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Et tilbakeblikk 
Idefasen

Konseptfasen

Byggeprosjektet

Testing og 
ibruktakelse

Dagens agenda – reisen fra start til slutt

Frem mot byggestart
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LHL Helse har ambisjon om å være en ledende aktør innen spesialisthelsetjenesten, en 
utfordrer og konkurrent til eksisterende tilbud, og en ideell samarbeidspartner

-
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Ambisiøs
Vil ta en ledende rolle 

innen avansert utredning 

og behandling

Ideell
Sette standarder som både det 

offentlige og private må strekke seg 

etter, og utgjøre en forskjell for flest 

mulig mennesker 

Offensiv
Fremstå som tydelig utfordrer og konkurrent til

offentlige og kommersielle institusjoner, og etablere

nye tjenester med ikke-offentlig finansiering 

og privat/ kommersiell medfinansiering der det                                    

er behov og markedsmessig grunnlag
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Dødsfall per 100.000 menn fra iskemisk hjertesykdom 

... samtidig er det også risikabelt å stagnere  – Feirings hjertekirurgi er utsatt og 
sykehusenes lokasjon er ikke ideell for rekruttering av fagfolk og pasienter

-
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 Fallende behandlingsvolum og insidensrate

 Negativ  prisutvikling for kirurgi, fra DRG sats 5,9 i 

2008 til ca 3,9 (budsjett 2012)

 Deloitte estimerer et potensielt fall på 50% for 

bypassoperasjoner innen 2020

Hjertekirurgi: 

fallende volum og 

pris

Vår evne til å møte 

konkurranse er 

kanskje 

utilstrekkelig 

 HSØ lar sin rolle som sykehuseier overskygge sitt 

«sørge for» ansvar – regn med fortsatt press

 Klinikkenes beliggenhet er ikke ideell med hensyn til 

rekruttering, behandlingstilbud    (akutt PCI), 

muligheten for synergi mellom hjerte- og 

lungebehandling, samt pasienttilgang

 Vi ser ingen sterk kultur for å utfordre oss selv eller 

pasientene

Observerte utfordringer ved dagens situasjon 

0

200

400

600

19%
LHL Helse har få ben 

å stå på

 Nesten alt overskudd relaterer seg til noen få 

pasientgrupper (kardiologi, astma og kols) 

 Dagens aktiviteter lite egnet for å sikre posisjon på 

det selvbetalende markedet – nær 100% av 

inntektene kommer fra det offentlige

Kilde: Folkehelseinstituttet 
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Mulighetsstudie

Vi så etter nisjer hvor LHL Helse var godt posisjonert til å dekke et udekket behov

• Offentlige avtaler 

• Forsikringsmarkedet 

• Fritt sykehusvalg 

• Privatpersoner

• OK DRG-pris

Inntektspotensial 

• Etterspørsel etter 

behandlingstilbud

• Mangelfullt 

eksisterende 

behandlingstilbud

Behov 

• Visjon / strategi 

• Konkurransefortrinn

•  Faglig styrke 

•  Pasientomsorg 

• LHL merkenavn

• Posisjon

LHL Helse • Nyskapende 

behandlingstilbud       

• Innovative 

behandlingsteknikker 

• Elektiv vs. akutt 

behandling 

Operasjonell modell

Nisjer hvor LHL 
kan dekke et 
behov -
grunnlag for 
konsept 
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Mange interessante fagområder har ikke blitt tatt med videre på grunn av utfordringer 
med marked, leveransemodell, betalingsvilje eller strategi

-
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Prioriteringsmatrise: ikke uttømmende oppsett av strategiske fagområder

