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«Og nærmest sånn umerkelig inn 
fra venstre glir det en sykepleier 
med hvit uniform og en nål i 
hånda… og det var det… man 
kjenner jo ikke engang det stikket! 

Så ventet man i 20 minutter, og ut 
i vårkvelden… og da kjente jeg at 
jeg måtte gråte en skvett, så glad 
og takknemlig, ja - ett stikk 
nærmere friheten!»

Bjørn Faarlund i P4s Radiofrokost, om sitt 
besøk ved vaksinesenteret i Vestre Aker den 
19. mai 2021. 
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Deloverskrift beige

17 desember 2020 gikk startskuddet…
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Deloverskrift rød

Bydelsdirektøren nedsatte 
en arbeidsgruppe med 
følgende mandat:

Fase 1: Etablere en midlertidig rigg fra uke 
2 med vaksinekapasitet på 1400 doser per 
uke

Fase 2: Planlegging og operasjonalisering 
av langsiktig løsning med vaksinekapasitet 
på 4200 doser per uke innen uke 6 

Beredskapsledelsen

Prosjektleder

Bemanning Lokaler Merkantil/Transport Fagansvarlig IKT

Styringslinjen
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Arbeidsgruppen

Inger Thommessen (rådgiver til bydelsdirektøren)

Prosjektleder

• Koordinering arbeidsgruppe

• Koordinering med Helseetaten/andre bydeler)

• Kommunikasjon internt i bydelen og opp mot 
beredskapsledelse

Torill Blomquist (avdelingsdirektør HR)

• Bemanning

Christine Wiig (leder for avd. bolig og eiendom)

• Lokaler

Nina Wager (tjenesteleder i hjemmetjenesten)

• Transport av innbyggere / hjemmevaksinering

• Merkantil støtte

• Logistikk

Elin Kate Målsnes (leder helsestasjonen)

• Fagansvarlig vaksinering

• Rutiner og prosedyrer

• Distribusjon

Kristian Marthinussen (spesialkonsulent IKT)

• IKT ressurs
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Nøkkeltall Bydel Vestre Aker

1184 innbyggere 85+ (tredje høyest 
antall av bydelene)

8729 innbyggere 65+ (høyeste antall av 
alle bydelene)
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Bemanning
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Lokaler
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Krav til lokaler – spesifikasjoner fra byråd/helseetaten 

Forsvarlig helsedrift og ivaretakelse av smittevern

Universell utforming 

Plass nok til observasjon av inntil 25 personer samtidig (tilvarende 
vaksinasjonsvolum på 3 parallelle linjer)

IKT-utstyr og infrastruktur som ivaretar krav til forsvarlig vaksinasjon og 
dokumentasjon ihht krav i lov og  forskrift

EPJ med kobling til SYSVAK 

Mulighet for tilstrekkelig kjølelagring og bevoktning av vaksiner 

Tilstrekkelig adkomst og parkeringsmuligheter
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Lokaler – bydelens vurderinger

Ingen klar kravspesifikasjon gitt i bestillingen til bydelene. Betydelig 
utfordringen ihht. areal. Må ivareta smittevern (2 meters avstand) både i 
registreringsområde, vaksineringsområde og observasjonsområde. 2 
meters avstand både mellom innbyggere og mellom ansatte. I 3 linje drift –
60 innbyggere inn/ut hver time, og min. 30 ansatte i lokalet.

Den andre problemstillingen mtp. lokaler: universell utforming – adkomst og 
parkeringsmuligheter. Utelukker bruk av lokaler hvor adkomst er med 
heis/trapp gr. smittevern – starter med de eldste og mest «skrøpelige». 
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Bydelens egendefinerte kravspesifikasjon

minst 1000 m²
i 1. etg
Ekslusiv bruk i hele perioden – min. 6 
måneder
Forsvarlig helsedrift og ivaretagelse 
av smittevern
Universell utforming 
Tilstrekkelig adkomst og 
parkeringsmuligheter
Mottaksareal/registrering
Vaksinasjonsareal
Areal til venterom/observasjon 
Opptrekksrom til vaksine

Skifterom/garderobe
Pauserom
Personaltoalett
Besøkende-toalett
HC-toalett
Minst to innganger/utganger
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Lokaler – bydelens vurderinger

Kartleggingsarbeid av mulige lokasjoner:

• Dialog med omsorgsbygg og boligbygg (+ andre kommunale aktører)

• Dialog med menigheter

• Dialog med idrettslag/klubber

• Dialog med næringsaktører

• Dialog med søkemegler

• Helseetaten fikk i oppdrag å undersøke mulighet for bruk av idrettshaller. Meldt behov 
fra 4 bydeler. 
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Lokasjon – adresse og type lokale Forsvarlig 

helsedrift kan 

ivaretas (JA/NEI 

og kommentarer)

