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Velkommen til
Vitusapotek
Gardermoen Campus
Du finner oss vis-à-vis legevakten, ved LHL-sykehuset.

MAGASINET

VELKOMMEN TIL
GARDERMOEN CAMPUS
NORGES NYE ARENA FOR HELSEINNOVASJON
Jeg har ikke lyst til å fortelle hvor fint det blir, for jeg har så lyst til at folk skal
komme hit og oppleve det selv , sa sykehusdirektør Siri Skumlien, rett før LHLsykehuset Gardermoen åpnet dørene for pasienter.

L

Vitusapotek
Gardermoen Campus

ørdag 9. juni er en fin anledning til å besøke
Gardermoen Campus, der det er lagt opp til
et barnevennlig åpningsarrangement med
aktiviteter for hele familien.

området. Sykehuset er et pasientvennlig, hyggelig og
varmt sykehus hvor LHL samlokaliserer sine hjerte- og
lungemiljøenr fra Feiringklinikken og Glittreklinikken
samt tilbyr nye medisinske og kirurgiske tjenester.

Deltar du i mosjonsløpet Blodomløpet, har du anledning
til å teste de flotte turveiene som er opparbeidet både
inne på området og videre helt inn til Nordbytjernet.

Med dette styrker LHL sitt bidrag til å løse landets
samlede helseutfordringer. Det er ingen hemmelighet at
sykehuskøene vil vokse i fremtiden. Da er det godt at LHL
kan bistå det offentlige med tilbud innen rehabilitering
til hjerte-, lunge- og kreftpasienter, søvnutredning og
hjertebehandling. Sykehuset tilbyr også medisinske og
kirurgiske tjenester, som ortopedi og fedmekirurgi.

Frokostservering, bamsesykehus, forskningslab med
kule eksperimenter, konkurranser, førstehjelpskurs,
sykebil og mannskap vil underholde barna. Alt ledet av
Margrethe Røed, kjent fra NRK Super. Kaja Nordengen,
forfatteren bak suksessboka «Hjernen er stjernen»,
holder foredrag, mens Adam Douglas fra Stjernekamp
underholder med gratiskonsert. Mer om dette finner du
i programmet på midtsidene i magasinet.

Plasseringen ved et av landets største trafikknutepunkt
gjør helsetjenestene lett tilgjengelig for pasientene,
uansett om de benytter seg av tog, buss, bil eller fly.
Å få behandling i en rolig og lun atmosfære skal oppleves
harmonisk, behagelig og helsefremmende. Det nye
sykehusets arkitektur og helhetsgrep kan du lese mer
om i dette magasinet.

Etter åpningsfesten er det satt opp transport inn
til Jessheim sentrum, hvor Kanuttens tradisjonelle
barnefestival
kombineres
med
markering
av
femårsjubileet for Jessheims bystatus.

Åpningstider:
Mandag-fredag 09-22
Lørdag 12-19
Søndag holder vi stengt

Vitusapotek Gardermoen Campus
Ragnar Strøms veg 10, 2057 Jessheim
Tlf: 63 97 22 31, Fax: 63 97 22 32
E-post: gardermoen.campus@vitusapotek.no

Arrangementskomiteen med Aspelin Ramm, Hemfosa,
LHL, HENT, Ullensaker kommune, PTØ og Ull/Kisa
Friidrett har lagt opp til et program som vi håper vil
tiltrekke seg mange besøkende denne helgen.

Etableringen av LHL-sykehuset Gardermoen og
Helsehuset innebærer at de to første byggetrinnene
er utført. PTØ, interkommunal legevakt, Ullensaker
kommune og apotek har allerede flyttet inn i det
kobberfargede Helsehuset. Bygningene er blant de mest
moderne, bærekraftige og fremtidsrettede i landet – og
det er plass til mange flere.

Vi gleder oss til å se deg på åpningsfestivalen for
Gardermoen Campus den 9. juni!

Sverre Landmark - Ivar Egeberg

Gardermoen Campus, med Hemfosa og Aspelin Ramm
på eiersiden, vil i årene som kommer bli et kraftsentrum
for flere virksomheter innen helse, rehabilitering,
livsvitenskap, forskning og innovasjon.
Potensialet i norsk helseindustri er stort. Økt etterspørsel
etter mer brukersentrerte løsninger, koblet med ny
velferdsteknologi, innebærer unike muligheter for
samhandling. Frem til nå har denne fysiske plassen
for økt samhandling mellom helseaktører manglet.
Gardermoen Campus har som mål å skape nettopp
denne arenaen.
LHL-sykehuset Gardermoen er «hjertet» i Gardermoen
Campus, og utgjør en fjerdedel av potensialet i
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Se fullt program
på side 21-23

og opplev

GARDERMOEN CAMPUS
Gardermoen Campus er Norges nye arena for helseinnovasjon,
som har dukket opp i lokalmiljøet. Det blir åpen dag på
Løp Blodomløpet og støtt folkehelsa og blodgivere
Blodomløpet er et mosjonsløp for alle, hvor løpegleden
står i fokus. Det har ingenting å si om du er i god form,
dårlig form, er ung, gammel eller har funksjonsutfordringer.
Løpet er lagt opp slik at alle skal kunne delta. Gjennom din
deltagelse fremmer du blodgivning i Norge. Løpet starter på
Gardermoen Campus og fortsetter rundt Nordby kjernet.

Barna er fremtiden
Helse og vitenskap kan være ufattelig spennende, og det
skal vi oppleve litt av lørdag 9. juni!
Gratis og sunn frokost
På åpen dag vil det serveres sunn, velsmakende og gratis
frokost til alle besøkende.

Bamsesykehus
Hvis din bamse er syk eller skadet, så er du hjertelig
velkommen til å ta den med hit på LHL sitt nye sykehus
på Gardermoen Campus 9. juni.
Da skal våre beste bamseleger hjelpe med å
gi din bamse riktig diagnose samt gi medisiner, sy og
reparere bamsen din – slik at du får med deg en glad og
frisk bamse hjem igjen!

Gratis konsert med vinneren av stjernekamp, Adam
Douglas
Først vant han stjernekamp og alle våre hjerter med
sin fabelaktige røst, deretter imponerte han hele
kongeriket med sine opptredener på blant annet Nobels
fredspriskonserten og idrettsgallaen.
– Vi snakker selvfølgelig om Adam Douglas!
9. juni kommer Douglas til Gardermoen Campus
for å opptre gratis for alle som vil høre! Douglas tar også
med seg det lokale barnekoret Ullensaker Showchoir og
voksenkoret Kolon, og sammen skal de sette Gardermoen
Campus i fyr og flammer! Vi gleder oss!

Forskningslaboratorium
Dyrk frem forskerspiren inni deg på vår forskningslab!
Her vil det foregå mange kule eksperimenter for både
stor og små. På forskningslaben vil både små og store
lære om kroppen, bakterier, helse og vitenskap på en
morsom og engasjerende måte!

kehus
Bamsesy

ouglas
Adam D
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og vi har som mål at lokalbefolkningen skal bli kjent med det rike helsetilbudet
Gardermoen Campus, hvor det vil skje masse spennende for både små og store!
«Hjernen er stjernen» foredrag
På åpningsfestivalen skal selveste Kaja Nordengen
som både er hjernekirurg og har skrevet bestselgeren
Hjernen er stjernen og Hjernetrim holde foredrag.
Kaja er en mester når det kommer til å formidle om
vårt mest komplekse organ på en engasjerende og folkelig
måte. Dette foredraget kan bli populært, så vi anbefaler
å komme i god tid før foredraget for å sikre deg en plass.
PS. Foredraget egner seg ikke for de aller minste.

fuglekasser som skal henges opp i trærne i skogen rundt
Gardermoen Campus. Det vil også være mulig å ta med
seg fuglekassen hjem, for de som ønsker det.
Sammen redder vi liv
Sammen redder vi liv er en nasjonal satsning på livreddende
førstehjelp for hele befolkningen. Dugnaden ledes av Helseog omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet for å
mobilisere hele befolkningen til å redde flere liv. LHL har
fått ansvar for å utvikle opplæringskonsept til bruk i alle
skolentrinn i grunnskolen. På festivaldagen kan publikum
( barn og voksne) lære livreddende førstehjelp av en 3. klasse
fra Døli barneskole .

Bæbu, bæbu – Gå inn i en ekte sykebil
På vår åpne dag vil vi få besøk av ekte sykebiler fra
ambulansetjenesten, her vil det være mulig å hilse på
mannskapet og sitte i sykebilene. Det vil også gjennomføres
opplæring i førstehjelp for barn i barneskolealder.

La bilen stå og vinn eksklusiv middag for to
Vi forventer mange folk på åpningsfestivalen på
Gardermoen Campus. Derfor oppfordrer vi alle til å
reise kollektivt. Det har vi lagt godt til rette for gjennom
gratis Shuttlebusser mellom Jessheim og Gardermoen
Campus. Alle som reiser kollektivt, går eller sykler til
åpen dag vil være med i trekningen av en middag for to i
brasseriet på Quality Airport Hotel Gardermoen!

Bygg og mal din helt egne fuglekasse
Kunst og kreativitet er sunt for kropp og sjel! Dessuten
håper vi å få pyntet den fine skogen som omringer
Gardermoen Campus med vakre fuglekasser, samt
mate sultne fugler. Sammen med Makershub Oslo kan
besøkende både bygge, pynte og sette sitt eget preg på

he Røed
Margret

rdengen
Kaja No
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MAGASINET

SKRIVER NORSK
SYKEHUSHISTORIE
Pasientenes sykehus på Gardermoen er i full drift. LHL er dermed
først ut på Gardermoen Campus’ satsing på helseinnovasjon på
Jessheim og Gardermoen.

I

og etter behandling, sier Jahren.
LHL har helsefaglige eksperter og likemenn, som svarer på
spørsmål på nett, telefon og på behandlingsinstitusjoner i
hele Norge.
– Gjennom folkeopplysning, opplæring og
oppfølging, forskning og politisk påvirkning, har LHL
siden 1943 bidratt til å gi folk et bedre liv. Det skal vi
fortsette med, sier Jahren.

løpet av mars og april 2018 samlet LHL sine rundt
500 dyktige medarbeidere fra Feiringklinikken og
Glittreklinikken under felles tak på det nye LHLsykehuset Gardermoen, som blir Norges mest tilgjengelige
og moderne sykehus.
– Først og fremst har vi sett frem til å ta det nye
sykehuset i bruk sammen med våre pasienter og pårørende.
Det er mange som står på ulike ventelister rundt om i
Norge. Derfor utvider LHL sin mulighet til å behandle
enda flere pasienter, og innen flere sykdomsområder.
– Samtidig vet vi at mange sykdommer henger
sammen, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Lett å finne seg til rette
LHL vil ved det nye sykehuset derfor også tilby behandling
av sykelig overvekt, søvnproblemer, aktivitet- og
bevegelsesmedisin, rekonstruktiv plastisk kirurgi –
eksempelvis etter brystkreft, ortopedi, mage-tarm-kirurgi
og videreføre tilbudene innen rehabilitering.
Naturområdet Nordbytjernet ligger rett ved det nye
sykehuset og skal benyttes til mental rekreasjon og fysisk
rehabilitering.
– Bygget er utformet som et topp moderne og
fullverdig sykehus, men som vi håper oppleves av
pasienter og pårørende som et varmt og trygt sted, der en
lett finner frem og der det er lett å finne seg til rette, sier
Frode Jahren.