EGNE FORUTSETNINGER

Udekket 

etterspørsel 

og høy 

betalingsvilje

- 7 -

Lungekreft

Generell indremedisin
Revmatologi

Sjelden nevro hypofyse
Hjertekirurgi

Øyesykdom
Åreknuter

Ortopedi

Smertebehandling

Kardiologi

Brystkreft+rekonstruksjon

Astma/KOLS

Ablasjon

Kreftdiagnostikk

Søvnapné

Diabetes

Fedme kirurgiLindrende stråling

Stråleterapi

0

Hudsykdom

Hospice

Hysterektomi

Parkinson kirurgi

Slagrehabilitering

Slagbehandling

Barne- og ungdomspsykiatri

Akutt PCI

Urologi

Øre-nese-hals

Veneriske sykdommer

Generell psykiatri

Infeksjonssykdom

Legevakt

Plastikk kirurgi

1 1/2 linje tjeneste

God operasjonell modellVanskelig å levereUtenfor interessefelt

Udekket 

etterspørsel

Lav udekket 

etterspørsel 

MARKED

Strategiske fagområder

Mindre attraktive fagområder

Kilde: Deloitte analyse
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Det nye og det gamle går godt sammen

• Vi bruker fagfolk på tvers (for eksempel er 
det lungeleger som kan lungekreft)

• Vi bruker infrastruktur på tvers (det 
apparatet som må til for hjertekirurgi er for 
eksempel nyttig for lunkekreftoperasjon)

• Vi bruker vår omsorgsfulle kultur på tvers

• Vi bruker støttefunksjoner og kurs på tvers 
(smertelindring, røykeslutt, trening, 
billeddiagnostikk)

fredag, 16. mars 2018 8

Et nytt sykehus på Gardermoen kan gjøre LHL Helse i stand til å hjelpe langt flere 

pasienter enn i dag, både hjerte- og lungesyke og de med relaterte plager, men også 

muliggjøre et kvalitativt bedre tilbud for de som utgjør kjernen av selskapet.

PROSTATA-

KREFT

HJERTELUNGE

LIVSSTIL

SMERTE

LUNGEKREFT

ELEKTIV

KIRURGI

SPESIAL-

REHAB

PALLIASJON
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Øvre Romerike Helsehus kan være viktig samarbeidspartner for å sikre større politisk 
mulighetsområde og økt finansiell styrke ved kommune- og fylkessamarbeid

-
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Bidra til å gjøre Campus Gardermoen til del av en større «helsepark»

Helseparken vil komme flere pasienter til gode slik at prosjektet gjør 
en forskjell for flere mennesker

Kombinasjonen av private og offentlige aktører (fra høyspesialiserte 
klinikker til legespesialister og allmennpraktikere, fra tannleger og 
ernæringseksperter til radiologer og fysioterapeuter sammen med 
relaterte helsetjenester som apotek, NAV og treningssenter vil være 
med å skape dynamikk og bærekraft til prosjektet

Større politisk mulighetsområde

Samfunnet har store behov for «helsehus» basert på 
Samhandlingsreformen. Samarbeid med Ullensaker kommune og 
Akershus fylkeskommune kan dermed være med å gi Helsecampus 
Gardermoen større aksept i den offentlige helsedebatten og gjøre 
prosjektet som helhet politisk mer spiselig 

Økt finansiell styrke 

En større helsepark, samarbeid og langsiktige kontrakter med 
kommune- og fylkessektoren vil øke attraktiviteten til nærings- og 
eiendomsinvestorer, samt private aktører og investorer som er 
aktuelle for driftssamarbeid i Campus Gardermoen

Gode infrastruktur- og tomtebetingelser 

Tett samarbeid med Ullensaker kommune vil gi en rekke gevinster til 
prosjektet 

Øvre Romerike 

Helsehus

 Lokale private aktører 

 Ullensaker kommune

 Akershus 

fylkeskommune

NAV 
Helsestasjon 

Apotek

Trening

Legesenter

Tannlege

Røntgen

Kiropraktor

Legevakt

Spesialister

Fysioterapi

Potensiell betydning for Campus GardermoenKonsept «Øvre Romerike Helsehus»
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Oppsummert: Vi samler dagens tilbud på en konkurransedyktig lokasjon, og 
viderefører en vellykket modell til nye fagområder som gir flere ben å stå på 

