2. Aktuelle sykehusavdelinger, ledere, medarbeidere, fastleger, LHL,
diabetesforbundet og ansattes organisasjoner i bydelene Nordstrand, Østensjø og Bjerke er
involvert.
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Som en del av utredningsarbeidet ble det avklart at Landsforeningen for hjerte – og lungesyke
ønsket å etablere en hjerte- og lungeklinikk på Aker, med dagtilbud innen forebygging,
diagnostikk, behandling og rehabilitering av hjerte- og lungesyke. Styringsgruppen ønsket
ikke å gå videre med dette initiativet, da virksomheten ville være i konkurranse med offentlige
tjenester. En gruppe fastleger i Oslo, omtalt som «lunger i praksis» har gjennom år utviklet en
særlig kompetanse innen lungesykdommer, og ønsket å etablere et nært samarbeid med
spesialisthelsetjenesten ved en egen virksomhet på Aker. Styringsgruppen ønsket heller ikke
å gå videre med dette initiativet da det i for stor grad utfordret de økonomiske og
administrative rammene for fastlegeordningen.

4.11. Lindrende enhet
Oslo universitetssykehus gjennomførte i 2012 en mulighetsstudie av etablering av en
lindrende enhet ved Aker. Sykehuset foreslo at det i regi av Samhandlingsarena Aker ble
etablert et prosjekt der kommunen i felleskap med OUS og de øvrige Oslo-sykehusene så
nærmere på mulighetene for et samarbeid om en lindrende enhet. Styringsgruppen ønsket ikke
å inngå i dette prosjektet på en så aktiv måte som forslått, men tok til orientering at OUS
ønsket å utrede en slik enhet, og at øvrige samarbeidsparters rolle i dette måtte inngå i
utredningen. Sak om Lindrende enhet Aker er ikke senere behandlet i styringsgruppen, og det
er ikke etablert slik virksomhet ved Aker.

