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WORKPLACE? – INNRI VEFIR RIP



Útfararstjórinn
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Workplace? Innri vefir RIP: Landspítali opnaði nýjan 
ytri vef fyrr á þessu ári og hyggst ræsa nýjan innri 

vef núna á haustdögum. Í millitíðinni hefur spítalinn 
innleitt samskiptamiðilinn Workplace fyrir 

starfsfólk. Tæplega ári síðar hafa nær allir 5.000 
starfsmenn Landspítala skráð sig inn á Workplace 

og þúsundir manna þar nota miðilinn daglega. 
Workplace gjörbreytir kröfum flestra vinnustaða til 
hefðbundinna innri vefja og Stefán Hrafn veltir fyrir 

sér hvort miðillinn núlli kannski hreinlega 
út þörfina víðast hvar.



,,Slátrarinn” →

 ,,Útfararstjórinn”



 Afi













Jarðarför?
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Þýðir ört vaxandi útbreiðsla 

Workplace endalok innri vefja? 

Eru innri vefir bara búið spil í 

kjölfar innleiðingar á Workplace? 

Er þessi fundur sjálf jarðarförin?





Nei… en ef innleiðing Workplace (fyrir samskipti, 

upplýsingamiðlun og teymisvinnu) gengur vel, þá 

þurfa flestir vinnustaðir varla annað en einfalda 

tenglasíðu (login portal) fyrir innri kerfi og síðan 

staðlaðar lausnir fyrir skjalasöfn og gæðakerfi 

(Sharepoint og Drive-lausnir td). Þannig að svarið 

er já – í eiginlega öllum tilvikum. Fyrirg…





Er Landspítali búinn að loka innri vefnum 

sínum? Nei, við höfum enn ekki fundið 

þægilega leið til að koma 50.000 síðna innri 

vefnum okkar og virkninni þar inn í 

Workplace og önnur stöðluð kerfi frá 

alþjóðlegum hugbúnaðarrisum. En það mun 

gerast. Ég tel líka sennilegt að flest lítil, 

meðalstór og jafnvel stór fyrirtæki (á 

íslenskan mælikvarða, segjum 300 manns 

eða færri) muni á næstu misserum loka innri 

vefjum sínum (eða skala stórlega niður) ef 

þau innleiða Workplace á vel heppnaðan hátt. 

#kaltmat





Landspítali opnar 

endurhannaðan innri vef 

á haustmánuðum 2018. 

Áherslan þar er 

ekki lengur á fréttir og 

viðburði, heldur leit, 

gæðaskjöl, klínískar 

leiðbeiningar og tólin 

fyrir vinnuna (aðgangur 

að Oracle, Sögu og kó). 

Nýi innri vefurinn er 

einföld (en þó hyldjúp) 

verkfærakista 

starfsfólks.



Þannig að innri vefur Landspítala er alla 

vega við nokkuð góða heilsu jafnvel þótt 

fréttir, viðburðir, samskipti og kvik 

upplýsingamiðlun sé þar á útleið.

(Eða eins og Mark Twain sagði: Fregnir af 

andláti innri vefja eru stórlega ýktar.)







Troðsla
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5.100 starfsmenn 

í 108 byggingum 

á 20 stöðum á 

höfuðborgar-

svæðinu...
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Þekkja allir hérna 

Workplace?
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Alveg eins og Facebook, bara lokað

• Workplace er annars vegar 
veflausn, sem keyrir í vafra 
(browser) og hins vegar app 
fyrir bæði Apple IOS og 
Android. 

• Farðu í App Store eða Play 
Store og sæktu öppin 
„"Workplace by Facebook" og 
"Workplace Chat by 
Facebook" “. 

• Viðmótið og virknin er 
nákvæmlega eins og 
Facebook.

• Kjarnavirkni Workplace felst í 
hópum (grúppum), fréttum
(news feed) og samtölum
með texta, hljóði og/eða 
mynd (chat), viðburðum
(events), könnunum (polls) 
og skjalasamskiptum
(docs).

• Innbyggð í lausnina eru öflug 
leit og tilkynningar.

• Hægt verður að finna og hafa 
samband við allt starfsfólk 
Landspítala í samtölum (chat) 
með texta, hljóði eða vídeói.



Workplace breytir samskiptum

• Samskiptamiðillinn Workplace var 
tekinn formlega í notkun hjá 
Landspítala á mánudaginn 2. 
október 2017. 