-
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Feiringklinikken og 

Glittreklinikken
Nye strategiske fagområder Spesialisert rehabilitering «Øvre Romerike Helsehus»

 Beskytte Feiringklinikken

 Økt fleksibilitet gjennom 
hotell- og 
fasilitetsallianser

 Sterkere landsdekkende 
rolle og økt 
tilgjengelighet til 
pasienter fra strategisk 
beliggenhet ved 
flyplassen

 Samling gir synergier 

 Nye strategiske 
fagområder der det er 
attraktivt å inkludere i det 
nye sykehuset for å 

sikre flere ben å stå på

muliggjøre en offensiv 

posisjon på det 
selvbetalende markedet

ekspandere 

pasienttilbudet (hjelpe
flere)

 Beholde sterk posisjon 
innenfor kompleks rehab
på Feiringklinikken 

 Øke kapasitet for vekst-
potensialet i nisje-rehab

 Videreføre en 
velfungerende modell med 
integrert behandling og 
rehabilitering på 
Glittreklinikken  

 Sikre et helhetlig tilbud til 
pasienter og medlemmer 

 Legge til rett for utvikling 
av et tverrfaglig helsemiljø

 Sikre større politisk 
mulighetsområde og økt 
finansiell styrke ved 
kommune- og 
fylkessamarbeid

 Øvre Romerike er viktig 
vekstområde for helse-
tjenester, og mange 
aktører ønsker å bidra til 
vekst i Gardermoen 
regionen

Samle dagens 

fagområder             

hjerte og lunge 

Videreføre en 

vellykket 

modell

Etablere nye 

strategiske 

fagområder

Samarbeide 

med 

strategiske 

partnere 

Sikre 

bærekraftig 

pasientvolum / 

pengestrøm
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LHLs formål
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LHLs Formål

• fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltakelse

• drive helsefremmende arbeid og informasjon for å

skape en sunn livsstil

være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk

• utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende

• styrke samholdet blant funksjonshemmede
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LHLs Formål

Forbildeprosjekt for Universell Utforming

• drive helsefremmende arbeid og informasjon for å

skape en sunn livsstil

• være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes

samlingspunkt og nettverk

• utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og

deres pårørende

• styrke samholdet blant funksjonshemmede
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LHLs Formål

• fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltakelse

• drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil

• være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk

• utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende

• styrke samholdet blant funksjonshemmede
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LHLs Formål

• Forbildeprosjekt for Universell Utforming

• Forbildeprosjekt miljø, energi og inneklima

• være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk

• utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende

• styrke samholdet blant funksjonshemmede
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LHLs Formål

• Forbildeprosjekt for Universell Utforming

• Forbildeprosjekt miljø, energi og inneklima

• være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og 

nettverk

• utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende

• styrke samholdet blant funksjonshemmede
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LHLs Formål

• Forbildeprosjekt for Universell Utforming

• Forbildeprosjekt miljø, energi og inneklima

• Kurs- konferanse og rehabiliteringssenter lett tilgjengelig for alle

• utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende
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LHLs Formål

• Forbildeprosjekt for Universell Utforming

• Forbildeprosjekt miljø, energi og inneklima

• Kurs- konferanse og rehabiliteringssenter lett tilgjengelig for alle

• utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende
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LHLs Formål

• Forbildeprosjekt for Universell Utforming

• Forbildeprosjekt miljø, energi og inneklima

• Kurs- konferanse og rehabiliteringssenter lett tilgjengelig for alle

• Landets beste og mest effektive sykehus
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Sykehuskonseptet



21© 2018 Deloitte AS

Konsept

Snitt
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Konsept

3 uavhengige hus med gode forbindelser
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Formstudier