Bygger videre
Han legger til at LHL med dette bygger videre på den
medisinske kvaliteten og pasienttilfredsheten som har
kjennetegnet organisasjonens tilbud.
– LHL-sykehuset Gardermoen er et pasientvennlig,
hyggelig og varmt sykehus med høy faglig standard
og medisinsk kvalitet. Sykehuset er en del av fritt
behandlingsvalg, og vi samarbeider tett med det offentlige
helsevesenet, sier Jahren.
Stolte tradisjoner
Med LHL-sykehuset Gardermoen videreføres LHLs stolte
tradisjoner. I 75 år har LHL tatt ansvar når det offentlige
tilbudet ikke strekker til.
– I 1978 etablerte vi Hjertebroen til England for å
redusere køene i Norge. Utgiftene ble dekket av LHL.
I 1989 etablerte vi Feiringklinikken, som har utviklet seg
til en av landets største hjertesentre. I 1991 overtok LHL
driften av Glittreklinikken, og utviklet den til å bli Norges
største institusjon for lungerehabilitering. Det gir oss en
mye større mulighet til å hjelpe enda flere når vi har så
mange dyktige mennesker nå samlet under felles tak,
understreker Jahren.

FA K TA
DRIVER AV SYKEHUSET: LHL (Landsforeningen
for hjerte- og lungesyke).
BYGGHERRE: Gardermoen Campus Utvikling.
TOTALENTREPRENØR: Hent AS.
ARKITEKT: Nordic – Office og Arcitecture.

LHL – et bedre liv
LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig
helseorganisasjon med over 52 000 medlemmer.
– Vi utvikler fremtidens helsetjenester med
utgangspunkt i pasientens medisinske og menneskelige
behov. Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker,
rehabiliteringstilbud og sykehusdrift gir LHL en unik
mulighet til å følge opp pasienter og pårørende før, under

Les mer om LHL-sykehuset Gardermoen her:
www.lhl.no/gardermoen
Les mer om LHL, tilbud og medlemsfordeler på
www.lhl.no
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– LHL-sykehuset Gardermoen er et pasientvennlig, hyggelig og varmt sykehus med høy faglig standard og medisinsk kvalitet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke).

FESTIVAL

Verdt å vite om LHLsykehuset Gardermoen
w 21. februar kom de første pasientene på LHL-sykehuset Gardermoen.
w I mars og april 2018 flyttet Feiringklinikken og Glittreklinikken
inn i det nye sykehuset.
w LHL-sykehuset kan behandle
15.000 pasienter årlig.
w Rundt 500 ansatte vil ha sitt
daglige virke ved det nye sykehuset.
w LHL-sykehuset ligger rett ved
landets hovedflyplass og største
samferdselsknutepunkt.
w Sykehuset ligger rett ved naturområdet Nordbytjern.
w Sykehuset er i underkant av
30.000 kvadratmeter og består
av fire bygningskropper.
w Totalt finnes det 1.073 rom,
inkludert 152 sengerom og
99 hotellrom, der 12 rom er
dobbeltrom/familierom, samt
116 kontorer.
w Sykehuset har seks operasjonssaler og andre spesialistrom, og
35 poliklinikkrom.
w Gardermoen Campus Utvikling
har investert 1,5 milliarder kroner
i sykehusbygget.
w LHL har investert 160 millioner
kroner i medisinskteknisk utstyr.
w LHL har 25 års leiekontrakt for
sykehusbygget.
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MAGASINET
også å se begynnende forandringer, som kan gi sykdom
på sikt. Slik kan forbyggende behandling starte, og
hjertesykdommen forhindres eller håndteres raskest og
best mulig.
En hjertesjekk kan også være en betryggende faktor
dersom du rett og slett ønsker en status på din hjertehelse.
Husker du at du trenger å puste?
Lungene er et organ mange tar for gitt, men som vi alle er
helt avhengige av at fungerer som de skal. Når vi samtidig
vet at svært mange har en lungesykdom uten å vite det
eller uten å ha fått en diagnose, er det verdt å stoppe opp.
Å gjennomføre en lungeutredning kan bidra til å gi deg et
bedre liv.
– På LHL-sykehuset Gardermoen gjennomfører
vi lungesjekk på vår poliklinikk. Her vil vi kunne påvise
mulige lungesykdommer, og se endringer som kan gi deg
sykdom senere i livet Da er det viktig å få god veiledning,
oppfølging og sette inn forebyggende behandling, sier
Skumlien, og legger til:
– Lurer du på om du har en lungesykdom, ikke nøl
med å ta kontakt. Husk, alle trenger å puste.

STYRKER HELSETILBUDET

S

Føler du deg syk uten å skjønne hvorfor?
Mange nordmenn sliter med allergi. Noen i moderate
former, andre har store utfordringer med å leve normalt.
Er det mange allergikere i familien? Eller mistenker du at
du har noen allergier?
– Da kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en
allergiutredning. Ofte kan riktig behandling lindre eller
dempe plagene nok til at du føler betydelig økt livskvalitet,
framholder sykehusdirektøren, og fortsetter:
– På LHL-sykehuset Gardermoen tilbyr vi
allergisjekk. I løpet av kort tid vil vi kunne bidra til å påvise
eller avkrefte om du har allergi. I tillegg vil du få veiledning
og tilbud om videre oppfølging og behandling. Er du hardt
rammet, kan det også være aktuelt å gjennomføre en
allergivaksinasjon. Det kan du gjøre hos oss.
– Dersom du sliter med at du føler deg syk, men du
finner ikke ut hvorfor, kan en allergisjekk være et lurt valg.
Det er ingen grunn til å få redusert livskvalitet dersom det
finnes gode og tilgjengelige løsninger.

LHLS ARBEID LOKALT

– ET TILBUD
DER DU BOR
LHLs mange lokallag legger til
rette for at likesinnede kan møtes
i sitt nærmiljø.
Her arrangerer vi ulike tilbud til
medlemmene, som treningsaktiviteter, kurs,
informasjon- og temamøter om hjerte-, kar- og
lungesykdom, og turer og sosiale tilstelninger.
LHLs lokallag har også et rikt tilbud av
aktiviteter. I 2017 ble det gjennomført over 18.000
aktiviteter i regi av lokallagene.
Folk som rammes av sykdom har ofte
behov for å snakke med andre som har vært i,
eller er i samme situasjon. Hvordan taklet de
sykdomstiden? Hvordan fortonet hverdagene
seg? Hva gjorde de for å bygge håp og motivasjon?
LHL har nesten 500 likemenn som er skolerte og
har erfaring i å hjelpe. De er tilgjengelige gjennom
LHLs lokallag, og er til stede på over halvparten
av landets offentlige og private sykehus.

LHL-sykehuset Gardermoen rommer mye. Det har anerkjente
rehabiliteringstilbud, det utføres større inngrep og operasjoner
og ikke minst har sykehuset en topp moderne poliklinikk.
Kjenner du din hjertehelse?
Mange opplever at hjertelidelser i nær familie forandrer
livet. Ofte blir både den rammede og de pårørende usikre
og redde. Da kan det være lurt å undersøke nærmere
hvorvidt du også kan ha en hjertesykdom uten å vite det.
En hjerteutredning vil kunne påvise om du har forhøyet
risiko for hjerte- og karsykdommer. Den vil i tillegg gi deg
en økt trygghet i hverdagen – det er alltid bedre å vite enn
å bekymre seg fordi en ikke vet.
På LHL-sykehuset kan alle bestille en hjertesjekk.
Målet er å oppdage eventuelle hjertesykdommer, men

liter du med allergi eller astma? Er du usikker på om
du har en hjertesykdom? Puster du tungt uten å vite
hvorfor? På LHL-sykehuset kan du få hjelp.
Det nye sykehuset er «Pasientens sykehus». Å få behandling
i en rolig og lun atmosfære skal oppleves harmonisk,
behagelig og helsefremmende.
– Hos oss skal høy faglig standard og medisinsk
kvalitet prege alle tjenester. Vi utreder, behandler,
rehabiliterer og følger opp pasienter med mange ulike
behov. Vårt mål er at alle skal være tilfredse og føle seg
godt ivaretatt, sier sykehusdirektør Siri Skumlien.
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Bli med du også!
LHL har over 250 lokallag. Oversikt over aktiviteter
til ditt lokallag finner du på www.lhl.no/lhl-lokalt
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MAGASINET
salt, lite tilsatt sukker, og begrenset med alkohol.
Dette gir rikelig med vitaminer og mineraler,
riktige typer fett og karbohydrater, og er godt
dokumentert å være langt bedre for helsa enn et
mer typisk kosthold med mye rødt og bearbeidet
kjøtt og produkter tilsatt sukker, salt og fett.

FYSISK
AKTIVITET
OG SUNT
KOSTHOLD

HELT HVERDAGS
Du vet kanskje at de ledende dødsårsakene er hjerte- og karsykdommer, kreft, kols og type 2-diabetes. Selv om de kalles
dødsårsaker, er de også i stor grad konsekvenser av hvordan vi lever, ikke
minst hvordan vi bruker våre hender og føtter. Hverdagsaktivitet og sunt
kosthold bidrar til å gi både små og store langsiktig god helse.

D

et er viktigere å holde på hverdagsaktiviteten
enn å trene hardt et par ganger i uka. Å
redusere stillesittingen bidrar til å forebygge
sykdom. I tillegg gir økt aktivitet også økt overskudd.
Det er derfor viktig at alle, i alle aldre, utvikler
faste vaner med daglig fysisk aktivitet. Hverdagsaktivitet
har så god totaleffekt på helsa vår at det er grunnlag for
å si at å være inaktiv er en like stor risikofaktor som
røyking, kolesterol og høyt blodtrykk når det gjelder
utviklingen av livsstilssykdommer.

Gåturen er gull verdt
Når du går, bruker du den samme muskulaturen som når
du løper, og forutsatt at du går like langt som
du for eksempel ville ha løpt, er de positive
helsemessige
konsekvensene
like
store.
Gåturen har i tillegg mange andre fordeler.
Å bruke naturen og nærområdet er helt
gratis, det er alltid tilgjengelig og du får ”påfyll” av
dagslys. Gåturen kan i tillegg være veldig sosial, og
med variert terreng blir den også fysisk spennende.
Faste og regelmessige gåturer kan gi deg
redusert blodtrykk, lavere hvilepuls, mindre kroppsfett
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og redusert sannsynlighet for angst og depresjon. I
tillegg vil du øke oksygenopptaket, beintettheten og ikke
minst – livskvaliteten.

Ett skritt om gangen
Du trenger ikke å endre hele kostholdet i ett jafs. Første
skritt på veien mot et bedre kosthold bør være å spise
grønnere og mer plantebasert. «Fem om dagen» er
en god tommelfingerregel, og betyr tre porsjoner
grønnsaker og fem porsjoner med frukt hver dag.
For å få i deg dine fem kan du for eksempel
spise fersk frukt til frokost og lunsj, grønnsaker til alle
hovedmåltider, frukt og grønnsaker som mellommåltider
eller snacks, og bytte ut litt av risen, pastaen eller
potetene til middagen med grønnsaker. Fyll gjerne
halvparten av middagstallerkenen med grønnsaker.
Grønnsakene kan være både rå, kokt, bakt, stekt,
most og så videre. Frosne eller hermetiske grønnsaker
teller også.
Dessverre oppgir omtrent én av tre å
ikke spise frukt eller grønnsaker daglig. Selv om
inntaket av frukt har økt noe de siste årene, spiser
fortsatt bare rundt ett av ti barn de anbefalte
fem porsjonene med frukt og grønt hver dag.
Et bedre valg
Det finnes ikke én enkelt matvare eller ett næringsstoff
som gjør deg sunn eller syk. Ingen enkeltmatvare kan
sies å tilfredsstille alle våre ernæringsmessige behov
eller gjøre oss friske. Det er helheten i kostholdet
som teller for helsa. Sunnhet handler om balanse, og
for mye av det gode kan gå på helsa løs. Alt av ferske
eller frosne grønnsaker, frukt og bær, tørre bønner
eller linser samt ren fisk eller fiskefilet er sunne valg.
Et sunt kosthold eller god helse er ikke meningen
med livet, men det gir et bedre liv og er en viktig ressurs.
Bare det å føle seg bedre og fungere godt i hverdagen er
viktige motivasjoner for å opprettholde en sunn livsstil.