4.12. Treningspoliklinikk, «Studio 99»
Sunnaas tok høsten 2013 initiativ til å se på mulighetene for å utvikle en treningspoliklinikk
ved Aker. Det er ledige areal til et slikt formål i bygg 99, sykehusets gamle apoteklokaler.
Behovet for en særskilt tilrettelagt arena for trening med
overføringsverdi til livsmestring, er etterspurt fra enkelte
brukere og fra brukerorganisasjoner knyttet til
målgruppene til Sunnas sykehus. Sunnaas har i mandatet
for utredningsprosjektet vist til tilsvarende virksomhet i
København og Stockholm. Treningspoliklinikken vil bli
benyttet av Sunnaas i ordinær poliklinisk virksomhet,
men er også tenkt benyttet av brukere, interesseorganisasjoner og bydeler i en mer fleksibel
bruksmodell. Det ble nedsatt en bredt sammensatt prosjektgruppe med brukere og
representanter fra sykehus og kommune. Sunnaas sykehus er prosjekteier. Mulighetene som
ligger i en slik etablering er beskrevet i sluttrapport fra prosjektet. Ved avslutning av prosjekt
samhandlingsarena Aker er det enighet mellom partene om etablering av slik virksomhet.
Investeringskostnadene er under kvalitetssikring, og igangsetting av oppussing forventes
igangsatt på nyåret 2015.
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4.13. Forskning og innovasjon
Forskning, innovasjon og utdanning har fra opprettelsen av prosjekt Samhandlingsarena Aker
vært et viktig tema. Dette er forankret i prosjektets mandat, både i målformuleringer i krav til
leveranse. «Utvikle gode kompetanse- og kunnskapsmiljøer på tvers av behandlingsnivåer –
herunder opplærings- og utdanningstilbud og forskning og innovasjon.». Det har i prosjektet
vært gjort et omfattende arbeid i felles prosjektstab for å utvikle samarbeidet med høgskole,
universitet og andre forskningsmiljøer. I tillegg er det gjennomført et omfattende arbeid
knyttet til forskningssamarbeid mellom Oslo kommune og ulike forskningsmiljøer, innad i
OUS og mellom OUS og ulike forskningsmiljøer. På dette området gjenstår det mye
utviklingsarbeid og etablering av mer struktur i samarbeidet. Utformingen av Helsearena Aker
og målformuleringer i videre strategisk plattform legger forskning og innovasjon inn som en
av bærebjelkene i videre arbeidsform.
Aker som samhandlingsarena er et stort innovasjonsprosjekt og en ramme for nyskaping. Det
gjelder både enkeltstående virksomheter som opprettelse av KAD, Geriatrisk ressurssenter,
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, Ressurssenter for migrasjonshelse, formen for
samarbeid mellom kirurgiske funksjoner med mer. Det samarbeidet og samspillet som prøves
ut og planlegges mellom mange av virksomhetene på Aker er også viktig i
innovasjonssammenheng. Aker som samhandlingsarena har forutsetninger for å bli en
innovasjonsarena og en generator for arbeidsmåter, pasientforløp og kunnskap som kan
videreutvikles og spres til andre deler av helsetjenesten i Oslo. Innovasjon er løftet ut som en
av bærebjelkene i det videre arbeidet ved Aker helsearena.
Samhandlingsarena Aker samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om tiltak
knyttet til utdanning. Dette dreier seg bl. a. om samarbeid rundt valg av temaer for bachelor
og masteroppgaver som kan gi ny kunnskap og dras nytte av for de ansatte ved Aker i videre
utvikling. Det er etablert et tett samarbeid med den kommunale rehabiliteringsavdelingen om
veiledning av de ansatte og tverrfaglig praksis(sykepleie, ergoterapi og fysioterapi). OUS har
etablert samarbeid med HiOA og UiO om praksisplasser for grunnutdanning knyttet til de fag
og funksjoner de har lokalisert på Aker. Videre er det etablert et samarbeid med Universitetet
i Oslo, Helsam om bruk av Geriatrisk ressurssenter som læringsarena for studenter ved
institutt for sykepleievitenskap. Det har vært gitt undervisning for masterstudenter, og det er
etablert tre konkrete samarbeidsprosjekter med Helsam knyttet til Geriatrisk ressurssenter, et
E-læringsprogram for studenter, en egen App om ernæring og caresupport – et europeisk
prosjekt.
Innenfor den virksomheten OUS nå har på Aker, foregår det relevant forskning- og
fagutvikling innenfor en rekke områder. Det regionale ressurssenteret for rehabilitering skal
ha en rolle som forskningskoordinator innen rehabilitering i regionen. Geriatrisk ressurssenter
samarbeider med Helsam om forskning knyttet til pårørende til personer med demens.
Sophies Minde finansierer flere doktorgradsarbeider innen fysioterapi, ergoterapi, medisin og
også ortopediingeniørfeltet som kan få betydelig relevans for rehabilitering.
BI gjennomfører følgeforskning om innovasjon på Samhandlingsarena Aker, med støtte fra
Forskningsrådet. Helsam har fått 9,1 mill. til en skandinavisk studie, der evaluering av KAD
inngår.
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4.14. Helhetlig design
Bygningsmassen på Aker helsearena er preget av en gradvis overgang fra et campusprinsipp
for sykehusbygg med frittliggende bygninger til et system av sammenbygde komplekser med
fløyer av ulik alder og størrelse. Sammenbyggingene har gitt flere likeverdige innganger,
”tilfeldig plasserte” heiser og trapper og lange korridorer uten dagslys. Dette gir problemer
med orientering for brukere og besøkende. Bygningsmassen har svært variert bygningsmessig
standard.
På bakgrunn av dette tok prosjektet initiativ til at det i regi av OUS ble utarbeidet en
«Håndbok Aker for fysisk utforming og design av fellesareal». Målsettingen er tosidig. Den
skal både tilrettelegge adkomstforhold og fellesareal til en fremtidig samhandlingsarena og
gjøre det enkelt å orientere seg i bygget. Bygningsmassen må videre fremstå som inviterende,
med effektive logistiske løsninger og gode orienteringsmuligheter. Som ledd i dette har vi
ønsket å styrke den visuelle profil for det areal som benyttes av Samhandlingsarena Aker.
Håndboken er utarbeidet i desember 2012 av arkitektfirmaene RATIO arkitekter og ØKAW
AS i samarbeid. Det ble utarbeidet en implementeringsplan. Etablering av
Samhandlingsarena Aker, endringer i arealdisponeringer for OUS sin virksomhet ved Aker og
nødvendige utbedringstiltak knyttet til HMS medfører behov for opp-pussing av areal.
Håndboken ligger til grunn ved utarbeidelse av forprosjekter. Det betyr at de løsninger som
skisseres av prinsipiell/ strategisk art skal være i samsvar med håndboken. Utforming av de
aktuelle areal i det enkelte prosjekt skal utformes som en del av helheten, og så vel
kommunikasjonsstrategi som fargevalg skal understøtte dette. Ved behandling av
forprosjektene i Samarbeidsorganet ligger dette som en forutsetning for de enkelte
delprosjektene.
Prosjektet har erfart at arbeidet rundt Håndboken har hatt en varierende forankring i OUS. Det
er imidlertid innarbeidet i Avtale om Aker helsearena av 19.12.2013 at vedlikehold skal
gjennomføres i samsvar med håndbokas premisser.

