
Nye Ahus 10 år

Menneskelig nær - faglig sterk

Nye Ahus er ti år! Vi feirer hele uke 41 med 
aktiviteter og stands i Glassgata på Ahus.



Bildediagnostisk avdeling
Informasjon om forskning og drift i de ulike  
seksjonene. 

Sykehusapoteket 
Informasjon fra sykehusapoteket - Gode tilbud

Avdeling for forskningsstøtte (mandag og torsdag)
Informasjon om forskningsstøtte. Konkurranse. 
Tirsdag, onsdag og fredag: 11:00 - 13:00

Bedriftsidrettslaget BIL-Ahus (mandag-torsdag)
Delta og vinn! Badminton, bowling og balltriksing.
 
Fredag fra kl. 09:00-12:00
Delta på en eller flere av aktivitetene i løpet av uken og 
bli med i trekningen på fredag kl. 12. Vi trekker også 
vinner av “sykle-til-jobben-aksjonen”.

Ahus  om ti år
Hvordan blir Ahus i 2028? Se modell og informasjon 
om fremtidsplanene.

Divisjon Facilities Management
DFM viser mangfoldet i divisjonen. Virtuell  
brannslukking,  servering av dagens suppe, og  
“sengeløp”.

Velferdslaget
Informasjon om aktiviteter som støttes av 
velferdslaget.

08:00 - 15:00 

09:00 - 16:00 

10:00 - 12:00 

11:00 - 12:00

11:00 - 13:00 

11:00 - 13:00

11:00 - 13:00

Daglige aktiviteter



Barnehagenes høstutstilling - Uke 41 og 42
Utstillingsåpning tirsdag kl. 11:00 med Stjernekoret.
Tema: Sykehuset har bursdag!

#VårtAhus  #NyeAhus10år

08:30 - 11:30

09:00 - 12:00

10:00 - 15:00

10:00 - 14:00

11:00 - 14:00

14:30 - 16:00

EpiGen - forskningslaboratoriet
Infl ammatorisk tarmsykdom og kreft – hvem er uheldig? 
Og hvorfor? Se normal og syk tarm i mikroskop.

EpiGen - forskningslaboratoriet
Viser strukturen til levende hjerneceller som opprinnelig 
kommer fra hud fra en Alzheimer-pasient og som har blitt 
omprogrammert til hjerneceller.

Blodbanken
Viser prosessen fra en blodgiver melder seg til pasienten får 
blod. 

En reise i det grønne
Informasjon om sentraloperasjon, dagkirugisk senter og 
sterilforsyningsavdelingen. Anestesiutstyr og kirurgiske 
instrumenter og utstyr.

Brukerutvalget
Hvem er vi, og hva gjør vi?

Forum for tillitsvalgte
Få informasjon om fagorganisasjonene, noe å drikke eller 
spise.
   

Mandag 8. oktober



EpiGen - forskningslaboratoriet
Studer Parkinsons sykdom i levende ormer i mikroskop.

Kvinneklinikken
Ledende innen kvinnehelse - et naturlig førstevalg

Behandlingshjelpemidler
Vi viser utstyr, deler ut smaksprøver og arrangerer quiz med 
premie

Mikrobiologi og smittevern
Info om mikrober og resistens, influensavaskine og  
antibiotikastyring. Øve på riktig håndhygieneteknikk.  
Smittevern.

Barne- og ungdomsklinikken
Feirer hele dagen med eget program i klinikken

Brukerutvalget
Hvem er vi, og hva gjør vi? 

Nevroklinikken og kliniske fellesfunksjoner
Viser utviklingen av hjerneslagbehandlingen ved Ahus. 
Tester og quiz.

09:00 - 12:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 15:00

10:00 - 18:00

11:00 - 14:00

11:00 - 14:00

Tirsdag 9. oktober



Dialyseavdelingen
Viser frem hemodialyse, peritoneal dialyse og 
dialysemaskiner.

Ortopedisk klinikk
Informasjon om fast track - pasientforløp for hofte- og 
kneoperasjoner. 

Forum for tillitsvalgte
Få informasjon om fagorganisasjonene, noe å drikke eller 
spise.
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11:00 - 14:00

12:00 - 15:00

14:30 - 16:00

Åpen dag for alle
Blodbanken 10:00 - 20:00
Åpen dag i blodbanken med fokus på blodgivere.
Behandlingsbygg 4, 4. etasje (B404).