FA K TA

10 tips til naturlig hverdagsaktivitet
1 Gå/sykle til matbutikken/jobben
2 Ta trappa, dropp heisen/rulletrappa
3 Stå på jobb et par ganger om dagen, det øker
forbrenningen

4 Reduser bruk av TV/mobil/PC og dermed
stillesitting

5 Delta aktivt i både barns og ungdoms lek og
aktiviteter

6 Hagearbeid
7 Ha en fast turavtale i uka med en venn/kollega/
familie

8 Ta knebøy i reklamepausene
9 Gå bort til en kollega i stedet for å sende
e-post

10 Spis lunsj i 20 minutter, gå en tur på ti
minutter før du starter på igjen

Hverdagsaktiviteter i LHL
Aktivitetstilbudene i LHL er åpne for alle, og
de fleste finner en aktivitet som passer for seg.
Mange av LHLs nærmere 250 lokallag har i
dag et godt etablert treningstilbud. Eksempler
er treningsgrupper til musikk, tilpasset tre
forskjellige nivåer i sal, bassengtrening,
turgrupper og stavgangsgrupper.
Det er som regel lav eller ingendeltakeravgift for
å delta.
Slik kan du handle
Det er ikke realistisk for alle å bare spise sunt og
naturlig. Sjokolade er jo også en del av livet. Men
når du handler i butikken, anbefaler vi å se etter:
w Brød, knekkebrød og rundstykker med en
grovhet på minst 75 prosent (merket som “ekstra
grovt”), og med mindre enn 1 gram salt per 100
gram

Veien til et sunt hjerte går via magen
Kostholdet er en risikofaktor vi kan gjøre noe med, og
det er aldri for sent å begynne. Vi kan ikke gjøre noe
med at vi blir eldre, men vi kan gjøre noe med vår
“hjertealder”, først og fremst ved å ha en god livsstil.
Altså; spise sunt, ikke røyke, være fysisk aktiv
hver dag, ikke ha for mye magefett og drikke alkohol
med måte. Vi antar at rundt 80 prosent av alle tilfeller av
hjerte- og karsykdommer kunne vært unngått dersom alle
fulgte disse fem enkle levevanene. Jo flere, desto bedre.

w Gryn og kornblandinger med minst 90 prosent
fullkorn, 10 gram fiber og maks 1 gram salt per
100 gram
w Ferdigkokte bønner og linser med maks
0,5 gram salt per 100 gram
w Fiskeprodukter (fiskekaker, makrell i tomat og
lignende) som inneholder minst 70 prosent fisk
og maks 1,5 gram salt per 100 gram

Spis grønnere
LHL ønsker at de sunne valgene skal være de enkleste.
Heldigvis har det aldri før vært enklere å få tak i trygg,
fersk og sunn mat. Et kostholdsmønster som forebygger
hjerte- og karsykdom inneholder mye mat fra planteriket
– frukt, grønnsaker, belgvekster (som bønner og linser)
og fullkorn – i tillegg til moderate mengder fisk, kjøtt
og fjærfe og magre meieriprodukter, mat med lite

w Nøtter uten tilsatt salt
w Ost med maks 17 prosent fett og 1,25 gram salt
per 100 gram
w Ferdigretter med maks 3 gram salt per porsjon
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NORGES
GRØNNESTE
HELSEBYGG?

FA K TA
Hva er Gardermoen Campus?
Når fremtidens helseløsninger skal samles på ett sted, har det vært helt naturlig å
også velge fremtidens energi- og miljøløsninger.

A

Sonedelt
Ventilasjonssystemet er sonedelt, slik at temperatur og
inneklima kan styres etter de ulike pasienters behov.
Samtidig betyr det at en kan spare energi ved å bare
ventilere de delene av bygningene som til enhver tid er i
bruk. På grunn av de høye hygienekravene på sykehus har
en også vært nødt til å finne nye, smarte måter å gjenvinne
varme fra ventilasjonsluften. Et system som helt separerer
tilluft og avtrekk løser denne utfordringen, samtidig som
man oppnår en høy varmegjenvinningseffekt.
Også solvarme spiller en viktig rolle i energisystemet.
Solskjermingen styres av et smart system, som tilpasser
skjermingen etter varmebehovet på de enkelte rommene.
Systemet tar hensyn både til temperatur og til om det

mbisjonen for de første byggetrinnene har vært
å bli blant Norges mest klima- og energivennlige
helsebygg. Med støtte fra Enova er det utviklet
smarte energiløsninger, som gjør at sykehuset vil spare
energi tilsvarende 250 vanlige husstander.
Bygningen er oppført i energiklasse A, noe som
krever en bevissthet rundt energibruk langt ut over
det vanlige. En lokal energisentral er selve hjertet i
systemet. Der brukes energieffektive varmepumper til
å levere både varme og kjøling, med fornybar energi
fra grunnvannet og overskuddsvarme fra driften som
energikilde. Energisentralen er dimensjonert ikke bare
for de etablerte bygningene på Gardermoen Campus, men
også for fremtidige utbygginger på tomten.

12

Helsehuset får en sentral beliggenhet i den meget omfattende
bygningsmassen på Gardermoen Campus.

er noen på rommene, slik at oppvarmingen ikke går på
bekostning av brukerne.
Miljøhensyn
Miljøhensyn er blitt tatt i alle ledd. I byggefasen ble
for eksempel byggoppvarmingen gjort med fornybare
biopellets i stedet for klimaskadelige propanbrennere.
Og det er også tatt hensyn til at brukerne skal kunne
velge miljøvennlig kommunikasjon. Området har god
kollektivdekning, kort avstand til holdeplass for buss, og
det er etablert 84 ladeplasser for elbil på området.
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Gardermoen Campus er en nyetablert helseklynge.
Der samles ulike aktører i sektoren på ett sted for
å styrke samhandlingen, og for å utvikle nye, mer
brukerorienterte helse- og velferdsløsninger og
ny teknologi.
Beliggenhet: Jessheim nord, med kort avstand til
Oslo Lufthavn.
Areal tomt: 125 dekar.
Areal bygg: 38 000 kvm.
Potensial for nybygg: ca. 80 000 kvm.
Etablerte aktører: LHL-Sykehuset Gardermoen,
Helsehuset (lokalmedisinske senter for Øvre
Romerike), PTØ Norge og Vitusapotek.
Arkitekt: Nordic Office of Architecture.
Entreprenør: HENT.
Utbygger: Bak utbyggingen står Hemfosa
Samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm Eiendom AS.

FESTIVAL

MAGASINET

HELSEFREMMENDE ARKITEKTUR
LHL-sykehuset Gardermoen er bygget på brukernes premisser. Arkitekter og ansatte
har sittet sammen for å finne det beste arkitektoniske uttrykket.

PTØ – EN DEL AV
GARDERMOEN CAMPUS
Hannah Noonan (5) fanget stortingspresident
Tone W. Trøens oppmerksomhet under åpningen
av PTØ Gardermoen i april.

D

et typiske sykehus- og institusjonspreget er kraftig
nedtonet. Lyst treverk, terrazzo og glass gir en varm
og lun stemning allerede i resepsjonsområdet.
Innholdet er heller ikke typisk for et norsk sykehus.
Restaurant, treningsrom, oppholdsrom med peisestue, eget
lekerom for barn og ungdomsstue er noe av det besøkende
kan benytte seg av.
Eik og store vindusflater
– LHL har lang erfaring med å drive klinikker, og har hatt gode
resultater med fornøyde pasienter både ved Feiringklinikken og
Glittreklinikken. Vi har tatt med oss flere elementer fra disse.
– «Hyggelig» er et ord som går igjen når pasientene
beskriver oppholdet. Det er litt uvanlig når man er nyoperert,
men det sier litt om det varme og hyggelige miljøet som vi
forsøker å ta med oss her. Pasientene skal kunne slappe av i
en krevende situasjon, sier designleder ved LHL-sykehuset
Gardermoen, Kristin Welhaven Næss.
Rolige fargepaletter med jordtoner, blått og grønt bidrar til
en avslappende atmosfære, samtidig som kontraster ivaretar
hensynet til universell utforming.
– Og vi har innslag av eik og store vindusflater som gir
godt lys, sier Næss.
Møbler med treben, buede og runde kanter er også et
bevisst grep.
– Vi mennesker reagerer på alt som er spisst og skarpt.
Her har vi ønsket et mykere uttrykk. Litt mer hotell og litt
mindre sykehus, sier Næss.

Hannah Noonan (5) sjarmerte stortingspresident Tone W. Trøen under åpningsseremonien
ved PTØ Gardermoen. Her sammen med mamma Merete Noonan.

P

Fysisk aktivitet
Rundt heissjakten snor det seg et utvendig trappeløp
med fantastisk utsikt, og det er glass rundt atriet i hver
etasje oppover. Designlederen håper flere vil benytte den
spennende trappen.
– For mange vil det være en seier å gå opp alle de fire
etasjene. Uansett hvilken form man er i, legges det til rette
for fysisk aktivitet, sier hun.
Terapibassenget i første etasje er allerede blitt svært populært.
– Med store vindusflater i front ser du rett ut i det
grønne. Du er inne, men samtidig ute, og det gir nesten en
spa-opplevelse. Det er svært gunstig for flere pasientgrupper
å trene i vann, og vi er glade for at bassenget blir så godt
brukt, sier Næss.
Sykehuset består av flere bygninger, hvor ett sentralt
bygg binder bygningskroppene sammen. De har fått egne
særpreg ut fra innhold og struktur, og er ulikt arkitektonisk
bearbeidet.

viktig og avgjørende med begrensede midler. Nordic ønsket
at alle arealer skulle oppleves som sømløse, slik at alle fikk
følelsen av å være en del av en stor helhet. Ambisjonen var å
lage gode, funksjonelle, lyse og behagelige rom, sier arkitekt
Anders Doser i Nordic - Office of Architecture.
– Leger, sykepleiere, spesialergoterapeut og andre
yrkesgrupper har deltatt. Vi vet hva som har fungert tidligere,
og det har vært basisen i arbeidet her. Dette har vi klart å
bygge sammen, og det er stas. De ansatte er veldig fornøyde.
Når du har fått lov til å sitte sammen med arkitekten under
planleggingen, føles det som ditt. Det har vært en fantastisk
prosess, og vi har oppfattet at det har vært gunstig for
arkitektfirmaet også, sier Næss.
Kombinerer urbant og landlig
LHL-sykehuset er midtpunktet i en planlagt næringsklynge
for helserelatert virksomhet ved Gardermoen Campus.
Innganger, torg og plassdannelser legges langs et gateløp.
Ute vil det være sittegrupper om sommeren. Med kaffebaren
like innenfor døren får man litt «byfølelse». Samtidig preges
Gardermoen Campus av grønne områder.

Brukermedvirkning
Arkitektselskapet Nordic – Office of Architecture har lagt stor
vekt på brukermedvirkning.
– Det viktigste fra Nordic sitt ståsted er å være lydhøre,
ydmyke og få inn informasjon om hvilke ønsker og intensjoner
brukergruppen har. Det var vesentlig å vektlegge det som var
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LHL-sykehuset Gardermoen beskrives som et origo i en
fremtidig helseklynge ved Gardermoen Campus. Innovative
virksomheter innenfor helsesektoren vil vokse fram i
campusområdet de neste årene.