5. Annen etablert virksomhet
5.1.Regional kompetansetjeneste rehabilitering
Helse Sør-Øst har etablert en regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).
Driftsoppgaven for dette er lagt til Sunnaas, samtidig som det var en forutsetning fra Helse
Sør-Øst at denne virksomheten ble etablert på Aker. Tjenesten ble etablert i 2013 og offisielt
åpnet 4. mars 2014.
Regional kompetansetjeneste rehabilitering skal betjene hele rehabiliteringsfeltet i Helse SørØst, på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. Hovedoppgavene til
kompetansetjenesten er å formidle kunnskap og erfaringer innen rehabilitering til fagmiljøer
og brukere. For å stimulere til god fagutvikling, vil RKR være pådriver for etablering av
fagnettverk, og samarbeide tett med andre kompetansetjenester, rehabiliteringsavdelinger, institusjoner og fagpersoner for å dele erfaringer innen rehabiliteringsfeltet.
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Det er viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer innen forskning og beste praksis i feltet
rehabilitering. Derfor vil kompetansetjenesten også ha en koordinatorrolle for å presentere
rehabiliteringsforskning og nytenkning, og kommunisere dette på en måte som vekker
interesse både for fagmiljøer og brukere.

5.2.Poliklinikken «Raskere tilbake»
Sunnaas sykehus driver på oppdrag fra Helse Sør-Øst en «Raskere tilbake - tverrfaglig
poliklinikk i Oslo». Poliklinikken er et tilbud til pasienter med sammensatte/kroniske
tilstander innenfor muskel- og skjelettlidelser, eventuelt med psykiske problemer i tillegg.
Poliklinikken er etablert av Sunnaas sykehus HF som en del av prosjektet "Raskere tilbake",
og flyttet inne ved Aker i 2012.
Poliklinikken tilbyr både vurdering, behandling og oppfølging.
Vurderingen som gis er en bred spesialisert og tverrfaglig utredning over 1-2 dager, hvor man
sammen med pasienten får en samlet oversikt over de ulike kroppslige, emosjonelle og sosiale
sidene ved situasjonen. I konklusjonen kan inngå råd vedrørende videre medisinsk utredning
og behandling, eller forhold som bør ivaretas på arbeidsplassen, deriblant spørsmål om
friskmelding. Der det er relevant kan det gis tilbud om behandling i poliklinikken, enten
individuelt eller på gruppebasis. Oppfølging av behandling og sykmelding gis i et nært
samarbeid med fastlegen med tanke på at beste faglige praksis legges til grunn.