Kors

offentlig areal

produksjonsbygg

sengeposter / hotell

kontor

GRUNNFORM TILPASNING ETTER 
AREALBEHOV

MULIG ARKITEKTONISK 
UTFORMING
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Tomtevalg
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Tomt
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Veinett
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Kollektivtrafikk
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Grøntstruktur
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Turveier



Rapport fra prosjektgruppen Nytt sykehus Gardermoen, 10. september

For å lykkes, må vi skape et tilbud som er bedre en det man får andre steder. Kort 

ventetid og utredning i et konsentrert forløp er nøkkelen til kvalitet

Lungekreft Innholdet i et nytt sykehus

- 33 -

Kompetanse

For å lykkes må et nytt tilbud tiltrekke seg fremragende fagfolk med 

et etablert rennomme. På den måten vil vi raskt få et volum av 

henviste pasienter – og vi kan hjelpe pasienter som ikke kan få et 

fullverdig tilbud på Gardermoen videre. 

Planen for lungekreftutredning bygger på ideen om et pakkeforløp. 

Pasienten bor noen dager på pasienthotell og er dermed tilgjengelig 

for en serie konsultasjoner og utredninger inntil vi har funnet ut om 

pasienten har kreft og avgjort hva slags behandling som er riktig.

Påfølgende behandling

Dersom pasienten kan opereres, kan dette også gjøres på 

Gardermoen. Det postoperative forløpet ligner mye på det som 

hjerteopererte gjennomgår.

I første utbyggingstrinn er det ikke planlagt med strålebehandling, 

men derimot cellegiftbehandling for de som ønsker det og bor i 

nærheten. Vi må ta høyde for og planlegge med noen 

komplikasjoner, både når vi tar prøver og når vi gir cellegift.

Forenklet pasientforløp lungekreftutredning – NB: i praksis er det stor variasjon

Dag 2

Mulig kreft?

Ut eller henvisning til

annen spesialist

Patologisk funn?

Kreft?

1500

1500

1500

750

750

225

525 525

525

500

250

CT thorax/abdomen

Poliklinisk konsultasjon

inkl. lungefunksjon,

EKG og blodprøve

Røntgen thorax

Biopsi

3 forskjellige alternativ

Ny biopsi

Ofte assistert av CT 

eller ultralyd

750

Patologi

Patologi

PET-CT (se etter 

spredning)

Behandling – palliativ 

eller kurativ

Henvisning til

annen spesialist

PET-CT (se etter 

spredning)Ja

Ja
Nei

Nei

Nei

Ja

Dag 1 Dag 3 eller 4



Rapport fra prosjektgruppen Nytt sykehus Gardermoen, 10. september

Tilbudet til prostatakreftpasienter vil i første omgang være utredning

Tilbud

Utredning og etterkontroll av pasienter med prostatakreft er et 

fagområde som kan håndteres med en relativt liten organisasjon. 

Selv om blodprøver og rektal eksaminasjon gir en god indikasjon på 

kreft, er det fortsatt nødvendig med biopsier for å skille mellom kreft 

og betennelser eller godartede svulster. Med effektiv biopsitaging og 

god tilgang til patolog, bør svaret kunne gis raskt. LHL kan gjøre en 

forskjell for pasienten ved også å undersøke om det er spredning og 

gi en vurdering av om kreften bør opereres. 

Prostatakreft Innholdet i et nytt sykehus

- 34 -

I mange tilfeller er aktiv overvåking et godt alternativ dersom 

svulsten er lite aggressiv.

LHL kan også bygge opp behandlingstilbud (operasjon ved hjelp av 

robot er vanlig), men på dette feltet er kapasiteten i offentlig 

helsevesen sannsynligvis blitt tilfredsstillende innen et nytt sykehus 

står klart.

Det offentlige takstsystemet forventes å gi tilfredsstillende dekning, 

særlig under forutsetning av at pasientene kan legges inn på 

pasienthotell slik at forløpet gjennomføres effektivt for alle parter.