Smittevern kan ivaretas (pasienter, 

personale og publikum i tilliggende 

arealer) (JA/NEI og kommentarer)

Krav til universell utforming 

oppfylles

(JA/NEI og kommentarer)

Tilstrekkelig adkomst og 

parkeringsmuligheter

(JA/NEI og kommentarer)

Plass nok til adkomstareal, 

vaksinasjonsareal og 

observasjonsareal for 3 

parallelle linjer 

(JA/NEI og kommentarer)

Tilstrekkelig 

kjølelagring og 

lagring for 

vaksinasjonsutst

yr

(JA/NEI og 

kommentarer)

Konsekvenser for 

idrettstilbud eller 

annet tilbud til 

barn/unge og sårbare 

grupper

(kortfattet vurdering)

Mulige løsninger på 

utfordringer knyttet til 

konsekvenser i tilbud for 

barn/unge/sårbare grupper

Kommentarer/annet

Voksen kirke menighets-

lokaler

JA NEI 

Deler inngangsparti med 

hybelbeboere. Må dele toaletter med 

begravelsesgjester

Ingen pauserom personale

JA JA

Unntak kirketid på søndager.

NEI

Kun plass til 2 linjer.

JA, men 

kjølelager må 

installeres

Korøvelse for barn må 

flyttes, men mulig. 

Kirkerommet kan benyttes. Voksen kirke trakk tilbudet om 

lokalbruk 14. januar.

Njårdhallen JA JA En litt bratt rampe ved indre 

inngang

JA JA JA, men 

kjølelager må 

installeres

Ved oppstart av 

barneidrett vil bruk av 

hallen hindre dette.

Det finnes trolig ikke 

erstatningslokaler for 

barneidretten.

Njård trakk tilbudet om lokalbruk 8. 

januar

Røa IL - Røahallen JA NEI 

Lokalet er for lite for å ivareta 

smittevernspålegg

Vites ikke JA JA JA, men 

kjølelager må 

installeres

Ved oppstart av 

barneidrett vil bruk av 

hallen hindre dette.

Det finnes trolig ikke 

erstatningslokaler for 

barneidretten.

Lokalet er ikke aktuelt fordi det er 

for lite

Voksen flerbrukshall JA JA JA JA JA JA, men kjølelager 

må installeres

Skolegym i hallen vil bli 

hindret.  Ved oppstart 

av barneidrett vil bruk av 

hallen hindre dette

Det finnes trolig ikke 

erstatningslokaler for skolegym 

eller barneidretten.

Lokalet er meget godt egnet for 

vaksinasjonssenter.

Sørkedalsveien 4, bygg 4

NEI NEI

Lokalet er for lite for å ivareta 

smittevernspålegg ved 3 linjer

Til dels. NEI. Delt inngangsparti med 

Husebye barnehage. 

Innebærer sambruk av 

utgang/heis/trapper

NEI JA, men 

kjølelager må 

installeres

Beliggenhet i byggets 3 etasje med 

delt 

atrium/inngangspari/trappeløp og 

heis med en stor barnehage gjør at 

lokalet ikke er egnet. 

Vinderen seniorsenter JA NEI

Lokalet er for lite for å ivareta 

smittevernspålegg ved 3 linjer

JA JA NEI

Delt inngang/utgangsdør for 

smal for ivaretakelse av 

smittevern.

JA, men 

kjølelager må 

installeres

Tilbudet til eldre blir 

forringet.

Det finnes trolig ikke 

erstatningslokaler for 

seniorsenteret.

Lokalet er ikke egnet for 

vaksinasjonssenter.

Vækerøveien 210 JA NEI

Lokalet er for lite for å ivareta 

smittevernspålegg ved 3 linjer

NEI, smal og bratt trapp, 

Beliggende i 2.etg

NEI

Det er få p-plasser.

NEI. JA, men 

kjølelager må 

installeres

Lokalet er ikke aktuelt fordi det er 

for lite

Pilotveien 6 NEI

Samlokalisering 

med eldre

NEI

Lokalet er for lite for å ivareta 

smittevernspålegg ved 3 linjer

JA NEI

Det er for få p-plasser

NEI

Det er ikke plass til 3 linjer.

JA, men kjølelager 

må installeres

Tilbudet til eldre

rus/psyk-oppfølging blir 

forringet.

Det finnes trolig ikke 

erstatningslokaler for 

aktivitetene. 

Lokalet er ikke egnet for 

vaksinasjonssenter.