5.3. Sykehusvirksomhet OUS
Det har gjennom mange år vært en omfattende sykehusvirksomhet på Aker. I forbindelse med
sammenslåingen til OUS i 2010 ble en betydelig del av virksomheten overført til Ahus og de
andre sykehusene i OUS. Det er imidlertid fremdeles en betydelig sykehusvirksomhet på
Aker, og noe som vil bli videreført i årene fremover. Noe av virksomheten vil flytte ut i løpet
av 2016 når lokaler ferdigstilles i andre OUS lokasjoner, men annen virksomhet planlegges da
inn. OUS fagområder lokalisert på Aker vil være avhengig av sykehusets helhetlige behov for
areal. Virksomhet som planlegges flyttet til Aker vurderes ut fra at det skal passe inn i en
samhandlingsarena og bidra til synergier med resterende virksomhet. Uten betydelig
sykehusdrift vil synergieffekten bli mindre ved Aker
I tilknytning til opprettholdelse av kirurgisk virksomhet
på Aker er det en gevinst for helsearenaen at den
medfører en tilstedeværelse av støttetjenester som
røntgen og laboratoriefunksjoner. En slik
tilstedeværelse er avgjørende særlig for utvikling av de
kommunale akutt-tjenestene, legevakten og kommunal
akutt døgnenhet (KAD). KAD behandler pasienter som
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ellers ville vært innlagt i sykehus, og nærhet av støttetjenestene er en forutsetning for å kunne
behandle såpass syke pasienter som man i dag gjør, og dermed kunne være en reell avlastning
for sykehusene.

6. Rammer for videre utvikling
6.1.Samarbeidsavtale om Aker helsearena
For å skape grunnlag for en god utvikling av samhandlingsarenaen, basert på gjensidig tillit,
har det vært viktig å etablere en juridisk plattform for samarbeidet. Partene har derfor
utarbeidet en avtale som stadfester målsettingene med samarbeidet, beskriver hvordan
samarbeidet skal forvaltes organisatorisk, og beskriver de økonomiske og ansvarsmessige
betingelsene for leie og tjenesteyting. I avtalen omtales de aktuelle arealene på Aker som
«Aker helsearena på Aker sykehus». Avtalen er godkjent i styret i OUS og i Oslo bystyre, og
er signert 19.12.2013.
Avtalen har som hovedprinsipp at partene er likeverdige i samarbeidet, samtidig som OUS er
eier av bygningsmassen. Avtalen skal bidra til å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for all
virksomhet som etableres på Aker samtidig som den sørger for en nødvendig fleksibilitet i
bruk av lokaler. Økonomisk bygger avtalen på at OUS som eier skal få dekket sine direkte og
indirekte kostnader ved leie- og tjenesteforhold, uten økonomisk tap eller fortjeneste. Avtalen
skal bidra til å fremme samspillseffekter mellom aktørene på Aker og tilrettelegge for å hente
ut synergier mellom aktørenes virksomhet på flest mulige områder.
Som vedlegg til avtalen er det utarbeidet standardmaler for husleieavtaler og tjenesteavtaler
som skal benyttes av all virksomhet på Aker helsearena.