• Allir 5.100 starfsmenn spítalans 
fengu þá þátttökuboð í tölvupósti og 
geta skráð sig inn í kjölfarið á eigin 
spýtur. 

• Mánuði síðar voru notendur um 
3.700 talsins og í lok febrúar 2018 
voru þeir orðnir um 4.400. Í 
september 2018 var þessi tala að 
detta í 5.000.

• Workplace er hópvinnulausn fyrir 
fréttir, fróðleiksmiðlun, viðburði og 
samtöl (og vídeó), sem mun færa 
starfsfólk nær hvort öðru með.

• Með Workplace gangsetti 
Landspítali samskiptamiðil, þar sem 
allt starfsfólk hefur aðgang að 
tíðindum, tilkynningum og teymum, 
hvar og hvenær sem er; óháð 
staðsetningu, aðgangi að innra neti 
og tölvupósti. 

• Ekki nema hluti starfsfólks hefur 
stöðugan aðgang að borðtölvu í 
dag. Flestir hafa þó snjallsíma í 
vasanum og eiga því væntanlega 
eftir að ná sér í öppin fyrir 
Workplace. Þeir sem svo kjósa geta 
nálgast Workplace í borðtölvu hvar 
og hvenær sem er.



Færri póstar og fundir – Betri samvinna

• Miklar breytingar urðu á 
upplýsingamiðlun innan Landspítala 
í kjölfarið á innleiðingu Workplace. 

• Umferð í alla upplýsingamiðlun 
innanhúss um hvort heldur fréttir, 
viðburði, auglýsingar eða matseðlar 
hefur færst af innri vef spítalans og 
yfir á Workplace. 

• Búist er við því að megnið af 
umferðinni á Workplace verði 
gegnum snjallsíma þegar fram í 
sækir.

• Markmiðið með innleiðingu 
Workplace á Landspítala var að 
auka flæði upplýsinga og þekkingar 
innan Landspítala, ásamt því að 
styrkja samvinnu og efla 
starfsandann. 

• Vel heppnuð innleiðing Workplace 
hefur minnkað magn tölvupósts og 
fækkað fundum og smækkað 
vinnustaðinn.

• Workplace hefur sama viðmót og 
Facebook, þannig að mjög auðvelt 
er að læra á lausnina.

Ítarlegar spurningar og svör er að 
finna hér >> (vefur)

http://www.landspitali.is/workplace


Engin klínísk samskipti í Workplace

• Mikilvægt er að árétta að engin 
klínísk samskipti fara fram á 
Workplace, hvorki í grúppum eða 
teymum lausnarinnar né 
skilaboðakerfi hennar (chat). 

• Þar hvorki mega né eiga að vera 
nokkur samskipti sem tengjast 
sjúklingum eða sjúkraskrám.

• Það skilaboðakerfi sem hefur verið 
að ryðja sér helst til rúms á 
Landspítala undanfarin ár varðandi 
trúnaðarsamskipti er hin lokaða 
Skilaboðaskjóða, sem er hluti af 
Heilsugátt Landspítala.

• Heilsugátt er rafrænt sjúkraskrákerfi 
sem er þróað af heilbrigðis- og 
upplýsingatæknideild (HUT). 

• Með kerfinu næst góð yfirsýn á 
sjúklinga hverrar deildar, sem 
auðveldar mjög vinnu 
heilbrigðisstarfsfólks og eykur öryggi 
sjúklinga. 

• Heilsugátt er þróuð til að keyra í 
vafra hjá notendum.

• Fjölmennt þróunarteymi hjá 
Landspítala vinnur stöðugt að 
nýjungum og umbótum í Heilsugátt í 
nánu samstarfi við klíníska ráðgjafa.

Heilsugátt í hnotskurn 
>> (myndskeið)

https://www.facebook.com/Landspitali/videos/1413549385375470/


DÆMIGERÐ
SKJÁMYND ÚR 
WORKPLACE 
BY FACEBOOK



6 FORSENDUR VELGENGNI
VEL HEPPNUÐ INNLEIÐING Á WORKPLACE BYGGIR Á SEX GRUNNSTOÐUM
1. Markviss samskiptaáætlun; gott plan!
2. Öflug markaðssetning og kynning gagnvart starfsfólki
3. Tæknilegir grunnviðir, samþætting og tæknileg aðstoð og þjónusta
4. Frumkvöðlar („champions“) og þjálfarar starfsfólks – STJÖRNUR 
5. Skynsamleg og kraftmikil uppbygging á hópum („groups“), ásamt skilvirkri nafnahefð fyrir hópa og deildir
6. Virkur stuðningur og mikil þátttaka hjá yfirstjórn, öðrum stjórnendum og lykilfólki á vinnustað

