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Lovisenberg Diakonale Sykehus 

❑ Norges største privatsykehus

❑ Eies av to diakonale stiftelser  - ideelt drevet

❑ Lokalsykehus for flere bydeler i Oslo innen psykisk 
helsevern og indremedisin

❑ Kun elektiv kirurgi – pasienter fra hele landet 

❑ Antall årsverk 1424 og antall ansatte 1671 (2018) 

❑ Ca. 800 studenter, lærlinger, hospitanter og 
elever årlig 



Forpliktelser

▪ Spesialisthelsetjenesteloven § 3.8
• Utdanning av helsepersonell

▪ Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016-2020) 
• Signert av Spekter
• Forplikter Spekter å gjennomføre tiltak for å skaffe flere læreplasser

▪ Oppdrag og bestilling for Lovisenberg Diakonale Sykehus 2019 –
Helse Sør-Øst
• «sørge for at alle helseforetak skal har lærlingplasser innen helsefagarbeiderfaget»

▪ Avtaler med Sykehjemsetaten, Oslo kommune, herunder 
Opplærings-kontoret for helse- oppvekstfag (2016) 
• HYSK-lærlinger – Kuben videregående skole 
• Ordinære lærlinger 



Godkjent lærebedrift 

FAG Årstall Opplæringskontor

Kontor- og 

administrasjonsfaget 

Februar 2019

Portørfaget Desember 2016

Institusjonskokkfaget Juni 2015 Læringekompaniet

Helsearbeiderfaget April 2011 Opplæringskontoret for helse- og 

oppvekstfag 

Dataelektronikerfaget  Juni 2007



Lærlinger på LDS



Hva har vi fokus på? 

▪ Lærlingene får god praktisk og teoretisk oppfølging

• Veiledning, undervisning og hospitering  

▪ Lærlingene opplever at de er i et utdanningsforløp 

▪ Gode relasjoner lærlingene i mellom 

▪ Godt samarbeid mellom faglig leder, instruktører og 
avdelingsledere og opplæringskontor





Hvordan er det å være lærling? 

▪ En blanding av følelser

▪ Fra skole til bedrift

▪ Cathinka Guldbergsenteret 

▪ Lovisenberg Diakonale Sykehus

▪ Engasjerte veiledere

▪ Bratt læringskurve

Foto: Annette Larsen



Hvorfor valgte jeg å delta i konkurranser? 

▪ Sceneskrekk og sjenert

▪ Øving til eksamen

▪ Gå ut av komfortsonen

▪ Bitt av basillen



Forberedelser til mesterskap:

Foto: Annette Larsen



Konkurransehistorien

▪ Oslomesterskap 2016

▪ Norgesmesterskap 2016

▪ Oslomesterskap 2018

▪ Euroskills 2018

▪ Norgesmesterskap 2018

▪ Vennskapskonkurranse 2019

▪ Worldskills 2019



Oslomesterskapet 2018 Europamesterskapet 2018 
Ungarn



Norgesmesterskapet 2018 Verdensmesterskapet 2019  
Russland



Hva har jeg lært? 

▪ Vokst som person

▪ Økt kunnskap

▪ Vennskap

▪ Yrkesstolthet 

▪ Veien videre… 
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Takk for oss… 
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