6.2.Arealplan, og rammer for byggeprosjekt.
I regi av prosjektet ble det våren 2012 utarbeidet en plan for arealdisponering på Aker.
Planen, som ble godkjent i ledermøte i OUS mai 2012, beskriver en overordnet ramme for
arealdisponering. Planen beskriver arealenes beskaffenhet og bruken av kjerneområdene, areal
som forventes fristilt og en beskrivelse av interessenter. Det ble i prosjektet etablert en modell
som beskrev saksbehandling knyttet til arealdisponering, der både Oslo kommune ved
prosjektet og sykehusets ordinære organ for arealforvaltning var inntegnet.
Stortinget bevilget i 2012 en økt låneramme til OUS på 75 mill. kroner for etablering av
Samhandlingstiltak på Aker, prisjustert til 80,1 mill. i 2013-busjettet. Forslag til disponering
av disse pengene er diskutert i fellesskap i prosjektet. Det er utarbeidet forprosjekt og
detaljprosjekt for aktuelle byggesaker, i tråd med økonomireglementet i OUS. Det er adm.
direktør i OUS som har endelig beslutningsmyndighet for disponering. Pr. november 2014 er
ca. 30 mill. kroner av lånerammen benyttet. Det er utarbeidet detaljprosjektering for
virksomhet som vil gi ytterligere disponering, men disse er ikke besluttet igangsatt. Flere
anbefalte tiltak er stoppet eller «satt på vent» av økonomiske årsaker. Dette fremkommer av
styresak 50-2013 «Status investeringer i samlokalisering» i OUS, møte 26.09.2013.
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I prosjektperioden ble det etablert et Samarbeidsorgan for arealforvaltning, i tråd med
samarbeidsavtalens pkt. 4. Det skulle etableres et eget mandat for dette arbeidet. Partene har
ikke vært enige om enkelte detaljer i dette dokumentet, og ved prosjektets avslutning er det
derfor avtalens hovedpunkter som regulerer arealsamarbeidet. Samarbeidsorganet videreføres
etter prosjektets avslutning.
Høsten 2013 ble det gjennomført en statusoppdatering av forslag til arealdisponering. Der
beskrives gjeldende arealstatus, meldte interessenter og ulike muligheter. Denne er videre
bearbeidet og ajourført i forhold til nye planer og arealstrategier. Et samlet og revidert forslag
til arealplan er forelagt styringsgruppen Samhandlingsarena Aker i møte i desember 2014 til
uttalelse. Revidert plan oversendes OUS for endelig beslutning.

6.3.Strategisk plattform 2015-2025
Alle prosjekt er ved sin avslutning sårbare i den forstand at overføring av erfaringer og
kunnskap fra prosjekt til linjeorganisasjon er en utfordring. I prosjekt Samhandlingsarena
Aker har aktørene vært trukket tett med i arbeidet underveis. Partene har allikevel sett det som
hensiktsmessig å etablere en strategisk plattform for perioden 2015 til 2025 for å sikre en
videreutvikling i tråd med partenes intensjoner. I den strategiske plattformen beskrives fem
satsingsområder, som hviler på bærebjelkene klinisk aktivitet, kompetanseutvikling, synergi
og innovasjon. Virkemidlene som beskrives vil bli jevnlig oppdatert, og det vil årlig
utarbeides handlingsplan med mål, tiltak og rapporteringskrav
Kjerneaktiviteten ved Aker helsearena er klinisk aktivitet og
kompetanseutvikling, og kombinasjonen av disse to er vesentlig for
samhandlingsarenaens innhold og utvikling. Aker helsearena er en
unik arena for utvikling av ny kompetanse innen klinisk
virksomhet knyttet til etablerte kompetanse- og ressurssentre.
Kjernebegreper i utviklingsarbeidet er synergier mellom tjenestene
og arbeid med innovasjon. Med synergieffekt mener vi den
mereffekt som oppnås fordi mange tiltak til sammen gir et større
eller bedre resultat enn summen av tiltakene hver for seg. Ved Aker
helsearena vurderer vi synergier ut fra tre ulike områder:
behandlingsarena, kompetansearena og tjenestearena.
I strategisk plattform beskrives hvordan partene vil videreutvikle de 5 satsingsområdene som
allerede er etablert på Aker helsearena. Disse er:
 tverrfaglig rehabilitering
 kommunale akutt-tjenester
 eldremedisin og velferdsteknologi
 arbeid med livsstilsykdommer
 migrasjonshelse
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Det er etablert flere kompetanse- og ressurssentre på Aker. Kompetanse og ressurssentrene
bidrar til å øke kompetansen både hos ansatte i spesialist- og i kommunehelsetjenesten. Noen
av sentrene har også pasienter/brukere og pårørende som sine målgrupper. Tilstedeværelse av
ressurs- og kompetansesentre og utdanningsinstitusjoner gir gode muligheter for en
systematisering og videreformidling av ny kunnskap. Helsearenaen skal bidra til å utvikle
gode modeller, og sikre kunnskapsoverføring til ansatte i tjenestene. Ved å legge til rette for
samarbeid rundt kompetanseutviklingen etableres muligheter for at det utvikles synergier også
innen disse fagområdene.
Ved å vektlegge kombinasjon av klinisk behandling og kompetanse kan Aker helsearena
utvikles til et nasjonalt utstillingsvindu for samhandling og utvikling av sammenhengende
pasientforløp. Brukermedvirkning er en integrert del av virksomheten.