LAUSN

• Workplace
by
Facebook

NOTKUN    

• Grúppur
• Spjall 
• Símtöl
• Vídeó (live)
• Mobile app
• Desktop app

KYNNING

• Fréttir
• Teningar
• Plaköt
• Umtal (P2P)

PRAKTÍSKT

• Aðgangsstýring
• Örugg samskipti
• Hagkvæm lausn
• Minnkar Landspítala

DREIFING

• 400 notendur að 
prófa

• Boð til allra 6.222 í 
tölvupósti 2. okt.

• Tækniþjónusta 1550
• Samstarfsfólk kennir 

hvort öðru

GAGNVIRKNI

• Deila upplýsingum
• Sýna skjöl og fá 

komment
• Notadrjúgt í teymum
• Fjölbreytt samskipti



SVÓT-
GREINING
FYRIR
FRAMKVÆMDA-
STJÓRN 
LANDSPÍTALA



STYRKLEIKAR

1. Betra upplýsingaflæði og 

auðveldara að ná til bæði 

einstaklinga og hópa.

2. Markviss og örugg umsjón 

með með hópum (sem eru 

nú þegar til), teymum og 

verkefnum.

3. Minnkar tölvupóst og 

fækkar bæði fundum og 

símtölum.

4. Lágur þröskuldur 

þekkingar; nær allir þekkja 

viðmót og virkni.

5. Öryggisforskot á 

Facebook; aðgangsstýrt 

með tengingu við AD.

6. Örugg öpp heima og í 

GSM fyrir Workplace og 

Chat.

7. Drepur gamla innri vefinn 

og endurskipuleggja hann 

sem verkfærakistu 

starfsfólks.

8. Ýtir undir innbyrðis 

þekkingarmiðlun 

starfsfólks og þar með 

valdeflingu fólks og 

vitundar um virði.

9. Fáum dýrmæta tölfræði 

um hversu margir hafa séð 

tiltekna pósta... og nánar 

tiltekið hverjir.

10. Samþætting hópvinnu í 

Workplace og samtals 

einstaklinga og hópa í 

Workplace Chat færir 

okkur einstakan miðil til 

hnökralausra samskipta 

innanhúss.

11. Gögn á Workplace eru í 

eigu viðskiptavina.



VEIKLEIKAR

1. Þurfum að kenna fólki 

samskipti á þessum 

samfélagsmiðli.

2. Þurfum að kenna fólki 

hvernig það getur 

hámarkað ávinning af 

markvissri notkun með 

því að minnka sóun (tími, 

peningar), auka afköst og 

styrkja ferla.

3. Útbreiðsluhluti 

innleiðingarinnar getur 

tekið tíma í mannmargri 

og dreifðri starfsemi.

4. Samfélagsmiðlar eru 

gjarnan best notaðir af 

menntafólki; getur verið 

átak að fá almennt 

starfsfólk til að taka þátt 

og útskýra markmið, leiðir 

og ávinning.

5. Gögn á Workplace eru 

vistuð í Bandaríkjunum, 

sem er umdeild högun.

6. Drepur gamla innri vefinn 

og hrindir af stað 

kostnaðarsamri og 

tímafrekri endurhönnun.

7. Í upphafi stofnar fólk 

grúppur/hópa villt og galið 

og gengur í alltof marga 

hópa (reynsla allra), sem 

tekur tíma að stilla af og 

læra á.

8. Mikil tortryggni ríkir í garð 

nýjunga og þá 

sérstaklega 

samfélagsmiðla (þykja 

tímasóun af mörgum). 

„Oh, enn ein græjan sem 

ég þarf að læra á!“



ÓGNIR

1. Virkni Workplace mun 

skarast við virkni annarra 

samskiptatóla og 

mögulega trufla þau.

2. Úrtöluraddir á borð við 

"Enn eitt tólið til að læra 

á", "Þetta eykur bara 

áreitið á vinnustaðnum", 

"Ég þoli ekki Facebook" 

og "Vá, hvað ég nenni 

þessu ekki" munu tefja 

fyrir innleiðingu.

3. Samfélagsmiðlar hafa orð 

á sér fyrir að vera 

tímasóun og geta verið 

það í sumum tilvikum, 

þannig að gæta þarf þess 

vandlega að hafa 

ávinninginn í fyrirrúmi.