– Kontakten med utemiljøet er viktig
for oss, med beplantning og fine turstier rundt
sykehuset. Noen har som mål å gå en runde
rundt hagen og inn. Andre vil benytte seg av
gangtraseen mot og rundt Nordbytjernet. Vi
ønsker å legge til rette for alle, sier Næss.

TØ står for pedagogisk trening og øving. PTØ Norge
har et spesialisert (re)habiliteringstilbud til mennesker
med nevrologiske sykdommer eller skader, og tilbyr
skreddersydd trening, både i gruppe og individuelt etter behov.
Stortingspresidenten tok seg tid til å snakke med femåringen
etter å ha erklært habiliteringssenteret for åpnet. Hannah har
cerebral parese og har trent hos PTØ Norge siden hun var ett år.
– Barn og unge med nevrologiske sykdommer trenger et slikt
viktig og høykompetent habiliteringstilbud. Vi er stolte over at dere
har valgt å etablere et nasjonalt senter som skal ta imot brukere fra
hele landet akkurat her. Dette campusområdet har gode muligheter
til å utvikle seg til en svært spennende klynge innenfor helse,
teknologi og kunnskap – jeg er sikker på at dere har valgt riktig sted! sa
stortingspresident Tone W. Trøen.
Generalsekretær i LHL Frode Jahren holdt også tale under
åpningen.
– Sammen skal vi lage et kraftsentrum for helse, innovasjon
og nyskaping, hvor vi har pasienter og brukere i sentrum. Vi deler
samme visjoner og mål. Vi har fått til noe fint, sa han.
PTØ Norge tilbyr pedagogisk intensiv trening til barn og
unge med nevrologiske sykdommer eller skader. PTØ ble bygget på
dugnad av foreldre som ønsket et bedre tilbud til sine CP-rammede
barn på begynnelsen av 1990-tallet. I dag er PTØ Norge en del av
spesialisthelsetjenesten.
– Vi har realisert drømmen om nye, flotte lokaler i et større
helsemiljø. Dette er det største løftet i vår brukerorganisasjons
historie, sa direktør Vibeke Johnsen.
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Foto privat

Siw Kristin
Vestengen er
tilbake på hjemlig
grunn under festivalåpningen – og
gleder seg stort.

SIW GLEDER SEG
TIL FESTIVALÅPNINGEN
Illustrasjon: Nordic - office of architecture

HENT er en prosjektutvikler og entreprenør med
nordisk nedslagsfelt.
HENT har vært delaktig i utviklingen fra tidlig
fase og har hatt ansvaret for bygging og
idriftsetting av «LHL-sykehuset Gardermoen».
Rollen som utvikler og totalentreprenør
er utøvd i tett samarbeide med Aspelin
Ramm i førersete som byggherre og LHL
som bruker. I tillegg har prosessen sammen
med arkitekt, konsulenter og samarbeidene
underentreprenør løftet prosjektet fram til
det flotte resultatet vi ser i dag. Vi sier takk
for samarbeidet og ønsker lykke til med den
altomfattende verdiskapning som skal skje
videre.
HENT_LHL-sykehuset.indd 1

www.hent.no

E

n av Ullensakers desidert største idrettsutøvere
gjennom tidene blir en særdeles aktiv deltaker
under festivaldagene. Fredag er hun en av
foredragsholderne i fagsymposiet, og lørdag stiller hun
på startstreken i Blodomløpet.
– Formen er langt fra på topp, men jeg skal vel
alltids komme meg gjennom, sier den alltid like positive
45-åringen med et smil.
– Jeg har som vanlig gått mye på ski i vinter, men
har ikke rukket å løpe noe særlig ennå i våres. Jeg må
innrømme at det går litt i rykk og napp med treningen.
Med full jobb og fire aktive barn blir det mye logistikk å
ta hensyn til i hverdagen.
Jobber med rehabilitering
Siw hilser imidlertid et mosjonsløp som dette hjertelig
velkommen.
– Det er jo helt i tråd med prinsippene og
perspektivene rundt hjerte- og lungerehabilitering.
Slike løp kan forhåpentligvis bidra til mer trening blant
folk flest, og dermed forebygging av sykdom og skader.
Derfor oppfordrer jeg alle til å bli med på løpet, som er
et lavterskeltilbud. Jeg synes også det er viktig at idretten
støtter opp om tiltaket. Det er en hovedgrunn til at jeg for
min del stiller opp, sier Siw Kristin Vestengen, som nå er
bosatt på Nesodden.
Der har hun siden i 2006 – bare avbrutt av
to barnefødsler – arbeidet som lege ved Sunnaas

14.05.2018 22:20

- solid, attraktiv og nyskapende

sykehus. Det er i egenskap av dette hun skal delta på
fagsymposiet. Med bakgrunn i egne erfaringer, og ikke
minst rehabiliteringsarbeid med pasienter senere,
har den CP-rammede idrettshelten mye å fortelle om
hvordan leve med skader og sykdom, takle utfordringer
og se muligheter gjennom målrettet arbeid.
Idrettsbyen Jessheim
Siw Kristin Vestengen er en av landets fremste
funksjonshemmede idrettsutøvere gjennom tidene. 27
medaljer fra EM, VM og Paralympics – hvorav fire gull,
tre sølv og seks bronse i sistnevnte – sier alt om det. Den
gedigne premiesamlingen hennes er utstilt i Alfhallen på
Borgen, ikke langt fra hennes barndomshjem på Lund.
Sammen med Ole Kristian Furuseth, banebrytende
alpinist i verdenstoppen i en årrekke, bidro hun i høy grad til
å sette Ullensaker og Jessheim på kartet. Siw representerte
Ull/Kisa i friidrett og Ullensaker Skiklubb i langrenn. Nå
gleder hun seg voldsomt over det store oppsvinget som
skjer på bred front i idrettsbyen Jessheim.
– Med gode anlegg og proffe ledere, trenere og
arrangører er forholdene lagt svært godt til rette, både
for topp og bredde. Det liker jeg godt. Med den meget
spennende institusjonen Gardermoen Campus i sitt
nærmiljø får idretten nå dessuten en unik mulighet til å
dra veksler på og spille på lag med et bredt og mangfoldig
fagmiljø, til glede for alle parter, understreker Siw Kristin
Vestengen entusiastisk.
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Ta med familien og opplev

Høydepunktene i løpet av dagen:
• Blodomløpet. Bli med og støtt folkehelsa og blodgivere!
• Bamsesykehus. Ta med din syke bamse til LHL sitt nye
sykehus.
• Forskningslaboratorium. Med kule eksperimenter for
både store og små.
• «Hjernen er stjernen» foredrag. Med hjernekirurg og
forfatter Kaja Nordengen.
• Bøbu, bæbu. Gå inn i en ekte sykebil!
• Bygg og mal fuglekasse! Gi den til skogen rundt sykehuset
eller ta den med hjem.
• Gratiskonsert. Med vinneren av stjernekamp, Adam Douglas!
• Sammen redder vi liv. Opplæring i førstehjelp for barn i
barneskolealder.

GARDERMOEN
CAMPUS 9. juni!

OFFISIELL
SAMARBEIDSPARTNER

Gardermoen Campus er Norges nye arena for helseinnovasjon,
og vi har som mål at lokalbefolkningen skal bli kjent med det
rike helsetilbudet som har dukket opp i lokalmiljøet. Det blir
åpen dag på Gardermoen Campus, hvor det vil skje masse
spennende for både små og store!

Gratis shuttlebuss fra/til Jessheim sentrum
Vi forventer mange folk på Åpningsfestivalen på Gardermoen
Campus. Derfor oppfordrer vi alle til å reise kollektivt. Det har
vi lagt godt til rette for gjennom gratis Shuttlebusser. De starter
fra Jessheim Stasjon kl 09.30 og kjører med 8 min intervaller.
Alle som reiser kollektivt vil være med i trekningen av en middag for to i brasseriet på Quality Airport Hotel Gardermoen.
Om du sykler eller går, vil du også være med i trekningen av
middag for to.
Dersom du må kjøre bil, er det parkeringsmulighet på Nordby
skole (hvor du blir plukket opp av Shuttlebuss) og betalt parkering ved Thon Hotel Oslo Airport (kr 13 pr time). Det er også
begrenset antall parkeringsplasser på sørsiden av Esso stasjonen
(kr 100 for festivalens åpningstid)

Barna er fremtiden
Helse og vitenskap kan være ufattelig
spennende, og det skal vi oppleve
litt av lørdag 9. juni!

Margrethe Røed, kjent fra
NRK Super, leder deg gjennom
dagen.

Hjertelig velkommen!

VI GRATULERER MED ÅPNINGEN AV LHL-SYKEHUSET,
OG TAKKER FOR AT VI BLE VALGT SOM LEVERANDØR!
Dette er noe av utstyret vi har hatt gleden av å levere:

TORSDAG 7. JUNI
Kl 10-21

Shuttlebusser starter fra
Jessheim Stasjon kl 09.30 og
kjører med 8 min intervaller.

3 dager med tilbud og aktiviteter

LHL-sykehuset
Gardermoen

På Jessheim Storsenter

Jessheim
nord

FREDAG 8. JUNI
Kl 09-15

Varenr: JS1049X

Basketballsett med
veggstativ

Airex
Fitline matter

Varenr: 1170708

Varenr: 1268516-1X

Folkehøgskole

Fagsymposium

Hvordan møter vi fremtidens helseutfordringer?
Se program og påmelding:
www.gardermoencampus.no/apningsfestival/
På Gardermoen Campus

Kl 10-21

3 dager med tilbud og aktiviteter

Fra kl 19

Katrina (from Katrina and The Waves)
Cocktail Slippers Jente-rockegruppe fra Oslo

Nordbytjernet

På Jessheim Storsenter

Trondheim
svegen

Jungle
Sports Gym
Profil

Romerike

Jessheim
industrifelt

Arr: Jessheim Storsenter, på Jessheim Torg

Reebok Step
Varenr: RE-16150

Jessheim
Storsenter

Skogheim
Bilveg

Airex balansepute Elite

Balance
trainer BOSU®
ball

Shuttlebuss

Fredag fra kl 19

Blodomløpet

på Jessheim Torg

Varenr: 191136

Jessheim sør

Billettsalg: jessheim.ticketco.events/no/
eller Informasjonen på Jessheim Storsenter

Varenr: 118193

Se mer programinfo neste side
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Løp Blodomløpet og støtt folkehelsa og blodgivere!

LØRDAG 9. JUNI
Kl 09.30

Kl 10-19
Kl 10.30

Kl 11

Transport med Shuttlebuss fra
Jessheim til Gardermoen Campus
Gratis og sunn frokost

Arr/på: Gardermoen Campus

3 dager med tilbud og aktiviteter

På Jessheim Storsenter

Åpen dag med spennende aktiviteter!

