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Etter flere tiår ved St. 
Croix-krysset, vinker 
gjengen ved OCH 
Ortopedi snart farvel 
til lokalene fra 1902. 
Neste år ligger hoved-
klinikken på 1.500 
kvadratmeter på 
Grålum og en mindre 
del av virksomheten i 
Farmanns gate. 
Marianne Holøien 
marianne.holoien@f-b.no
92840919

– Vi var jo tidligere veldig bort-
skjemte med rusleavstand til 
sykehuset. Beliggenheten ved 
sykehuset på Kalnes er en av 
faktorene som gjorde at vi så til 
Grålum. Her blir vi også liggen-
de litt mer sentralt i Østfold 
med lett atkomst til E6, sier av-
troppende klinikkleder Gunnar 
Granheim. 

Sammen med nybakt kli-
nikkleder Wenche A. Klemet-
sen, som kom fra Sykehuset 
Østfold til OCH i januar, er han i 
ferd med å planlegge tidenes 
flyttesjau for ortopedibedrif-
ten:  

Åpner i Farmanns gate
I Farmanns gate får de 200 kva-
dratmeter til rådighet når deler 
av virksomheten flytter inn i 
mai/juni. Her vil det handle 
mye om spesialsko og lettere 
hjelpemidler til føttene. OCHs 

virksomhet i Tordenskiolds 
gate 14 (der Sun-Chris holdt til) 
vil flyttes hit.

Resten av staben fortsetter i 
Hans Jacob Nilsens gate frem til 
januar neste år.

inn i nybygg på Grålum
Da flytter hovedklinikken inn i 
splitter nybygde lokaler i Tune-
veien på Grålum. Der får de 
hele 1.500 kvadratmeter å bol-
tre seg på. Alt som handler om 
tyngre ortopedi, habilitering og 
proteser skal flyttes hit.  

" 
Disse lokalene 
gjort jobben sin 
nå. Huset er 

veldig fint, men i dag har 
vi blant annet for mye ny 
teknologi til at det passer 
lenger.
Gunnar Granheim
Avtroppende klinikkleder

– Det blir et veldig moderne 
og flott senter. Her skal vi ha 
inn nye maskiner og nytt ut-
styr. For oss kommer det til å bli 
mye enklere å ta imot pasien-

ter. Ikke minst får vi et område 
spesialtilpasset for barn der, 
sier Klemetsen.

Beliggenheten blir omtrent 
tre kilometer unna sykehuset. 
Det er Sørlie Bygg som står for 
det totalt 2.700 kvadratmeter 
bygget.

– Dette er noe vi har gledet 
oss til i flere år. Det er trangt og 
kummerlig her nå, men vi har 
heldigvis en fantastisk gjeng 
her som tar alt veldig sporty, 
sier Klemetsen.

– Disse lokalene gjort jobben 
sin nå. Huset er veldig fint, men 
i dag har vi blant annet for mye 
ny teknologi til at det passer 
lenger, sier Granheim.

Proteser av treklosser
Han var selv med fra begynnel-
sen av da virksomheten ble 
startet opp i Fredrikstad i 1978 
– først i Presteveien, og deretter 
i de gamle speiderlokalene fra 
1902 ved St. Croix-krysset.

– Vi kjøpte dette bygget i 
1986, restaurerte det og startet 
opp virksomheten her i 1988. Vi 
fikk faktisk Byggeskikkprisen 
for bygget, sier Granheim, som 

kommer til å fortsette i bedrif-
ten etter flyttingen til Grålum – 
men da som ortopediingeniør.

Han kan skrive under på at 
det er litt av en reise OCH Orto-
pedi i Fredrikstad og bransjen 
ellers har gjort på de 40 årene 
han har vært med. Da han star-
tet, kunne proteser bli tilvirket 
av treklosser.

– utrolige muligheter
– I dag har vi datastyrte ben 
med mer avanserte funksjoner. 
Det er helt utrolige muligheter 
når det gjelder å erstatte et tapt 
ben i dag, sier han.