4. Mikilvægt er að Workplace 

og Chat verði aldrei notuð 

til klínískra samskipta eða 

deilingu upplýsinga um 

sjúklinga.

5. Áríðandi er að fólk nýti 

ekki óformleika miðilsins 

og stytti sér leið, sleppi 

gæðum og formlegum 

samskiptum og 

skilaboðum þar sem þau 

eru nauðsynleg.

6. Takmarkaður kostnaður er 

áætlaður við innleiðingu 

og notkun Workplace (um 

10 mkr á ári miðað við 

4.000 notendur), en 

kennsla á miðilinn og 

efnisframleiðsla kostar sitt.



TÆKIFÆRI

1. Einn Landspítali: Aleini

hugbúnaðurinn sem allir

geta notað hvar og 

hvenær sem er.

2. Gerir okkur kleift að 

"stöðva framrás" rándýrs 

hugbúnaðar.

3. Nauðsynleg "smækkun" 

vinnustaða og vinnur vel 

gegn dreifðu skipulagi.

4. Gott tækifæri til að ná 

tækniforskoti og vera í 

fararbroddi.

5. Stórkostlegt dropp í 

notkun tölvupósts fyrir 

óþörf samskipti þar.

6. Vinnur gegn 

pýramídaskipulagi og 

fletur út stéttskiptingu 

(óformlegri samskipti).

7. Eflir liðsandann með 

margvíslegum kostum til 

samskipta og "pepps".

8. Lærum betur og hraðar á 

andlit, hæfileika og færni 

hvors annars.

9. Beinar útsendingar frá 

hvaða viðburði eða fundi 

sem er eru núna leikur 

einn.

10.Tölfræði um hvaðeina í 

notkun verður núna við 

fingurgóma stjórnenda (og 

notenda) en ekki læst inni 

í sérstökum kerfum.

11.Örugg samskipti milli 

fyrirtækja á Workplace eru 

að hefjast.



Innleiðingin
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Staðan fyrir innleiðingu á Workplace
• Mjög dreifð starfsemi

• Engin ein leið fyrir upplýsingamiðlun til starfsfólks

• Hefðbundnir starfsmannafundir illmögulegir

• 10% starfsfólks vinnur við borðtölvu

• Upplýsingar um starfsemi (fréttir og viðburðir) „læstar“ á 

lokuðum innri vef (bara aðgengilegur innan domains... í 

vinnunni)

• En 100% starfsfólks eru með snjallsíma



Samskiptaleiðir fyrir innleiðingu
• Fréttir í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum

• Plaköt (mikið notuð), skilti, umhverfisgrafík, skjáir

• Fundir (of margir og of langir, þrátt fyrir Lean)

• Símtöl (borðsímar mikið notaðir)

• SMS (óvenju vinsæl samskiptaleið)

• Tölvupóstur

• Innri vefur (stór, talsvert notaður, lítið heimsóttur)

• Ytri vefur (sama...)



5.000 notendur eftir 11 mánuði
• Lögðum af stað 2. október 2017

• Pældum í útfærslum allt árið...

• ...en sjálf innleiðingin tók varla nema mánuð

• Heimsóttum helstu frumkvöðla (Eimskip og kó)

• Vorum með læti á rásdegi

• Opnuðum fínan vef og höfum gert hann enn betri með Rvk.

• Gefum allt okkar efni og þekkingu; margar heimsóknir!

• Fengum „buy in“ frá framkvæmdastjórn frá byrjun

• Keyptum smávegis forritun af Nýherja/Origo

• Um 3.700 manns skráðu sig inn strax í upphafi





http://www.landspitali.is/workplace https://www.facebook.com/Landspitali/videos/1598874016843005/

http://www.landspitali.is/workplace
https://www.facebook.com/Landspitali/videos/1598874016843005/






Hópar hafa slegið í gegn
• Tæplega 1.000 hópar (grúppur) verið stofnaðar á fyrstu 10 

mánuðunum

• Varla til verkefni eða teymi án hóps

• Hópar hafa reynst frábær lausn til að eiga í einföldum og 

kvikum samskiptum í hópvinnu, sérstaklega þegar þeir eru 

paraðir saman við öfluga notkun á spjallinu

• Beinar útsendingar frá fundum mjög algengar 

• Spjallið færist líka stöðugt í aukana

• Ungt fólk og ólangskólagengið duglegt að nota Workplace

• Lausnin er sífellt oftar notuð í símtöl



Nokkur stór verkefni framundan
• Nær allt starfsfólk hefur loggað sig inn; „claimað account“, 

en bara um 2-3 þúsund eru virk...