Opplev bamsesykehus, førstehjelpskurs, sykebil,
kunstprosjekt, rebusløp og forskningslab.
Arr/på: Gardermoen Campus

Meld deg på her:
http://www.ullkisafriidrett.no/blodomloepet.aspx
Arrangør Ullkisa Friidrett, på Gardermoen Campus

Mosjonsløpet blodomløpet

Lørdag kl 12.15

Barna starter, familier/bedrifter, eliteløpere.
Medalje til alle barn
Arr: Ullkisa Friidrett, Gardermoen Campus

Kl 11

Hjernen er stjernen

Kl 11

Idrettens dag

Kl 12

Møt & hils med Ninjago Kai og Lloyd

Storgata fylles med idrettslag, aktiviteter og moro.
Arr: Idrettsrådet og Lekia Kanutten

Lørdag kl 11

på Gardermoen Campus

Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Med band og kor. Arr./på: Gardermoen Campus

«Hjernen er stjernen» foredrag

Kl 13

Shuttlebussene kjører tilbake til
Jessheim sentrum

Kaja Nordengen, som både er hjernekirurg og har skrevet
bestselgeren Hjernen er stjernen og Hjernetrim, holder foredrag. Kaja er en mester når det kommer til å formidle om vårt
mest komplekse organ på en engasjerende og folkelig måte.
Dette foredraget kan bli populært, så vi anbefaler å komme i
god tid før foredraget for å sikre deg en plass. PS. Foredraget
egner seg ikke for de aller minste. Arr./på Gardermoen Campus

Gardermoen Campus - Jessheim stasjon

Kl 14

Lokale unge artister viser sine talent!

Du kan b.l.a få høre: Flaming Youth, Isold
Apeland m/band, Heine & Mattis, Sigurd og Røkla
Arr: Ullensaker kommune, på Rådhusplassen

Kl 11-15

Cruise & Dine

Kl 11.30

Stephanie fra Lego Friends

Kl 12

Trylleshow med Virrvarr

Kl 13

Minikonsert med Ella

Først vant han stjernekamp og alle våre hjerter med sin
fabelaktige røst, deretter imponerte han hele kongeriket med
sine opptredener på blant annet Nobels fredspriskonserten
og idrettsgallaen – Vi snakker selvfølgelig om Adam Douglas!
Douglas tar også med seg det lokale barnekoret Ullensaker
Showchoir og voksenkoret Kolon, og sammen skal de sette
Gardermoen Campus i fyr og ﬂammer! Vi gleder oss!
Arr./på Gardermoen Campus

Kl 13.30

Minikonsert med Magnus

Kl 14

Kl 14.30

Boder og aktiviteter starter
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Amcar Jessheim presenterer Cruise & Dine!
Mange, ﬂotte biler, god mat, underholdning
og feiring av Nasjonal motordag.
Alle er velkomne både med og uten bil!
Arr: Amcar Jessheim,
på Nordsiden Ullensaker kulturhus

Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Fra Melodi Grand Prix junior
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg
Fra Melodi Grand Prix junior
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Møt Nordic Garrison

Tøffe helter fra verdensrommet.
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Møt og hils med Ninjago Kai og Lloyd
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Show med Erik Mogeno

Lekia Kanutten, Jessherim Torg

Møt Nordic Garrison

Lørdag fra kl 19

Tøffe helter fra verdensrommet.
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Kl 15

Jubeltubeshow

Kl 16-17

Jessheim Festival Brass

fra kl 19

Jessheim Barnefestival

Gratis konsert med vinneren av stjernekamp,
Adam Douglas!

Foredrag med Kaja Nordengen. Vær tidlig ute,
begrenset med plasser!

Konsert med Adam Douglas

Kl 14.30

Kl 11

på Gardermoen Campus

Kl 12.15

Kl 13-15

SØNDAG 10. JUNI

Blodomløpet er et mosjonsløp for alle, hvor løpegleden står i
fokus. Det har ingenting å si om du er i
god form, dårlig form, er ung, gammel
eller har funksjonsutfordringer.
Løpet er lagt opp slik at alle skal
kunne delta. Gjennom din deltagelse fremmer du blodgivning
i Norge. Løpet starter på
Gardermoen Campus
og fortsetter rundt
Lørdag kl 11
Nordbytjernet.
på Gardermoen Campus

Jessheim stasjon - Gardermoen Campus

Kl 10

MAGASINET

på Jessheim Torg

Med Håvard Paulsen kjent fra NRK Super
Arr: Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Lørdag kl 11

på Gardermoen Campus

Brøttum Brass & Sørum Musikklag - Dir. Ray Farr
Arr: Ullensaker kommune, på Rådhusplassen

Loveshack

Bamsesykehus

Penthouse Playboys

Ta med din favorittbamse og besøk vårt bamsesykehus, her
vil de best kvalifiserte bamselegene fra hele landet hjelpe
syke bamser! Det vil også være en forskningslab for barn og
voksne, hvor det vil bli gjennomført kule eksperimenter! Du kan
også bli med på førstehjelpskurs med en ekte sykebil og mannskap. Arrangør/på Gardermoen Campus

Norges beste liveband gir deg 80-tallet

De blander helproff musikalitet med
hemningsløst show og sirkus
Arr: Jessheim Storsenter, på Jessheim Torg
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Kveldskonsert med Penthouse Playboys
og Loveshack
Penthouse Playboys er seks billedskjønne menn i sin beste
alder. Sammen er de besatt av ett eneste kall: Å gi norske
kvinner noe å elske, og norske menn noe å beundre. Nå er de
klare for å vrikke inn sommeren på Jessheim.
Loveshack er din forrykende musikalske tidsmaskin tilbake
til 80-tallets moro. Norges mest populære partyband tar deg
med på en reise inn i den fantastiske musikken fra dette
feststemte ti-året.
Arrangør Jessheim Storsenter, på Jessheim Torg

Søndag kl 13

på Jessheim Torg

Minikonsert med Ella
I år har vi booket Ella fra MGPjr til Jessheim Barnefestival.
Det blir garantert god stemning når Ella synger hitlåta “Pop
Drop Dab”. Arrangør Lekia Kanutten, på Jessheim Torg

Billettsalg: jessheim.ticketco.events/no/
eller Informasjonen på Jessheim Storsenter
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MAGASINET
Unik turnkarriere
Espen Jansen er et unikum i norsk turnsport.
w Han har 96 NM-titler som senior, hvorav den siste som
48-åring i oktober 2016.
w Han har 10 kongepokaler, tatt i tidsrommet 1988-2008.
w Han er den turneren i verden med flest VM-starter,
14 i tallet, og har deltatt i en verdenscupfinale.
w Han har fått et element i spesialøvelsen svingstang
oppkalt etter seg.
w Han har brutt barrierer, og svarer slik på spørsmålet
om hva han mener er høydepunktet i karrieren: "Så mye
– så lenge".
Realiserte drømmer
Jansen, i vinter aktuell som fremtredende deltaker i NRKsuksessen ”Mesternes Mester”, har realisert to drømmer
siden han flyttet til Jessheim for om lag 12 år siden.
Han er født i Haugesund, oppvokst i Lillestrøm
og jobbet som fritidsleder og kultursjef i Oslo Fengsel
i 12 år. Så tok han med familien og flyttet til Jessheim.
Like ved Nordbytjernet fant han det han betegner som
drømmebostedet.
– For en som har oppholdt seg i en turnhall hele
livet, men som også elsker natur, fjell, skog og mark, er
dette et kjempeområde. Her er det rike muligheter for
rekreasjon, sier Jansen, og blir rent fjern i blikket.
Etter å ha kommet i kontakt med Furuseth, og fikk heltidsjobb
i Hoppenspretthallen, fant han dessuten drømmejobben.

LEK
FOR LIVET
I lek med hyperivrige smårollinger er Espen Jansen i sitt ess.
Ikke bare fordi han synes det er moro i seg selv, men enda
mer fordi han får drive med det han brenner for.

D

et er nemlig en seriøs tanke bak den livlige, frydefulle
og lekbetonte aktiviteten i Hoppenspretthallen på
Jessheim. Turnesset ønsker å tilføre deltakerne
sunne og gode vaner for de mange årene de har foran seg
med kroppene sine.
– Det er en inspirerende oppgave. Og jeg betrakter
meg vel så mye som en motivator som en trener eller
instruktør. Jeg synes det er gøy både å lære bort nye ting og
å vedlikeholde, sier Jansen engasjert.
Bred målgruppe
For det er slett ikke bare individer i barnehagealder han
jobber med dag ut og dag inn. Målgruppen er fra null til
hundre. Her er det grupper for alle aldrer. For folk på

Topp og bredde
Der har han utviklet Hoppensprett Turn, som på kort tid
er blitt den beste turnklubben i Norge på guttesiden med
stor bredde samt én på senior- og sju på guttelandslaget.
Men like givende for ham som å være sjefstrener
for konkurranseturnere, er aktiviteten han leder rettet
mot barn og ungdom, bredde og mosjonister.
– Å trene de minste er kanskje den
mest takknemlige oppgaven. Men jeg trives
også veldig godt sammen med voksne folk
som ønsker å investere i kroppen sin, det
viktigste vi har. Altfor mange lar kroppen
forfalle, samtidig som de er flinke med
å vedlikeholde hus, eiendom eller bil.

For ikke å snakke om hvor mye tid mange bruker
foran TV’n eller ipad’n hver dag. Det er den største
selvfølgelighet, mens kroppen kommer i annen rekke,
sier Jansen, og snakker seg nesten like varm i trøya som
under en oppvarmingsøkt.
Bevegelse i fokus
For han har det motsatte av det han beskriver ovenfor vært
en livsstil i alle år, og stikkordet har ikke nødvendigvis
vært konkurranserettet hardtrening, men bevegelse.
– Jeg har alltid vært opptatt av bevegelse. Å gjøre
ting, gjerne mange forskjellige. Kommer du deg ut og
gjør noe i frisk luft, får du dessuten en bonus – og alt er
helt gratis. Bevegelse er ikke vanskelig, tvert imot ganske
enkelt, og det krever ikke mye oppfinnsomhet å få brukt
hele kroppen. Det å bli sliten er dessuten ikke farlig, tvert
imot gir det en god følelse, sier turnmesteren, som blir 50
i desember men fortsatt har en kropp som en ungdom.
Løp for deg selv
Han har stor sans for mosjonsløp, og oppfordrer alle til
å bli med i Blodomløpet under åpningsfestivalen for det
nye LHL-sykehuset – og/eller Norgesløpet til høsten.
– Men husk at det er lov å ta seg en løpetur også
om det ikke handler om å være løpsdeltaker. Mosjonsløp
er vel og bra som gulrot og treningsmål, og det er mange
som trenger slike spark bak for å komme seg ut. Men det
er ingen nødvendighet. Det er for sin egen del man løper.
Blås i andre, prøv først og fremst å bli i litt bedre form
selv. Det er jo deg selv og dine egne prestasjoner som er
ditt beste måleinstrument.
Espen Jansen er også opptatt av variert trening for
kroppens muskelgrupper.
– Mange forsømmer for eksempel mage/rygg.
Det er selve ramma, som holder karosseriet på plass.
Støttemuskulatur rundt alle typer ledd er det også
veldig viktig å holde ved like. Hvis ikke, blir de
dårligere og dårligere til å tåle belastninger,
understreker han.
Følger du rådene hans, vil du sikkert være
enig i et av hans favoritt-statements:
– Jeg har for lengst sluttet å grue meg til
å bli eldre!

høyst ulike ferdighetsnivåer.
– Turn for voksne, alderen 18-60 år, har for
eksempel slått veldig godt an. I tillegg stikker utøvere fra
andre idretter ofte innom for etterlengtet basistrening.
Her er det med andre ord full rulle, bokstavelig talt, fra
morgen til kveld hele uka, sier Espen Jansen.
– Vi har 1200-1300 deltakere innom hver eneste
uke, inkludert mange fra barnehager, SFO og skoler
på store deler av Øvre Romerike. De blir ivaretatt av
heltidsansatte trenere og drar nytte av stor kompetanse.
En grunntanke er at alle skal føle at de opplever
kvalitet, supplerer Paal Mogens Furuseth, eier og
prosjektansvarlig for Hoppensprett AS.
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Ullensaker kommune var godt representert, både med ansatte og politikere, i Norgesløpet i fjor. Her er en glad og fornøyd gjeng
etter fullført løp. Mange av dem skal også i aksjon i Blodomløpet 9. juni.