Strategisk plattform vil bli oversendt samarbeidspartene for videre oppfølging etter
behandling i styringsgruppen.

7. Oppsummering/ vurdering av leveranse mot oppdrag
Styringsgruppen har, som beskrevet i kapittel 1.2, satt krav til prosjektets hovedleveranse.
Prosjektet skal utvikle, vurdere og prioritere områder for Samhandlingsarena Aker. Det skal
gjennomføres tiltak innenfor vedtatte områder, helhetsideen skal utvikles og gjennomføres
innenfor og på tvers av områder.
Samhandlingsreformen ble innført fra 01.01.2012. Oslo kommune og Helse Sør-Øst ønsket å
være proaktive i dette arbeidet, ved å legge forholdene til rette for at partene i Oslo kunne
være en pilot for reformen. Man valgte å ta utgangspunkt i de arealene som ble forventet
ledigstilt ved Aker sykehus sin øvre del. Ved avslutning av prosjektet er det omfattende
aktivitet ved Aker og et omfattende samarbeid mellom partene. Det er 203 senger i bruk og
ca.1150 ansatte på Aker. Årlig utføres ca. 6500 operasjoner, over 105 000 polikliniske
konsultasjoner, ca. 50 000 konsultasjoner ved legevakten og 700 000 laboratorieanalyser. Det
er over 30 avdelinger/seksjoner til stede på Aker. Kravet om å etablere relevant aktivitet på
mange områder er derfor oppnådd fullt ut.
Aker helsearena er en nyvinning som samhandlingsarena mellom kommunale tjenester og
spesialisthelsetjenesten. Det er etablert virksomhet innenfor en rekke av de områder som var
tiltenkt i forkant av prosjektet og utviklet nye og innovative arbeidsformer. Mange av
virksomhetene har et omfattende samarbeid i tråd med intensjonen og målsettingene for
prosjektet, noe som bidrar til at det oppnås synergieffekter av at både OUS, Sunnaas og Oslo
kommune er på samhandlingsarenaen. Dette samarbeidet vil fortsette etter endt
prosjektperiode.
Noen målsettinger er endret underveis i prosjektet, da enkelte rammebetingelser er endret.
Dette har vært manglende finansiering av noen ønskede tiltak og noen tiltak har man funnet
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mer egnet lokalisering til andre steder. Det har også vært situasjoner der det har vært mangel
på ledig areal da utflytting fra Aker har gått noe annerledes enn forventet. Dette har imidlertid
gitt andre muligheter for utvikling, og ikke nødvendigvis vært av negativ betydning for
prosjektets helhet.
For prosjektet har det tette samarbeidet i en forpliktende felles prosjektorganisasjon vært det
viktigste enkeltstående element for et ønsket resultat. Det har også vært sentralt for prosjektet
at det ledelsesmessig og politisk har vært ønske om å utvikle samhandlingsarenaen ved å
realisere planlagte tiltak, og at det har vært stilt konkrete leveransekrav til prosjektet.
Ved å ha utarbeidet en strategisk plattform som en del av prosjektets sluttleveranse, vil
arbeidet med en videreutvikling av Aker helsearena gjennomføres i tråd med de gode
resultatene i prosjektet, og partenes intensjoner og ønsker om en videre utvikling av
samhandlingsarenaen.
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8. Oversikt over prosjekt og saker til behandling i Styringsgruppen
Prosjekt
Arkivnr: kap.nr

Saker

Saksnummer Dato
SG
SG

Aker 2015
Kap. 4.1

Status samhandlingsarena Aker pr. 16.9.2011
Aker 2015
Aker 2015

4/11
9/11
4/12

23.9.2011
2.12.2011
26.1.2012

Areal

Status Aker helsearena og arealdisponering
Helsearena Aker og arealprosesser
Status arealplan Aker
Arealplan Aker, til orientering
Prosess ved behandling av nye og justerte forslag
til virksomhet med konsekvenser for arealbruk på
Aker
Arealplan, status, interessenter og muligheter