Forenklet pasientforløp utredning prostatakreft

Dag 1 Dag 2 Dag 3 eller 4

Mulig kreft?

Henvisning til

annen spesialist

Patologisk funn?

2000

1800

400

Poliklinisk konsultasjon

inkl. DRE, PSA

Biopsi

TRUS

(Trans-rektal ultralyd)

MR

Patologi

200

Ja

Ja

Nei

1800

Risikograd?

Henvisning til

annen spesialist

Nei

1220

400

Ny biopsi

TRUS

400

Patologi

Risikograd?

350

MR av knokler

230

Pasient reiser hjem

Aktiv overvåkning

Høy

Lav

PET eller

scintografi?

PET

Skjelett

scintografi

175

350

Henvisning til

spesialist-

helsetjenesten



Rapport fra prosjektgruppen Nytt sykehus Gardermoen, 10. september

LHL kan tilby et kvalitativt overlegent tilbud – vi lar pasienten møte flere fagfolk 

og vi vurderer alle mulige løsninger før vi treffer en konklusjon 

Smerteutredning og -behandling Innholdet i et nytt sykehus

- 35 -

Samarbeid om smertebehandling

Mens det offentlige helsevesenet på 

mange områder ser på ideelle og 

private som en konkurrent og en 

trussel, er samarbeidsklimaet 

potensielt godt innen 

smertebehandling. Alle sykehus med 

smerteklinikk har flere pasienter enn 

de kan håndtere, og det er ingen 

konkurranse om pasienter. Det er 

tvert imot et utbredt ønske om 

samarbeid. 

Hva kan LHL gjøre for pasientene?

Der LHL kan gjøre en forskjell for pasienten er å dramatisk korte ned utredningstiden. Dette gjøres enklest ved å ta pasienten inn i en 

«pakkeutredning».

Utredning av smertepasienter skjer i tverrfaglige team bestående av forskjellige legespesialiteter, f.eks. anestesilege, nevrolog, ortoped og 

fysikalskmedisiner. I tillegg til leger vil smertesykepleier, psykolog og fysioterapeut ha sentrale posisjoner i «smerteklinikken».

Vi tar utgangspunkt i at pasientene skal være til stede i to-tre intensive dager inntil alle avklaringer er gjort – man bor da på sykehotell.

Tverrfagligheten i tilbudet krever at personell kan møtes for å diskutere behandlingsstrategier både sammen med og uten pasienten tilstede. 

Etterkontroll av pasienten vil forekomme som vanlig poliklinisk virksomhet med den spesialiteten som er best egnet for å følge opp pasienten.

NB: Selv de beste smerteklinikkene i verden klarer ikke å hjelpe alle. For mange er den gode behandlingsstrategien å mestre smerte. I den 

forstand ligner tilbudet på palliasjon.
Dag 1 Dag 2 Dag 3

Hvilke ytterligere

undersøkelser?

Smertesykepleier

Poliklinisk konsultasjon

Anestesilege

Poliklinisk konsultasjon

Psykolog

Poliklinisk konsultasjon

Fysioterapeut

Poliklinisk konsultasjon

Smertesykepleier

Poliklinisk konsultasjon

Ortoped

Poliklinisk konsultasjon

Nevrolog

Poliklinisk konsultasjon

Tverrfaglig møte

Bestemmer videre

behandling

Testing av behandling

Med relevant spesialist

Testing

Indikerer riktig

behandling

Pasient sendes hjem

800

800 800

800

Ja
Nei
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Programmering
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Samarbeid fra start til slutt  

Prosjektets ulike faser 

Idefase For-prosjektKonseptfase
Bygge-fase/

OU
Detalj-

prosjekt
Testing- og 
ibruktakelse

Mulighetsstudie

Markedsanalyse 

Konkurrentanalyse

Økonomisk bæreevne 

2012 2018

Deloitte Nordic 

Organisasjonsutvikling

Metode for kartlegging 
av test- og opplæring

Bistand i sluttfasen –
testing

Bistand i sluttfasen -
opplæring

Partnermodeller

Kostnadseffektivisering

Valg av tomt

Kontrahering av entreprenør

Detaljprosjektering

Brukermedvirkning
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Frem mot byggestart
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Sluttfasen

Testing og opplæring
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Sluttfasen

Sluttfasen består av fem hovedaktiviteter

Kilde: LHL

Opplæring
HCG skal overleveres til 

drift til en trenet og godt 

forberedt organisasjon.  