FESTIVAL

SETTER FART
PÅ BLODOMLØPET

D

Fysisk aktivitet er viktig. Derfor er Ullensaker kommune opptatt av
å tilrettelegge for at de ansatte er fysisk aktive.

et er sikker kunnskap at fysisk aktivitet fremmer
helse, kan redusere psykiske plager og lidelser, gir
et bedre humør og energi, samt reduserer stress.
Ullensaker kommune har tatt dette på alvor.
Kommunen har lenge hatt tilgjengelige treningsrom
for alle ansatte, trening for gravide, tilgjengelig svømmehall
og rabattordninger ved et lokalt treningssenter. I 2018 har de
også et prosjekt med tilrettelagt veiledning for ansatte som
ønsker å ta aktive valg mot en positiv livsstil.

Positiv livsstilsendring
– I år har vi et sterkt fokus på positiv livsstilsendring. Vi
tilbyr alle våre ansatte ulike arenaer for fysisk aktivitet,
samt støtte og veiledning i prosessen for å gjennomføre en
positiv livsstilsendring, sier personalsjef Anne-Berit Steen
Andersen.
Dette involverer gruppetreninger med individuell
oppfølging for mindre grupper, «aktivitetstimen» for alle
på Idrettsparken med profesjonelle treningsveiledere og en
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rekke motivasjonsforedrag.
– Fordi de ansatte er vår viktigste ressurs, er vi
veldig opptatt av trivsel og helse for de ansatte. Vi har
ikke bare fokus på å være fysisk aktiv, men også sosialt
samhold og fellesskap, som vi opplever at mange av
våre tiltak bidrar til, sier rådmann Rune Hallingstad, og
legger til:
– Men for at de ansatte skal ha det bra, må vi også
ha stabile ledere med overskudd.
Fysisk aktive ledere
Ullensaker kommune skal ha modige, endringsdyktige
og rause ledere. Det kan være krevende å etterleve
kommunens verdier i sitt arbeid hele tiden, spesielt på
en arbeidsplass der det skjer mye.
– Mange av våre ledere er fysisk aktive, og vi tror
det bidrar til at de også mestrer lederrollen bedre, sier
rådmann Hallingstad.
Det er dokumentert at fysisk aktivitet har direkte,
positiv innvirkning på psykisk helse. En stabil psykisk
helse er viktig for at ledere presterer godt og utviser god
lederadferd.
– En leder i god fysisk form vil nok være i stand til
å takle større utfordringer, tror rådmannen.
Gir energi og glede
Vi møter fem av Ullensaker kommunes ledere i
trimrommet på rådhuset.
– Vi er alle fysisk aktive på hver vår måte, sier
Randi Willersrud, som deltar på Aktivitetstimen på
mandager.
– Vi møtes ute hver mandag for trening med
profesjonelle treningsveiledere. Det er en fin måte å bli
dratt ut på, uavhengig av vær. Dessuten gir det et godt
fellesskap når man møter kollegaer etter jobb på denne
måten, sier Willersrud.
Hun forteller videre at det gir energi og glede å
delta på aktivitetstimen. Dorte Brodersen er enig:
– Det gir også god avkobling å møte opp på
aktivitetstimen.
Selv om Brodersen er aktiv i hverdagen, valgte
hun likevel å melde seg på prosjektet om positiv
livsstilsendring denne vinteren, og er takknemlig for
den muligheten.
Det gis personlig veiledning underveis, med
nyttige og konkrete tips til å endre de små tingene i
hverdagen som kan utgjøre en stor forskjell. Det har
vært en veldig fin prosess, sier Brodersen, og får støtte
av Gunnhild Grimstad-Kirkeby, som er aktiv hele året og
går eller sykler til og fra jobb og mellom møter.
Løpende medarbeidere
Denne våren har Ullensaker kommune åpnet nytt
helsehus. Vegg i vegg ligger LHL-sykehuset. I anledning
åpningen av LHL-sykehuset avholdes Blodomløpet, og
Ullensaker kommune stiller selvsagt med lag.
– Vi har åpnet for at alle ansatte og politikere som
ønsker skal kunne delta på Blodomløpet. Vi oppfordrer
også barn og unge i kommunen til å delta med konkrete
tiltak for å skape engasjement blant skolebarna, sier

personalsjef Steen Andersen.
Ullensaker kommune tilbyr dessuten alle de
ansatte og politikerne å delta på Norgesløpet. I begge
løpene sponser kommunen startavgiften og ser på dette
som et viktig bidrag til folkehelsen i kommunen. I tillegg
har kommunen valgt å avholde en intern konkurranse
mellom enhetene, der den enheten som forholdsmessig
mobiliserer flest kan vinne 10.000 kroner til sosiale
velferdstiltak for egen enhet.
– Med andre ord en vinn-vinn-situasjon for våre
ansatte, smiler en fornøyd personalsjef.
Løp for samhold
– I fjor deltok rundt 80 ansatte fra Ullensaker kommune i
Norgesløpet. Det var en veldig fin opplevelse med sosialt
samvær med kollegaer på tvers i organisasjonen, fastslår
personalsjefen.
Både politikere og administrasjonen deltok – alle i
samme blå t-skjorte fra Ullensaker kommune.
– Det ga et fint samhold. Dessuten var det
tilrettelagt for alle nivåer. Man kunne ha som målsetting

Stor stemning i trimrommet på rådhuset. Fra venstre Rune Hallingstad, AnneBerit Steen Andersen, Dorte Brodersen, Gunhild Grimstad-Kirkeby og Randi
Willersrud.

å gjennomføre eller å oppnå en viss tid på mila, sier
Grimstad-Kirkeby med glimt i øyet.
– Uansett ambisjon håper vi at så mange som mulig
av våre ansatte deltar på Blodomløpet og Norgesløpet i
år, sier rådmann Hallingstad, som lenge har vært i gang
med opptreningen og håper mange også vil heie frem de
blå t-skjortene i løypa.
Det er helt tydelig en god stemning blant lederne
på treningsrommet – et levende bevis på at fysisk
aktivitet gir god energi og glede blant ledere i Ullensaker
kommune.
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Algarheim skole er en
av de mange skolene i
Ullensaker som vektlegger fysisk aktivitet i
skolehverdagen, både
gjennom aktiviteter
i friminuttene og de
faste aktivitetsdagene
i løpet av skoleåret.

Ascom Helseplattform
Integrer. Organiser. Aktiver.

FYSISK AKTIVITET
GIR GODT LÆRINGSMILJØ

Mangeårig tradisjon
– På Algarheim skole har det i en årrekke vært tradisjon
for disse felles aktivitetene. Vi starter hvert skoleår med en
vennskapsuke, der det er daglige aktiviteter i de enkeltes
klasserom, samt felles aktiviteter på tvers av trinnene. Jeg
vil gjerne få trekke frem skolens joggedag, der alle skolens
360 elever deltar. Her løper vi i en rundløype i skogen på fire
kilometer, og elevene løper fra fire til 30 kilometer i løpet

av tre timer. Det er en helt rå opplevelse og være med på,
forteller rektor.
Elevrådsrepresentantene snakker varmt om vinteraktivitetsdagene.
– Hvert år har vi tre dager med fysisk aktivitet på
vinteren. Der går vi Birkebeinerløpet på ski, vi spiller curling,
har skihopp stor og liten bakke, skiskyting, sprintstafett,
skøytesprint, isdans, skigåing på jordet, akekonkurranse
og vinterorientering. Det er skikkelig gøy, og så blir vi i god
fysisk form og lærer hverandre å kjenne på helt nye måter.
Noe som er kjempegøy er å se hvor glade alle blir av å være i
fysisk aktivitet!
Viktige trivselsledere
Trivselslederne, valgte elever fra 4.-7. trinn, har et spesielt
ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i friminuttene
på Algarheim skole. Hver eneste dag er åtte trivselsledere i
full sving med å organisere aktiviteter for de andre elevene.
Enspretten med fotball, trampolineball, stikkball, hoppetau,
ringleker, frisbee og gjemsel er noen av de lekene som har
vært mest populære de siste ukene.
– Det myldrer av liv og fysisk aktive barn i friminuttene
på skolen. Det er svært få elever som bare går rundt og
prater, her er de fleste i full aktivitet. Trivselslederne gjør
en kjempeinnsats med å legge til rette for fysisk aktivitet.
Dette ser vi har effekter, både på læringsmiljøet og elevenes
læringsutbytte, fastslår rektor Stein Malerstuen.
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Gratulerer LHL med flott, nytt sykehus!
Ascom er stolt leverandør og takker for godt samarbeid gjennom hele
prosessen med implementering av Ascom Helseplattform; pasientsignal,
mobil plattform for meldinger og tilgang på kritisk varsling, arbeidsflyt,
og integrasjon med medisinskteknisk utstyr.
Ascom Helseplattform
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F

ysisk aktivitet for barn og unge har en rekke
helsemessige fordeler. Vi håper og tror at alle våre
felles aktiviteter på skolen bidrar til at elevene
kjenner gleden av å bruke kroppen, og at det å være fysisk
aktiv blir en viktig vane gjennom hele livet. I tillegg viser
forskning at fysisk aktivitet er viktig for læring, sier rektor
Stein Malerstuen.
Algarheim skole har et aktivt og godt fungerende
elevråd. Når elevrådsrepresentantene forteller om hva som
er bra med å gå på Algarheim skole, er de snare med å trekke
frem de felles aktivitetsdagene:
– Vi er heldige som får være med på felles
aktiviteter som vennskapsuke med joggedag, vinterog sommeraktivitetsdager og triatlon. I tillegg har vi
trivselsledere på 4.-7. trinn, som gjør en fantastisk jobb med
å organisere aktiviteter for de andre elevene i friminuttene.
– Jeg mener det er viktig å legge til rette for mange
felles aktiviteter på tvers av klassene for å skape et trygt og
godt inkluderende skolemiljø, sier rektor Malerstuen.

Ascom Helseplattform effektiviserer flyten av digital klinisk informasjon. I kritiske situasjoner
er tilgang på rask informasjon avgjørende. Løsningene i vår helseplattform samarbeider for
å skape trygghet i de ansattes arbeidsdag ved å effektivisere informasjons- og arbeidsflyt.
Vårt mål er at de ansatte skal få tid til å gi pasientene den medmenneskelige omsorgen
pasientene har behov for. Med høy gjennomføringsevne og fokus på ditt behov leverer
...lær mer om
vi gjennom hele prosessen.
Ascom
Helseplattform
Løsningene krever en kombinasjon av Ascom og tredjepartsprodukter, som konfigureres for hver kunde.
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LØPEGLADE SØSTRE
I Ullensaker kommune jobber det to aktive søstre; Therese
Bergerud og Ulla Sponevik. Vi møter dem på rådhuset for
en prat om en aktiv livsstil.

Jeg synes også
trening er terapi for
et stresset hode i
en hektisk hverdag

Det er hyggelig å
få gjøre noe sosialt
med kolleger utenom
arbeidstiden

Therese Bergerud (t.h) og Ulla
Sponevik er store tilhengere av
helsefremmende aktiviteter på
arbeidsplassen og har god tro på
at aktivitet hjelper på både humør
og helse.