Diakonveien Omsorg+ JA NEI

Lokalet er for lite for å ivareta 

smittevernspålegg ved 3 linjer

JA NEI. Rigg krever bruk av 

parkeringsplass med oppsett 

av teltløsning. Forringer 

parkeringskapasitet. 

NEI

Det er ikke plass til 3 linjer.

JA, men 

kjølelager må 

installeres

Tilbudet til eldre blir 

forringet.

Det finnes  ikke 

erstatningslokaler.

Lokalet er ikke egnet for 

vaksinasjonssenter.

Domus Athletica NEI NEI. Ved sambruk med BNA ikke 

tilstrekkelig med pauserom for 

ansatte.

Til dels. Ingen HC-toalett.  NEI

Fra parkeringskjeller er det to 

bratte trapper. Ingen heis. 

Må dele felles inngangsparti 

med BNA, vil ikke ivareta 

smittevern

JA JA, men 

kjølelager må 

installeres

Ved oppstart av 

studentidrett vil bruk av 

hallen hindre dette.

Det finnes  ikke 

erstatningslokaler for 

studentidretten.

Lokalet er ikke egnet for sambruk 

som vaksinasjonssenter.

Holmenkollen pressesenter JA NEI

Lokalet er for lite for å ivareta 

smittevernspålegg ved 3 linjer

JA JA NEI

Det er ikke plass til 3 linjer.

JA, men 

kjølelager må 

installeres

Lokalet er ikke egnet for 

vaksinasjonssenter med 3 linjer. 

Ikke undersøkt skiforeningens 

ønske om egenbruk. 
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Hovseter skole – Hovseterveien 74
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Vaksinesenteret på Hovseter

Skolen skal rives ila senhøsten 2021. Bydelen har 
fri adgang og bruk av hele bygget inntil da. Selve 
vaksinelokalet er rigget i den gamle aulaen på 
skolen.

Vaksinesenteret på Hovseter var i operativ drift fra 
uke 5

Rigget i med en svært effektiv flytprosess med 
hovedfokus på vaksinatørene

Vaksinesenteret vaksinerer 6 innbyggere per 5 
minutt og har kapasitet til å øke til ca 840 
vaksineringer per dag – 5900 stikk per uke
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«Der var det en hyggelig mann som stilte 
flere relevante spørsmål og så skulle 
sprøyten stikkes inn. Hun som gjorde den 
jobben fikk eksponert min venstre 
skulder uten at jeg måtte ta av meg 
skjorten. Meget fiffig og tidsbesparende. 
Så var jobben gjort, og en ny blid dame 
førte meg til ventesonen der man skal 
vente før man kan forlate huset (i mitt 
tilfelle 20 minutter). Etter tildelt "bås" 
var det bare å følge med på en skjerm 
som hadde nedtelling samt sluttpling. 
Virkelig elegant. Minnet mest om 
informasjonstavlene på Gardermoen»

Harald Weedon, innbygger i bydelen
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Erfaringer og læringspunkter videre
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• Forankring i ledelsen fra start - etablering 
av arbeidsgruppe med tydelig mandat og 
ansvarsfordeling

• Lokaliteter og rigging av senteret har vært 
essensielt for god flyt

• Fleksibilitet og endringsvillige ansatte har 
vært en viktig del av at vi lykkes

• Pågangsmot hos samtlige –
«Veien blir til mens vi går»
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• At de ansatte bør kunne alle arbeidsposter 
innen sitt kompetansefelt for å sørge for 
fleksibilitet og forståelse for hele flyten på 
vaksinesenteret

• Å sikre gode IT løsninger som snakker 
sammen og treffer vaksinesenterets behov 
har vært viktig

• Proaktiv og tydelig kommunikasjon overfor 
innbyggere

«Som en 
gründerbedrift på 
kommunalt nivå»

Inger Thommessen, prosjektleder for 
vaksineringen i Vestre Aker, om opplevelsen 
med å opprette og rigge  vaksinesenteret
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Deloverskrift beige

• «Expect the unexpected»: Kontinuerlig 
fokus på endringsledelse, ingen ting er 
«satt», endringer skjer fortløpende og 
ansatte må være forberedt på at disse kan 
skje

• «Plan for the unknown»: Være rause med 
hverandre og tålmodige med prosessen –
mange usikkerhetsmomenter, spesielt 
mtp. vaksinetilfang

• «We’re all in this together»: Alle 
funksjoner i senteret er like viktig for at vi 
lykkes med god logistikk og 
innbyggeropplevelse
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Takk for meg!

Avbildet: Egil (98), første innbygger som ble 
vaksinert i Bydel Vestre Aker.