Dette slik at bygget raskt 

kommer i full produksjon 

og kan hente ut planlagt 

effektivitet, nytte og 

trivsel for pasienter, 

pårørende og ansatte. 

Flytting
Glittre og Feiring skal 

flytte pasienter, ansatte, 

utvalgt inventar og 

MTU til HCG . 

Testing
Vi skal skre at bygg, 

MTU og nye prosedyrer 

er testet slik at vi kan si at 

vi er «klare til drift.

Ibruktagelse
Vi skal flytte vår kliniske 

virksomhet med minimale 

forstyrrelser i driften, og 

effektivt komme på plass 

og drifte i nye arealer. Vi 

skal sørge for løpende 

evaluering og tilpasninger 

etter flytting .

Informasjon
Vi skal løpende informere 

pasienter, pårørende, ansatte og 

andre aktører om planene for 

innflytting .

Vellykket flytting og 
ibruktagelse av LHL 

sykehuset 
Gardermoen
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Full 

drift

IB 1:

Service & 

Teknikk 

basisdrift

KIB 3B: 

Innel kir:

Ortopedi

Plastikk

Gastric

Bypass

Overtagelse 

LHL

IB 2:

Adm flytter 

inn I helse-

huset

KIB 1:

Med 

pol

KIB 2A:

Rehab

Lunge 

Resp/fys

Lab

KIB 2B:

Rehab

Hjerte

KIB 3A: 

Hjertekir

Dagkir

Steril-

sentral

Kir pol

KIB 3A:

Kardio-

logi

CT 

Funksjonell testing

Opplæring 

spesifikk
«Trening»

Komme 
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1                   Sannsynlighet                5
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# Hovedrisikogrupper

1 Manglende ressurser

2 Undervurdering av kompleksiteten i sluttfasen

3 Forsinkede leveranser

4 Uklar organisering og ansvarsdeling

5 Manglende opplæring

6 Tekniske mangler ved innflytting

7 Utfordrende økonomi

8 Uklare driftskonsepter

9 Manglende testing MTU

10 Manglende plan for gjenbruk

11 Undervurdering av endringsledelse i prosessen

12 Mangelfull planlegging av ibruktagelse

13 Mangelfull informasjon

14 Omdømmetap

15 Tyveri/skader på bygg

16 Manglende evne til å prioritere/beslutte

17 Formalia/godkjenninger ikke på plass i tide

Endring siden forrige rapportering xx.dd.åå

# Ny risiko siden forrige rapportering
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Usannsynlig Lite sannsynlig Mulig Sannsynlig Sikker hendelse

Versjon pr 25.09.2017

Topp 17 hovedrisikoer for vellykket innflytting/oppstart
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Sluttfasen. Testing – konseptuell plan med milepæler

Integrerte tester

Site Acceptance Tester

Bygging
Igangkjøring
(tekn idriftsettelse)

Funksjonelle tester Trinnvis Ibruktagelse

Fase 1, Ansvarlig Utbygger*

*LHL delansvarlig for «egne 

prosjekter» (eg operasjon) 