S

østrene er vokst opp i landlige omgivelser på en
gård i Grue kommune. De hadde en aktiv barndom,
hvor lek og aktiviteter ute var en stor del av
hverdagen. Begge spilte fotball i oppveksten, og Therese
var også på kretslaget i fotball i ungdomsskolealder.
– Vi har til sammen seks barn, som er i alderen fra
seks til 13 år. Vi treffes ofte på ulike aktiviteter sammen,
som for eksempel langrenn, svømming, slalåm ol, og
vi liker å benytte oss av Nordbytjernet med dets unike
muligheter både sommer som vinter. Det er fantastisk
å ha muligheter som skøyter, tennis og Tuftepark i
umiddelbar nærhet, sier Ulla, og Therese tilføyer:
– I og med at alle barna er aktive flere dager i uka
gjelder det som forelder å henge med.
Terapi mot stress
De trener turning sammen en dag hver uke.
– Ullas tre eldste barn trener konkurranseturn flere
dager i uka, og vi synes det er gøy å utfordre kroppen
på noen av de øvelsene. Turn er mye vanskeligere enn
det ser ut som, men også bra trening for kroppens
kjernemuskulatur, sier Therese.
Ulla trener fordi hun synes det er viktig å holde kroppen
i form, og for å henge med på barnas aktive hverdag.
– Jeg synes også trening er terapi for et stresset
hode i en hektisk hverdag. Jeg trener turn en til to dager
i uka, og prøver å få inn både litt løping og styrke hver
uke, sier hun.
Fint treningsmål
Ulla deltok på Norgesløpet i fjor, hennes første løp på
mange år.
– Det var for meg et utrolig slit å løpe den mila,
men jeg liker å sette meg litt høye mål. Det var et fint

tiltak for ansatte i kommunen, hvor man på tvers av
avdelinger og enheter løp sammen. Treningssamlingene
i forkant av Norgesløpet var fine, både for å trene og for å
lære ulike løpeteknikker og intervaller.
– Jeg har meldt meg på til Norgesløpet også i år.
Målet da er at det skal bli litt mindre slitsomt enn i fjor,
og at jeg skal løpe litt raskere. Jeg har meldt meg på fordi
jeg synes det er gøy å trene mot slike mål, sammen med
andre. Jeg skal også delta på Blodomløpet i regi av LHL
og jeg var med i Holmenkollstafetten nylig – alle tre
gangene sammen med ansatte i Ullensaker kommune.
Jeg synes dette er gode tiltak for at ansatte skal holde seg
fysisk aktive, noe som gir helsegevinst både personlig og
i arbeidet, sier Ulla Sponevik.
God følelse
Therese Bergerud har de samme tre arrangementene på
programmet i år.
– Jeg trener både for å henge med i en hektisk
hverdag og få mer energi, men også litt for å få kjenne på
den mestrings- og lykkefølelsen en god økt gir meg. Som
at jeg lærte meg å stå på hendene i en alder av 36 år, det
beviser jo at alt er mulig og det er aldri for sent, sier hun.
Som nyansatt i Ullensaker kommune i februar i fjor synes
hun det var kjempefint å bli invitert med på Norgesløpet.
– Det er hyggelig å få gjøre noe sosialt med kolleger
utenom arbeidstiden, samt at det lot meg fortsette
en tradisjon jeg hadde med forrige arbeidsgiver, der
vi årlig løpte KK-mila. Jeg har løpt mila hvert år siden
2012, og har med det noen personlige rekorder å slå. Det
fine med løypa i Norgesløpet var det flate terrenget. Få
bakker gjorde at jeg greide å slå min gamle rekord med
hele tre minutter.
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Både Norgesløpet (bildet) og Blodomløpet
er for alle, uansett kjønn, alder og fysisk
nivå. Nå inviterer Ull/Kisa til tre annerledes
lagkonkurranser i de to løpene, basert på den nye
og spesielle UKI-tabellen, der hensynet til alder
og kjønn er lagt til grunn.

IDRETT – EN
SOSIAL OPPLEVELSE
Blodomløpet og Norgesløpet skal først og fremst være en sosial opplevelse. For å stimulere

til dette, legger arrangøren Ull/Kisa opp til tre annerledes ”konkurranser”.

utgangspunktet er idrett et spørsmål om å vinne,
for eksempel løpe raskest, hoppe høyest eller kaste
lengst. Og idrettskonkurranse skal være sånn. Det er
lov å være god og det er lov å satse på å vinne. Men er
det avgjørende for den som ønsker å bruke idretten til å
holde seg litt i form?
Det er Ivar Egeberg, leder i Ull/Kisa Friidrett, som
stiller spørsmålet, og han kommer selv med svaret:
– Vi tror svaret for de flestes vedkommende er NEI.
Et stort flertall vil konkurrere i uformelle konkurranser
mot dem vi kjenner, bor eller jobber sammen med.
– Ull/Kisa ønske å stimulere til konkurranser hvor
man tar hensyn til disse ønskene. Samtidig vil vi ha en
barneidrett hvor man opp til ungdomsalderen i størst
mulig grad skal stimulere til sosialt fellesskap, fortsetter
Egeberg.

dagene. Løp først og så samles til «premieutdeling» i
hyggelig lag etterpå.
– Fra 15 år og oppover leser man poengene ut av
tabellen. Fra 12 til 15 år stopper vi på 1200 poeng. Vi
ønsker ikke å være pådriver for konkurransepress for
ungdom på såpass lange distanser. Alle under 12 år som
fullfører får 800 poeng.
– Med dette utgangspunktet summerer man
poeng innen familiegruppene og dividerer på antallet i
hver gruppe, og i tillegg får man selvsagt en individuell
resultatliste. Hvordan man deler inn familien er opp
til hver enkelt. Her er det bare fantasien som setter
begrensninger.
Vi sjekker selvfølgelig ikke DNA, så hvis man lager
konkurranser i nabolag eller i vennekretser er det
bare artig.

I

Ny og annerledes poengtabell
Som grunnlag for disse konkurransene har Ull/Kisa
utviklet en tabell, fra 1 til 2000 poeng, for alle distanser
fra 800 meter til 100 kilometer hvor man sammenligner
resultater på tvers av alder og kjønn.
Egeberg illustrerer med noen eksempler hvordan
tabellen fungerer i praksis:
w En mann som er 60 år og løper 5 kilometer på 45,33

minutter er like god som en kvinne på 20 som løper på
48,47. Begge resultatene gir 600 poeng.
w En mann på 75 år som løper 5 kilometer på 36,50 er
like god som en kvinne på 35 som løper på 32,27. Begge
resultatene gir 1000 poeng.
w Hvis en kvinne på 35 og en mann på 65 begge løper 10
kilometer på 56,15 er de like gode. Begge resultatene gir
1300 poeng.
Du finner hele UKI-tabellen for 5 og 10 kilometer på
www.norgeslopet.net
Tre lagkonkurranser
Med denne tabellen kan man lage interne konkurranser,
for eksempel person mot person i en familie, avdeling
mot avdeling i en bedrift, eller bedrift mot bedrift, gjerne
innenfor samme bransje.
– Med dette utgangspunktet har vi laget tre
lagkonkurranser i Blodomløpet og Norgesløpet, som
summerer poeng for alle deltakerne på laget, forteller
Egeberg, og utdyper:
Familier
– Vi ønsker å stimulere familier til å planlegge «En
annerledes familiefest» enten 9. juni (Blodomløpet)
eller 1. september (Norgesløpet), eller aller helst begge
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Bedrifter og avdelinger
– Tabellen brukes på samme måte. Det er bare fantasien
i bedrifter eller andre virksomheter som begrenser
mulighetene. Gjerne internt i bransjeorganisasjoner,
konsernet eller i den enkelte bedrift.
– Vi er opptatt av at flest mulig skal delta, derfor
anbefaler vi at man dividerer antall poeng på totalt
antall i den aktuelle enheten, uavhengig av hvor

mange som deltar. Eksempel: Hvis man konkurrerer
mellom lærerværelsene i Ullensaker er det totale antall
lærere på det enkelte lærerværelse som er utgangspunkt.
– Tabellen er laget slik at ALLE får poeng. Derfor
må alle delta for å støtte «laget».
Idrettslag
– Her ønsker vi at det enkelte lag skal mobilisere og
konkurrere mot andre lag enten i egen klubb eller i
andre klubber innen samme idrett.
– Tabellen er den samme. For å stimulere til at
flest mulig skal delta også her, divideres antall poeng på
fastlagte tall ut fra hvilken idrett man representerer:
Fotball under 16 år – 7. Fotball over 15 år – 11. Håndball –
7. Innebandy – 7. Ishockey – 16. Amerikansk fotball – 20.
Barn og premiering
– Vi ønsker å unngå stigmatisering av barn ut fra
idrettsprestasjoner i disse konkurransene. Derfor lager
vi en kort rundløype, hvor alle løper i fire minutter.
– Vi, som arrangør, vil lage resultatlister og gi
overraskelsespremier, sier Egeberg, og runder av med
følgende appell:
– Følg påmeldingsrutinene, meld deg på, ha det gøy!
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VI TAKKER FOR TILLITEN!
Stolt leverandør av sykehussenger, nattbord og madrasser
til LHL sykehuset Gardermoen

Sunrise Medical kan levere senger og sengebord fra
5 KM RUNDT NORBYTJERN

+ BARNELØPET

(Fotografier: Bjørn Hytjanstorp)

JESSHEIM 9. JUNI

(Foto: Arrangøren)

Blodomløpet er et mosjonsløp
for alle. Gjennom din deltakelse
viser du din støtte til LHL og
folkehelsearbeid. Påmelding og
annen informasjon om barneløp,
kordistanseløpet og annet finnes på:

ARRANGØR: Ull/Kisa Friidrett og LHL sykehuset

Arrangementet starter
kl 10.30 med oppvarming.
Løpet starter kl 11.00

www.blodomlopet.no Sted : LHL-sykehuset Gardermoen,

BLODOMLØPET Ragnar Strøms veg 10, 2051 Jessheim.

Blodomløpet - et samarbeid mellom:

NORGESLØPET
NORGESLØPET

Senger

Sengebord

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 VESTBY
Tlf: 66 96 38 00
post@SunriseMedical.no

Madrasser

Rullestoler

Hjertebrett

www.SunriseMedical.no

MAGASINET
vanskelig det kan være å endre vaner. Tenk at du skal
starte å pusse tennene med den andre hånden. Forsøk
gjerne neste gang du skal pusse tennene. Det tar ikke
lang tid før du begynner å tenke; «hvorfor i alle dager
gjør jeg dette»? Og får lyst til å slutte ganske fort.
– Selv om motivasjonen for å være mer aktiv er
mye større, og vi har en god grunn til å gjøre det, er det
mye det samme. Lek er aktivitet, og alle liker vel å leke?

