Til styret i Sunnaas sykehus HF

Dato: 13.02.2015

Sak 05/15 Aker Helse arena
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering
Sammendrag og konklusjoner
Prosjekt Samhandlingsarena er avsluttet, og gått over som vanlig drift, Aker Helsearena på Aker
sykehus. Se vedlegg 1.
Det er utviklet en strategisk plattform for Aker Helsearena mot 2025, - et samarbeid mellom Oslo
universitetssykehus HF, Oslo kommune og Sunnaas sykehus HF (SunHF). Hver av organisasjonene
har en koordinator. Koordinatoren har ansvar for videre arbeid med handlingsplaner på de fem
satsningsområdene tverrfaglig rehabilitering, eldremedisin og velferdsteknologi, arbeid med
livsstilsykdommer, migrasjonshelse og kommunale akutt-tjenester. SunHF vil delta i alle
arbeidsgruppene unntatt kommunal akutt-tjenester. Det er lagt vekt på virkningsfulle
handlingsplaner som også tar hensyn til linjeorganiseringen i de tre organisasjonene med
myndighet og personalansvar.
Det er igangsatt forprosjektering av lokalene til treningspoliklinikken som SunHF ønsker å etablere
i bygg 99 på Aker, med forventet leveranse i slutten av februar 2015.
Bakgrunn for saken
I 2011 startet Oslo kommune og Oslo universitetssykehus HF (OUS) prosjektet Samhandlingsarena
Aker, et prosjekt over 2 år for OUS, som var særlig opptatt av utnyttelse av bygningsmassen, - og
et treårig prosjekt for Oslo kommune. SunHF flyttet sin Raskere tilbake poliklinikk til Aker høsten
2012. Det er en målsetting for Sunnaas sykehus HF å øke den polikliniske aktiviteten på Aker.
Primo 2013 ble en studie av gangfunksjon for ryggmargskade knyttet til trening i Lokomat ( en
trede-mølle med vektavlastning) flyttet til Aker, deretter kom Regional kompetansetjeneste Aker,
og i 2014 har det vært arbeidet med å etablere en treningspoliklinikk på Aker. Det siste videreføres
i 2015 hvor avklaring på lokaler forventes i månedsskifte februar/mars 2015.
Overordnet organisering
Høsten 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og OUS om utvikling av
Aker, som regulerer bruk av lokaler, de økonomiske sidene og organisering av arbeidet. Det er
etablert et overordnet samarbeidsorgan for Aker helsearena. I 2014 var det sammensatt av
prosjektledelsen i “Samhandlingsarena Aker” fra Oslo kommune, Marie Anbjørg Joten og Ingvild
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Bryde-Erichsen, koordinatorene fra OUS, Marie Hylen Klippenberg og Gjertrud Spillum, samt
koordinator på SunHF, Kirsten Sæther. Når prosjekt Samhandlingsarena Aker ble avsluttet ved
årsskiftet, ble Ingvild Bryde-Erichsen satt inn som koordinator fra Oslo kommune. Samarbeidet
fortsetter sitt arbeid med faste møter i 2015. Det er etablert en arealgruppe (samarbeidsorgan
areal) som består av representanter for Oslo kommune og OUS. SunHFs deltar når det er saker
som angår foretaket.

Strategisk plattform
Gjennom høsten 2013 ble det gjort en omfattende kartlegging med alle aktørene på Aker om
synergieffekten av samarbeid med de andre aktørene. Det ble identifisert aktivitetene hvor de
ulike aktørene på Aker så mulighet og potensial for samhandling med en eller flere av de andre på
Aker. Disse aktivitetene ble grunnlaget for å utvikle Strategisk
plattform for Aker helsearena. Fra mai til oktober 2014 var det
tre møter på direktørnivå fra OUS, SunHF og Oslo kommune for
å sikre profil og mål for den strategiske plattformen.
Se vedlegg 2.
Den strategiske plattformen beskriver fem satsingsområder,
som hviler på bærebjelkene klinisk aktivitet, kompetanse-
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utvikling, 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.
Arbeidsgrupper fra de tre organisasjonene utformer handlingsplan på hvert satsningsområde for
inneværende år med fokus på synergi og innovasjon for helsearenaen. De som sitter i hver av
arbeidsgruppene må kjenne målarbeidet i egen enhet og ha myndighet til å kunne delta i dette
felles målarbeidet. Dette er et nybrottsarbeid for å sikre både fremdrift og tilstrekkelig
linjeforankring. Dette planlegges gjennomført i første kvartal 2015.
Treningspoliklinikken
SunHF har siden høsten 2013 arbeidet med et prosjekt for å utvikle en treningspoliklinikk på Aker.
Det har vært forsinkelser i OUS med å svare opp mulighetene for arealbehovet, men nå er
forprosjektet i gang. En arbeidsgruppe fra OUS og SunHF skal levere forprosjektrapporten innen
27. februar 2015, hvor de økonomiske forholdene for etableringen av en treningspoliklinikk i regi
av SunHF blir avklart.
Einar Magnus Strand
Administrerende direktør
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