Fase 2, Ansvarlig  Prosjekt/drift Fase 3, Ansvarlig Drift

V
e
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a
s
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n
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g
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e
s
lu

tn
in

g

Tekniske tester

M1, SAT Godkjent

M2, Integrerte tester ferdig

M3, Signert D/V avtale

M4, Driftsleveranser ferdig

M5, Funksjonell testing ferdig

V
e
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a
s
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n
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g
 b

e
s
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g

M6, Klar for drift

• Tester der bygg, MTU og 

arbeidsprosessene testes i 

sammenheng for å være klar 

til forsvarlig operativ drift 

• Nødrutiner

- brann/evak /stans

• Pasientnære tester

- pasientflyt

- prosedyrer 

- akutte prosedyrer

- kommunikasjon

• Ikke-kliniske tester

- sikkerhet / nødrutiner

- vareflyt

- arbeidsflyt

• Innkjøring av ikke-kliniske 

og kliniske støttefunksjoner 

• Innkjøring av kliniske 

pasientforløp

- pol – dag – døgn

- klinikkvise planer

M7, «Alle inne»

M8, Full drift

Integrerte tester

MTU
Installasjon/
verifisering

Tekniske tester

Systemtester

IKT
Installasjon
(tekn idriftsettelse)

Tekniske tester

Integrerte tester
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Opplæring

Hva

• Planlegge, koordinere og kvalitetssikre 
opplæringsprosessene fram mot nytt 
sykehus

• Sikre at LHL kan dokumentere at 
nødvendig kompetanse er på plass for 
pasientsikker drift i nytt sykehus

• Legge til rette for gevinstrealisering ved 
at medarbeidere tar i bruk konseptet og 
dets løsninger slik det er tenkt

3-delt struktur for opplæring

PROSJEKT

METODE

DRIFT
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Opplæring

Hvordan – overordnet konsept for opplæring

Obligatorisk standardisert opplæring

PASIENT-

LOGISTIKK

ANNEN 
LOGISTIKK

BYGGTEKNIKK

BYGGNÆR IKT

TEKNOLOGI

SIKKERHET

BEREDSKAP 

NYE KLINISKE 
KONSEPTER

MAT 

RENHOLD

ANNET

MTU

IKT

Arbeids-
prosesser

Opplæring etter 
ibruktakelse 

MTU IKT 
Arbeids-
prosesser

Opplæring før ibruktakelse

• Grunnlaget for ID kort

• Felles, standardisert opplæring for alle

• Forutsetning for innflytting

• Støtte OU/kultur

• Kostnadseffektiv opplæringsmetode; NANO læring

• Avdelingsvis og temaspesifikk opplæring

• Dekker områder som «treffer» avdelingene

• Tett knyttet til OU 

• Tett knyttet til funksjonelle tester og ibruktagelse.

• Forutsetning for innflytting

• Opplæring etter innflytting. 

• Ikke kritiske områder ift ibruktagelse

• Sikring av gevinstrealisering og nye arbeidsprosesser over tid
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Opplæring

Hvordan – lik prosess for alle

Lik prosess for alle:

• Alle enheter planlegger 
opplæringsprosessen på 
samme måte

• Det skal være tydelig for 
alle hvem som har hvilket 
ansvar og hvem som gjør 
hva – eksempelvis er det 
klinikk og drift som 
definerer innholdet i 
opplæringsaktivitetene 
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Opplæring

Viktige erfaringer fra LHL

LHL gjorde noen veldig gode grep:

1. Felles metodikk for kartlegging av test- og 
opplæringsaktiviteter:

• Gav kontroll

• Sikret hensiktsmessig koordinering mellom prosjektene og 
aktivitetene som traff organisasjonen

• Sikret høy involvering av organisasjonen

2. Bruk av innovativ og digital opplæringsmetode, Nano læring:

• God innlæringseffekt

• Støtter organisasjonsutvikling på en god måte

• Sikrer god dokumentasjon og er kostnadseffektivt

3. Prosjektledelse for sluttfasen med kompetanse om ledelse og 
organisasjonsutvikling 

• Involvering, prosess, tålmodighet, prosess, følge opp, 
prosess…..
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Ha en hyggelig 
omvisning på det nye 
LHL sykehuset på 
Gardermoen
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