Merkes AS, Jessheim

«Enkeltpersoner, og mennesker i organisasjoner når
nye mål takket være støtte fra trenerne, veilederne
og behandlerne i Merkes AS. Selskapet leverer
målrettet utvikling for personer og organisasjoner,
og tilbyr bistand fra personlige trenere, coacher,
veiledere og behandlere med lang og bred erfaring.
Endringsarbeidet bygger på den enkeltes muligheter,
ønsker og evner. Sentralt i dette er riktig trening og
kosthold, for som de selv sier; en sunn og frisk kropp
er avgjørende når noen skal nå nye mål.»
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Holder ikke avtaler med oss selv
– Kroppen vår er ganske unik; det er et skjelett som er
oppreist med et stort og tungt hode på toppen. Og det er
musklene som sørger for at alt dette holdes på plass, at

Endre vaner
Merkesdal mener man først og fremst må innrømme
overfor seg selv at det er vanskelig å endre vaner. Det
å begynne å være mer aktiv er en endring som krever
tilvenning og en del jobb.
– Vi bruker ofte en lett øvelse for å illustrere hvor
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ting beveger seg riktig og at vi har balanse og kan bevege
oss på en god måte, sier Merkesdal, og spør:
– Så hvorfor er vi ikke mer aktive?
– Hva gjør du hvis du har en avtale med tannlegen,
med frisøren, oppfølgingssamtale med skolen eller å
levere bilen på verksted? Du møter opp, alltid og hver
eneste gang. Men hva gjør du om du har en avtale med
deg selv om å trene – er du da like flink til møte opp?
– Kanskje ikke like flink. Vi har en fantastisk god
evne til å flytte på avtaler som er laget med oss selv, og
vi er veldig flinke til å lage egne gode grunner til å ikke
være aktive.
– Ja, vi er så gode at vi har laget egne ord for det.
Dørstokkmila og tidsklemme er begrep vi har funnet
opp for å forklare at vi ikke kan trene, være aktive eller å
finne på noe for å ta vare på oss selv.
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an mener at det burde være den letteste ting i
verden. Menneskekroppen er laget for å brukes
og være i bevegelse. Og den behøver det for å
fungere på en god måte i mange år.
– Aktivitet er det samme for kroppen som servicen
for bilen din. Alle vet at om vi ikke tar vare på bilen, så
blir den ødelagt. Det samme gjelder for kroppen vår. Om
ikke musklene våre eller hjertet vårt blir brukt, så blir
de også svakere og til slutt kan de ikke gjøre jobben sin
lenger, sier Merkesdal.
Men å bruke kroppen slik den er ment å bli
brukt, ser dessverre ikke ut til å være så lett for alle. Til
tross for at vi vet hvor viktig det er å være i bevegelse,
er det bare 10 prosent av befolkningen som oppfyller
aktivitetsanbefalingene fra Helsedirektoratet om inntil
300 minutter med moderat fysisk aktivitet i uka, eller
inntil 150 minutter med høy intensitet. Og bare 30
prosent av oss oppfyller minimumsanbefalingene.
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– Kroppen din er laget for aktivitet – og den er avhengig av det for å fungere,
sier Thorbjørn Merkesdal, aktiv firebarnspappa og prestasjonscoach hos
Jessheim-firmaet Merkes AS.
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“AKTIVITET ER DET
SAMME FOR KROPPEN
SOM SERVICE FOR BILEN”

Ingen diett eller kur
Merkesdal fortsetter:
– I tillegg til at aktivitet er avgjørende for å ha en
god kropp, så er det også godt for hodet, humøret og alt
hverdagsstresset vi opplever. Vi er sikre på at alle voksne
som ser lekende barn, savner det litt. Tenk å kunne være
like fri i bevegelse.
– Anerkjenn også at du aldri blir ferdig med å
være aktiv. Det er ingen diett eller en kur, men noe vi
skal gjøre hele livet. Fordi kroppen vår trenger å bevege
seg. Derfor kan du ta den tiden det behøves for å få det
til. Ikke forsøk å bli fortest mulig ferdig. Start rolig –
men aldri stopp. Det mest triste er alle de gangene vi har
startet, holdt på en stund men så stoppet enda en gang
og må begynne på nytt. Da blir det tungt etter hvert.

(Fotog

Ull/Kisa-trimmen er et godt, sosialt
tilbud med mosjon på alle nivåer.

Noen konkrete råd
w Finn en aktivitet som du trives med.
w Finn en venn som trives med det samme.
w Bli enige om et fast tidspunkt
w Møt opp hver gang og ikke slutt
Etter hvert kan du finne på en ny ting, men ikke tenk på
det nå. Start først og få til dette.
Thorbjørn Merkesdal anbefaler Ull/KisaTrimmen. Det er et sosialt tilbud med mosjon på ulike
nivåer. Den starter alltid på Jessheim Friidrettstadion kl
18:00 på mandager, men tilpasser innholdet av timen til
de som møter opp.
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Design av logoen
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og flyers til

T-skjorter til

Blodomløpet!

Norgesløpet!

Design og
trykk av dette
magasinet!
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Ull/Kisa 2018

Friidrettsskole
www.ullkisafriidrettsskole.no

25. - 28. juni
13. - 15. aug.

For alle 7-13 år!

Ull/Kisa friidrett inviterer til Jessheim friidrettsstadion:

Jessheim Sprint Elite Søndag 10. juni kl. 12:00
De polske verdensmesterne og
rekordholderne på
4x400 m kommer
og løper både 200
m og 400 m!

Nordisk mesterskap
i Mangekamp
U18, U20 og U23
Lørdag 9. og
søndag 10. juni

Jobb i Ullensaker

5 KM RUNDT NORBYTJERN

Vi er en vekstkommune
og trenger flere ansatte

+ BARNELØPET

Ullensaker kommune har høy befolkningsvekst,

(Fotografier: Bjørn Hytjanstorp)

JESSHEIM 9. JUNI

(Foto: Arrangøren)

noe som byr på mange muligheter og spennende
utfordringer. Les mer på våre hjemmesider

www.ullensaker.no
Hold mobilkamera over QR-koden

Blodomløpet er et mosjonsløp
for alle. Gjennom din deltakelse
viser du din støtte til LHL og
folkehelsearbeid. Påmelding og
annen informasjon om barneløp,
kordistanseløpet og annet finnes på:

ARRANGØR: Ull/Kisa Friidrett og LHL sykehuset

Arrangementet starter
kl 10.30 med oppvarming.
Løpet starter kl 11.00

www.blodomlopet.no Sted : LHL-sykehuset Gardermoen,

BLODOMLØPET Ragnar Strøms veg 10, 2051 Jessheim.

Blodomløpet - et samarbeid mellom:

MAGASINET

Sunrise Medical
- Improving peoples lives - er en av verdens ledende
produsenter, distributører og leverandører av tekniske
hjelpemidler, som manuelle og elektriske rullestoler,
sittesystemer, rullatorer m.m.
I Norge er vi også en av de største leverandører
av senger til sykehus ogvinstitusjoner. Vi har
ekspertise og lang erfaring på markedet i Norge, har
en landsdekkende salgs- og serviceorganisasjon og er
representert i alle landets fylker.

L
A
V
I
T
FES
MAGAS

INET

Ansvarlig utgiver: Ull/Kisa IL – Friidrett.
Prosjektleder: Ivar Egeberg.

Til det nye LHL sykehuset på Gardermoen har vi levert
følgende produkter:

Redaktør: Jon Wiik.

w 8 stk Proton S10 Akuttvogn

Redaksjonsutvalg: Ovidia Eriksen
(prosjektkoordinator) og Morten Martinsen,
Conventor, Silje Kristiansen, Aspelin Ramm, Ingrid
Skjennum og Martin Steen, LHL, Ivar Egeberg og Jon
Wiik, Ull/Kisa.

w 46 stk Linet Eleganza 1 Sykehusseng
w 127 stk Närkes Princess Pollux Sykehusseng
w 147 stk Mendo Medic 2 Madrass

Layout: Kathrine Liabø og Laura Roberts-Jensen,
Blatt Gruppen Grafisk.

w 74 stk Nattbord Telemark
w 85 stk Linet Solido 2 Lesebord

Trykk: Blatt Gruppen AS.

Et godt sted å være

Hjemmeside: www.sunrisemedical.no
Ascom er en global løsningsleverandør av IKTtjenester til helsesektoren.
Vi har over 100.000 installerte systemer i hele verden.
Kundene våre betjenes av 1200 medarbeidere, som
inkluderer 200 helserelaterte utviklingsingeniører og
500 eksperter innen service og support, fordelt på 16
land.

Tekstleverandører: Martin Steen, Even Gulbrandsen,
Erik Arnesen og Iselin Løvhøiden, LHL, Anita Hanken
og Hans Andreas Stadheim, Aspelin Ramm, Siri FjeldNielsen og Stein Malerstuen, Ullensaker kommune,
Ovidia Eriksen, Conventor, Thorbjørn Merkesdal,
Hans Jørgen Borgen og Ivar Egeberg, Ull/Kisa, Jon
Wiik.

Med lunt interiør og tett kontakt
med naturen har Nordic — Office of
Architecture dannet rammen rundt en
god pasientopplevelse.
Utformingen av sykehuset ivaretar pasientopplevelsen
på ulike måter. Det er lagt vekt på å skape en lun
og lys atmosfære, et bygg der det er lett å orientere
seg og hvor det er korte gangavstander. Rikelig med
lysinnslipp gir transparens og siktlinjer på tvers av
bygningen og uterommene. Store vindusflater gir
nærhet til natur og grøntområder.
Foto: ◄ Finn Ståle Felberg & Knut Ramstad ▲

I valg av materialer har det vært viktig å gi en god
balanse mellom hensyn til trivsel for pasienter,
pårørende og personal, og hensyn til medisinsk
behandling og drift.
Bygningene og uteområdene vil, sammen med
menneskene som arbeider og behandles her, danne
grunnlaget for et sted det er godt å komme til i livets
vanskelige situasjoner. Man skal føle at her er det
godt å være, både som frisk og syk, kunde og ansatt,
driftspersonale og kirurg.

FA K TA

Vi gjør oppmerksom på at flere av tekstleverandørene
er ansatt i eller tilknyttet bedriftene/organisasjonene
som er omtalt, men artiklene er underkastet vurdering
og bearbeidelse etter journalistiske prinsipper.

Hjemmeside: www.ascom.com/no/

Foto: Nordic Office of Architecture,.Knut Ramstad,
Anita Hanken, Synøve Dreyer, Christopher Olssøn,
Lisbeth Andresen, Ullensaker kommune, Ull/Kisa IL,
Shutterstock og Bjørn Hytjanstorp.

Hemfosa Samfunnsbygg eier, forvalter og utvikler
bærekraftige bygg for utøverne av noen av samfunnets
viktigste tjenester. Våre leietakere er i hovedsak
offentlig finansierte virksomheter, som politi,
domstoler, etater og høyskoler, men også barnehager
og sykehus i privat drift er leietakere hos oss.

Forsidefoto: Fire sentrale skikkelser bak utbyggingen
av LHL-sykehuset og Gardermoen Campus. Fra
venstre: PTØ-direktør Vibeke Johnsen, LHLgeneralsekretær Frode Jahren, Ullensakers ordfører
Tom Staahle og direktør for samfunn og plan i Aspelin
Ramm, Sverre Landmark. Foto: Bjørn Hytjanstorp.

Hjemmeside: www.hemfosa.no

Hemfosa og Aspelin Ramm
Gardermoen Campus utvikles av Gardermoen Campus
Utvikling AS, et selskap eid av Hemfosa Samfunnsbygg
AS og Aspelin Ramm Eiendom AS.

Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig
eiendomsutvikler, som ønsker å bidra positivt til
byutviklingen. Byggene og rommene imellom skal
utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde.
Målet om at vi skal forbruke mindre energi oppnås
ved å bygge bedre og legge til rette for deling. God
arkitektur, varige og gode materialer og respekt
for miljø, omgivelser og kulturarv skal være vårt
varemerke.
Hjemmeside: www.aspelinramm.no
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Vi er stolte
over å ha fått være med å utvikle, planlegge og
gjennomføre Åpningsfestivalen på Gardermoen Campus.

Conventor AS er leverandør av alle typer opplevelsesbaserte kommunikasjonsløsninger.
Det omfatter fagkonferanser, arrangementer/events, opplevelsessentra og andre
PR-prosjekter.
Vi er en entusiastisk gjeng med stor og god kompetanse innenfor rådgivning,
prosjektledelse og innholdsproduksjon (i form av video, presentasjoner og
konseptutvikling).
I tillegg leverer vi det aller meste av tekniske løsninger fra eget lager,
og med våre egne dyktige teknikere for avvikling.
Vi har kontorer i Oslo og Stavanger

Brenneriveien 5, 0182 OSLO / Støperigaten 38, 4014 STAVANGER
telefon: 51 52 90 99 / post@conventor.no
www.conventor.no

