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LHL
Et bedre liv



50 000 
MEDLEMMER

250 
LOKALLAG

LHL-KLINIKKENE: 

med tilbud over hele landet
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3 mål ved stiftelsen

• Organisere syke og pårørende (Organisasjon)

• Krav om ettertrygd (Politikk for pasientrettigheter)

• Bygge skole for tuberkuløse (Bygge 

tjenestetilbud)
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I 1946 åpnet Krokeide videregående skole



LHL i kontinuerlig utvikling

1943 » Tuberkuløses hjelpeorganisasjon (THO) ble stiftet

1946 » Etablerte Krokeide yrkesskole

1961 » THO ble LHL

1967 » Etablerte Boligselskapet

1978 » Etablerte ”Hjertebroen” til England

1980 » Etablerte Skibotnsenteret

1986 » Etablerte hjerterehabilitering på Krokeide

1989 » Etablerte Feiringklinikken for hjertesyke

1991 » Etablerte Glittreklinikken for lungesyke

2003 » Etablerte Røros Rehabiliteringssenter

2005 » Etablerte Nærland Rehabiliteringssenter

2010 » Etablerte LHL Helse AS



Hvilke utviklingstrekk vil påvirke LHL 

fremover?

• Økende press på offentlig helseøkonomi

• Økende vilje til å bruke egne penger på 

helsetjenester

• Færre blir tradisjonelle medlemmer i 

organisasjoner
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Aldersutfordringen



Økende press på offentlig helseøkonomi

tirsdag, 20. juni 2017 10

➢ Det blir et økt behov for helse- og omsorgstjenester 

• Det er behov for om lag 50 prosent flere sykehjemsplasser i 

2030 

• Befolkningsandelen over 70 år vil fordobles, og flere vil 

rammes av kreft, diabetes, kols, hjertesykdommer og 

hjerneslag

➢Medisinsk og teknologisk utvikling gjør det mulig å 

behandle mer

• Det vil komme flere tilbud både i det private og i det offentlige, 

og det offentlige vil fortsette å øke innkjøpet av privat 

kapasitet 

➢ Det blir en fortsatt kraftig vekst i helsebudsjettene 

• Offentlige helseutgifter over statsbudsjettet er fordoblet fra 

2003 til 2015, blant annet som følge av økt behov. Kravene til 

økt kvalitet og kapasitet vil fortsette å øke.

• Det offentlige helsevesenet kommer under press også som 

følge av rekrutteringsproblemer til helsearbeidere

Befolkningsfremskrivninger (SSB)
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Økende vilje til å bruke egne penger på 

helsetjenester
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➢Befolkningen bruker mer penger på helsetjenester 

• 500.000 er dekket av helseforsikring 

• Det er en kraftig vekst i egenfinansierte behandlinger som 

plastisk kirurgi, fysioterapi uten henvisning og elektiv kirurgi 

ved private klinikker 

➢Pasienter agerer i større grad som kunder i 

helsevesenet

• Flere har romslig privatøkonomi og venter ikke i offentlige 

behandlingskøer når andre alternativer er mulige   

• Forventningene til skreddersøm og personlig tilpasset 

helsetjeneste er høyere enn tidligere   

• Informasjon om egen sykdom, aktuelle behandlingstilbud og 

sammenlikninger mellom tilbud er mer tilgjengelig



Strategi for LHL

• Salg av eiendom - frigjøre kapital, ta ned risiko og 

øke omstillingsevne

• Utvikle tjenestetilbud nye steder:Oslo, Bergen, 

Trondheim, Stavanger, Sandvika, Tromsø osv –

dvs etableringer i de større regionsentrene der det 

bor mye folk.

• Beholde hjerte/kar og lunge som en sterk kjerne 

og utvikle tilbud på nye områder med behov
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Feiring og Glittre - utfordringer

• Feiring - opprinnelig et kurssenter på bygda med 

påbygg for operasjon, angiosaler m.v. Lite 

fleksibilitet 

• Glittre - opprinnelig et tuberkulosesanatorium hvor 

hovedbygget er fra 1925 - seinere påbygget. Lite 

fleksibilitet.

• Vanskelig å se for seg moderne klinisk drift i 

byggene de neste tiårene.
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gode grunner til å etablere 

nytt sykehus
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1. Være i forkant av utviklingen

• Tilpasning til nytt nasjonalt sykdomsbilde

• Tilbud til pasientgrupper der det offentlige 

ikke har kapasitet

• Mulighet for mer rasjonell drift

• Møte endrede politiske og økonomiske 

rammebetingelser
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2. Gi et enda bedre tilbud til hjerte- og 

lungesyke 

• Et kraftfullt sykehus som utnytter 

kompetansen fra to sterke fagmiljøer

• Større fleksibilitet og beredskap

• Enklere tilgang til spesialister

• Bedre tilgjengelighet for pasientene

• Moderne og effektive lokaler
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3. Flere ben å stå på
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Gardermoen

• Knutepunkt i Norge med fly, tog og bil

• Norge, Norden og verden – pasienter og 
spedsialister

• Område med sterk vekst og utviklingsorientert 
kommune

• Samme bo- og arbeidsregion som Glittre og 
Feiring
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Fra ide til virkelighet 
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Ide og mulighetsstudie

• Ide - samtale på stortinget nyåret 2012

• Strategiprosess vinter/vår 2012

• Mulighetsstudie høsten 2012 - Deloitte og Nordic

• Landsstyremøte 31.1 2013

• Rammeavtale 6. juni 2013 - Aspelin Ramm

• Arbeid med konseptstudie fram mot ekstraordinært 
landsmøte høsten 2013 - Deloitte og Nordic
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Landsmøte oktober 2013

• Landsmøtet består av en 
utsending fra hvert av lokallaga

• Sterk mobilisering fra 
aksjonsgruppe i Feiring

• En del uro og motstand blant 
ansatte og tillitsvalgte i 
organisasjonen

• Stort flertall – mer enn 90 prosent 
- for å gå videre med sikte på å 
etablere sykehus på Gardermoen
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Husleieforhandlinger og byggestart

• Langvarige, tøffe  og 

konstruktive forhandlinger

• Husleieavtalen godkjent i 

LHLs sentralstyre 2. juni 2015

• 26. august markerte vi at 

byggetomt var ryddet og var 

klar for byggestart.
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Organisering av prosjekt hos LHL

• Advansia, Deloitte

• Nært samarbeid med Aspelin Ramm og Nordic

• Brukerinvolvering - både ansatte og pasienter 

• Utstyrsanskaffelser - økonomisk ramme 

• Koordinering og styring - Ramme for endringer 

• Økonomistyring - Ramme for utstyr og inventar
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Skibotn

Trondheim
Røros

GardermoenBergen

Nærland

Horten

Oslo

Stavanger/

Sandnes
Sandvika

LHL fortsetter å utvikle seg med

Gardermoen som sentrum
Vertikal Helse

NIMI

KAL

LHL-sykehuset Vestfold

Sandvika Nevrosenter

Forusakutten Kolibri