15/11
2/12
10/12
12/12
45/12

2.12.2011
26.1.2012
13.4.2012
14.6.2012
13.12.2012

39/12

12.12.2013

Prosjektskisse
Prosjektmandat
Sluttrapport

42/12
4/13
12/14

13.12.2012
8.2.2013
25.6.2014

Mandat

5/11

23.9.2011

Delrapport, diskusjon av målgruppe, bemanning
og finansieringsmodeller
Sluttrapport
Statusrapport
Statusrapport
Statusrapport
Statusrapport

3/12
11/12
7/13
21/13
38/13
11/14

26.1.2012
13.4.2012
8.2.2013
21.6.2013
12.12.2013
25.6.2014

43/12

13.12.2012

31/3

17.10.2013

5/11
11/11
12/12
33/12

23.9.14
2.12.2011
13.4.2012
11.10.2012

Avtale
Brukermedvirkning
201403359
Kap. 4.8

Døgnrehabilitering
201104403
Kap. 4.2

Forskning/
innovasjon

Geriatrisk
ressurssenter
201104541
Kap 4.3

Avtale om Aker helsearena, datert 19.12.2013

Forskning, innovasjon og utdanning som del av
virksomheten ved Aker som samhandlingsarena
Statusrapport og plan for videre tiltak for
innovasjon, utdanning og forskning

Prosjektskisse
Mandat
Sluttrapport
Orientering om utvikling og etablering
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Sluttrapport implementeringsprosjektet

6/13

8.2.2013

Helhetlig design

Hovedprosjekt

Prosjektmandat,

Legevakt Aker
Kap 4.5

Mandat
Sluttrapport

15/12
13/13

13.4.2012
18.4.2013

Mandat fase 1,
KAD – prosjektrapport fase 1
KAD – prosjektmandat fase 3
KAD – prosjektrapport fase 3
Kommunal akutt døgnenhet, muntlig orientering

14/12
30/12
34/12
2/13
36/13

13.4.2012
14.6.2012
11.10.2012
8.2.2013
12.12.2013

Lindrende enhet
Kap. 4.11

Notat/prosjektskisse

25/12

14.6.2012

Livstil

Notat om opprettelse av livsstilsklinikk ved Aker
Prosjektskisse til livsstilsklinikk
Prosjektskisse
Mandat
Orientering om arbeidet

16/12
22/12
44/12
20/13
9/14

13.4.2012
14.6.2012
13.12.2012
21.6.2013
19.6.2014

Prosjektnotatet
Prosjektmandat
Sluttrapport
Migrasjonshelse – videre arbeid
Status for arbeidet med etablering av senter for
migrasjonshelse

12/11
5/12
32/12
3/13

2.12.2011
26.1.2012
11.10.2012
8.2.2013

4/14

25.4.2014

Sluttrapport døgnrehabilitering
Mandat for utredningsprosjekt
Sluttrapport

11/12
30/13
3/14

13.4.2012
17.10.13
25.6.2014

Rus/psykisk helsevern, notat til behandling
Etablering av vente- og motivasjonsavdeling ved
Aker, prosjektmandat
Avklarings- og motivasjonsavdeling, sluttrapport

24/12

14.6.2012

5/13
19/13

8.2.2013
21.6.2013

Kommunal akutt
døgnenhet –KAD
201200417
Kap. 4.4

Kap 4.10

Ressurssenter for
migrasjonshelse
201105051
Kap. 4.6

Ressurssenter for
rehabilitering
201403143
Kap. 4.9

Rusbehandling og
psykisk helsevern
201300839
Kap. 4.7

23.11.2011
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Synergier

Samspill og synergi mellom virksomhetene på
Aker
Synergi ved utvikling og drift av Aker som
samhandlingsarena
Statusrapport

Treningspoliklinikk, Spesialiserte treningsarealer, mandat for
Studio 99
utredningsarbeidet
rapport

26/12

14.6.2012

36/12

11.10.2012

10/14

25.6.2014

29/13
18/14

17.10.2013
16.12.2014
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