EpiGen - forskningslaboratoriet
Inflammatorisk tarmsykdom og kreft – hvem er uheldig?  
Og hvorfor? Se normal og syk tarm i mikroskop.

EpiGen - forskningslaboratoriet
Fedmedrakt for å etterligne fedme og påkjenning på kroppen 
ved overvekt. Fettceller med fettdråper i mikroskop. Måler din 
BMI.

Høresentralen
Hørsel og skolestart. Hvordan tilrettelegge for gode lytte-
forhold?

En reise i det grønne
Stand med informasjon om sentraloperasjon, dagkirugisk 
senter og  
sterilforsyningsavdelingen. Anestesi-utstyr og kirurgiske  
instrumenter og utstyr.

Avdeling kompetanse og utdanning
Viser hvilke områder avdelingen har ansvar for

Kompetansebroen
Kompetansebroen skal styrke gjensidig informasjons- og  
kompetansedeling mellom kommuner, bydeler og  
utdanningsinstitusjoner i opptaksområdet til Ahus. 
Få mer informasjon på stand.

08:30 - 11:30

09:00 - 14:00

10:00 - 13:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Onsdag 10. oktober



Tverrfaglig laboratoriemedisin - TLMB
TLMB viser noen av kroppsvæskene de analyserer, og byr på 
smaksprøver: 
Shot med “blod og urin”, “fæcesprøver” og twist. 
Tørrisshow, informasjon om nyresteiner, analyser, morfologi 
og blodutstryk.

Rosa sløyfe-aksjonen
Info om årets aksjon og salg av rosa sløyfer med mer.

Vernetjenesten
Stand

Samhandling og helsefremmende
Informasjon om pleie- og omsorgsmelding (PLO) og ABC.

Forum for tillitsvalgte
Få informasjon om fagorganisasjonene, noe å drikke eller 
spise.
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10:00 - 14:00

10:00 - 17:00

10:30 - 14:30  

12:00 - 14:00

14:30 - 16:00



Patologen
Viser mikrobilder på storskjerm. Quiz

Nevroklinikken og kliniske fellesfunksjoner
Viser utviklingen av hjerneslagbehandlingen ved Ahus. 
Tester og quiz.

HR
Informasjon om bemanningssenter og ledelse

Forum for tillitsvalgte
Få informasjon om fagorganisasjonene, noe å drikke eller 
spise.

10:00 - 16:00

11:00 - 14:00

11:00 - 15:30

14:30 - 16:00

Torsdag 11. oktober
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Fredagsmøte i auditoriet
Faglig utvikling på Ahus de siste 10 årene

Bildediagnostisk avdeling
Informasjon om bildediagnostisk aktivitet. VR-briller, 
bildeshow på TV. Strålevernsfi lm og popcorn

En reise i det grønne
Stand med informasjon om sentraloperasjon, dagkirugisk 
senter og sterilforsyningsavdelingen. Anestesi-utstyr og 
kirurgiske instrumenter og utstyr.

Orto-forskning
Ortopedisk klinikk viser rekonstruksjon av brudd med hjelp av 
3D-printer. Prosjektleder er til stede kl. 10:00-12:00 og 13:00-
14:00.

Kvinneklinikken
Ledende innen kvinnehelse - et naturlig førstevalg

Brukerutvalget
Hvem er vi, og hva gjør vi?

Ortopedisk klinikk
Informasjon om fast-track - pasientforløp for hofte- og 
kneoperasjoner. 

10 års jubileumsmarkering
Markering for inviterte ansatte og gjester.

08.00 - 08:30

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

11:00 - 14:00

12:00 - 15:00

11:00-14:00  

Fredag 12. oktober



Hairport frisør 
Feirer med -10% i hele butikken, alle behandlinger, produkter, parykker og  
hodeplagg hele uken. Serverer snacks til alle kunder. 

Onsdag 10. oktober kl. 12:00: Jubileumshårshow

Narvesen 
Tilbud hele uken: 
Tacogrill 25,- Meny med drikke: 52,-
Kjøp 1 kaffe, få 1 kaffekupong med gratis kaffe
 
Narvesen vil i tillegg ha mange og varierte jubileumstilbud hele uken.

Florahus
Blomsterbutikken feirer med 30% på enkelte varer. 10% på øvrige varer
 

Tilbud fra butikkene



#VårtAhus  #NyeAhus10år

#VårtAhus  #NyeAhus10år



Bakside

#NyeAhus10år
#VårtAhus