• Virkja þarf teymisstjóra og stjórnendur til að nýta aflið í 

lausninni og keyra upp notkun starfsfólks

• Kenna þarf markvissa notkun lausnarinnar til að auka 

framleiðni og spara tíma, fyrirhöfn... og peninga

• Halda þarf námskeið fyrir áhugasama í „framleiðslu efnis“

• Nýta má betur „third party“-lausnir; til dæmis einfalda 

Drive-skjalaskápa í skýjum og botta

• Tengja viðburði í Oracle með API við Workplace





Fólkið
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Samskiptadeild: helstu verkefni
• Að segja fréttir af Landspítala

– Tveir markhópar: Innri (starfsfólk) & ytri (almenningur og 

hagsmunaaðilar, áhrifavaldar, stjórnmálamenn)

– Mannauður & markaðsmál

– Fjórir birtingarmiðlar: Ytri vefur, innri vefur, Workplace og Facebook 

(flest efni fer á alla staði)

– Engar fréttatilkynningar, ekkert plögg (RIP: slysafréttir)

• Vefir Landspítala: 5.000 síðna ytri vefur og 50.000 síðna innri vefur 

(margir ritstjórar á deildum). Nýir ytri og innri vefir í smíðum

• Innleiðing Workplace: 5.000 af 5.100 virkir eftir 10 mánuði

• Hönnun og framleiðsla á miklum fjölda bæklinga, veggspjalda osfrv.

• Samskipti við fjölmiðla (fyrirspurnir um starfsemi; birtum mjög 

mikið af tölfræði), strategískar pælingar um samskipti við fjölmiðla. 

Þjónusta við stjórnendur. Samstarf við hagdeild. Námskeiðahald.

• Ýmisleg önnur tilfallandi verkefni sem tengjast samskiptum, 

kynningarefni, viðburðum, hönnun, auglýsingum ofl.

• Nokkur risaverkefni framundan: Hringbrautarverkefnið, fjárlög ofl.



Fimmta stærsta „fréttastofan“...

• Blaðamenn: Jón Baldvin Halldórsson 

og Stefán Hrafn Hagalín

• Grafískur hönnuður: Íris Jónsdóttir

• Vefstjóri: Brynhildur Pétursdóttir

• Ljósmyndari: Þorkell Þorkelsson

• Kvikmyndagerðarmaður: Ásvaldur 

Kristjánsson

• Verkefnastjóri vefþróunar (innri og 

ytri) fyrir hönd Fúnksjón: Sigurjón 

Ólafsson

• Verkefnastjóri vefþróunar bakenda 

fyrir hönd Advania: Gylfi Steinn 

Gunnarsson















Tvö lítil dæmi um 

frétt sem við 

birtum með 

svipuðum hætti á 

okkar fjórum 

lykilmiðlum (án 

þess að kaupa 

herferð til að auka 

lestur) eru hér að 

neðan. Tölfræðin 

talar sínu mál um 

traffíkina á ytri vef, 

innri vef, 

Facebook og 

Workplace.

-----------------

YTRI
https://www.landspitali.is/um-

landspitala/fjolmidlatorg/frettir/stok

-frett/2018/01/24/Alvarleg-stada-a-

Landspitala/

228 manns

INNRI
http://innri.lsh.is/frettir-og-

tilkynningar/frett/2018/01/24/Alvarl

eg-stada-a-Landspitala/

558 manns

WORKPLACE
https://landspitali.facebook.com/gr

oups/1957228314535206/permali

nk/2024619617796075/

2.201 manns

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Landsp

itali/posts/1707426999321039

12.770 manns

----------------

YTRI
https://www.landspitali.is/um-

landspitala/fjolmidlatorg/frettir/

305 manns

INNRI
http://innri.lsh.is/frettir-og-

tilkynningar/frett/2017/12/27/Lands

pitali-a-gult-vidbragdsstig-vegna-

rutuslyss/

https://landspitali.facebook.com/gr

oups/1957228314535206/permali

nk/2009962252595145/

135 manns

WORKPLACE
https://landspitali.facebook.com/gr

oups/1957228314535206/permali

nk/2009962252595145/

2.475 manns

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Landsp

itali/photos/a.604087972988286.1

073741829.603524763044607/16

79611652102574/

36.534 manns



Takk!



hagalin@landspitali.is

#workplaceinnri