– Vi forbedrer enkeltmennes-
kets livskvalitet. Har man fått 
amputert et ben, kan man gan-
ske raskt få en velfungerende 
protese og det er veldig mange 
muligheter til å tilpasse den slik 
at man kan komme raskt tilba-
ke i aktivitet, sier Klemetsen.

– Vi får gåsehud mange gan-
ger om dagen. Tenk når et men-
neske har fått en protese tilpas-
set for aller første gang, reiser 
seg opp og får lyst til å løpe eller 
gjøre andre ting etter en lang tid 
med nedtur. Det er egentlig helt 

utrolig hva som kan skje, fort-
setter kollega Granheim.

Och Ortopedi i Fredrikstad 
består i dag av rundt 30 ansatte. 
Klemetsen regner med at flyt-
tingen til bedre plass og belig-
genhet på Grålum vil føre til be-
hov for noen flere.

– Det er iallfall ønsket og tan-
ken vår. Vi håper og tenker at vi 
nå kommer til å få anledning og 
tid til å få flere pasienter og flere 
medarbeidere, sier Klemetsen.

Planlegger ny stor-
klinikk på Grålum

Gleder seG til FlyttinG: Bak fra venstre: Wenche A. Klemetsen, Wenche Johnsen, Vibece Lindland og Lars Beck. Foran fra venstre 
Katarina Solberg, Charlotte Øvly, Britt-Inger Carlsson, Mia Granheim og Gunnar Granheim. Totalt er det rundt 30 ansatte i Och Ortopedi.   
 Foto: marianne holøien

Blir sJeF: Pål Mikkelsen 
skal lede Norsk nukleær 
dekommisjonering.  
 Foto: erik lanGsether, sa

Pål Mikkelsen (55) er ansatt 
som direktør i den nyopp-
rettede statlige etaten 
Norsk nukleær dekommi-
sjonering (NND). De skal 
blant annet avvikle Halden-
reaktoren.
øivind Kvitnes 
oivind.kvitnes@ha-halden.no

I tillegg er Ann-Cathrin Becken 

(51) ansatt som administrasjons-
sjef i NND.

Mikkelsen er utdannet sivilin-
geniør og har lang erfaring innen 
ledelse, organisasjonsutvikling 
og krevende industrielle pro-
sjekter innenfor blant annet kar-
bonfangst, energigjenvinning 
og fjernvarme. Han forlater en 
stilling som direktør for karbon-
fangst i Fortum Oslo Varme AS.

– Det er med både entusiasme 

og ydmykhet jeg tiltrer stilingen 
som direktør i NND. 

For å lykkes med det kreven-
de og komplekse samfunnsopp-
draget dette innebærer er vi av-
hengig av å lære av andre tilsva-
rende organisasjoner interna-
sjonalt, samt trekke på den be-
tydelige fagkunnskapen nasjo-
nale aktører og interessenter 
har. Jeg ser frem til å etablere 
NND som et kompetent og ak-

tivt forvaltningsorgan, uttaler 
han i en pressemelding fra Næ-
rings- og fiskeridepartementet.

– Norsk nukleær dekommisjo-
nering skal utføre viktige oppga-
ver for Norge, som har betyd-
ning for mange generasjoner 
framover. 

Jeg forventer gode resultater 
og ønsker dem lykke til, sier næ-
rings- og fiskeriminister Tor-
bjørn Røe Isaksen.

Han skal lede avviklingen av Haldenreaktoren
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Fakta

 ■ Och Ortopedi AS driver med 
rådgivning, behandling, 
produksjon, utvikling og 
tilpasning av ortopediske 
hjelpemidler.

 ■ Har klinikker i både Norge, 
Sverige, Finland og Island 
og er Nordens største 
klinikkvirksomhet innen 
ortopediske hjelpemidler.
Jobber i samarbeid 
med blant annet NAV, 
søsterbedrifter og 
helsepersonell. Har vært eid 
av den islandske Össur-
gruppen siden 2013.


