
 
 

 
 

 

 
Dato: 10.05.2021 

 

Møtereferat 3 Styringsgruppen Helsebygg 

Møtedato: 10.05.2021, kl 1400-1600 
Sted: Skogheim, Oppeid og Teams 
 
Til stede: Ann Irene Sæter 
  Filip Mikkelsen 
  Leif Harald Olsen  
  Kurt Fossvik 

Kirstin L. Mobakken 
Norconsult v/ Ingunn Lindbach og Lise Skotnes 
Ann-Elise Os – referent 

 
 

Nr Sak Beslutning Ansvarlig 

SG 7/21 Referat forrige 
møte 

Referat fra styringsgruppemøte 26.4.2021 godkjent.  

SG 8/21 • Mandat 
 
 

 

• Mål og 
visjon 

• Kommunedirektørens mandat framlagt og 
godkjent. Mandatet publiseres på kommunens 
hjemmeside. 
 

• Dokumentet «Mål og visjon for Prosjekt 
Helsebygg» ble presentert av kommunalleder. 
Styringsgruppen ønsker å behandle dokumentet 
videre, og saken tas opp til behandling ved neste 
styringsgruppemøte. 

 

• AEO 
 
 

 
 

• AEO 

SG 9/21 Presentasjon av 
nye beregninger 
og framskriving 
av framtidig 
behov for 
omsorgsplasser 
i Hamarøy 
kommune 

• Kommunalleder presenterte en ny rapport med 
beregninger basert på framskriving fra SSB, 
foreløpige tall pr 15.6.2021. Rapporten 
inneholder beregninger fram mot 2050, og 
bygger på datafangst fra kommunene og 
statistiske beregninger av befolkningsutvikling. I 
presentasjonen ble det gjort en sammenligning 
med det faktagrunnlaget som gjeldende Helse- 
og omsorgsplan bygger på, samt 
Perspektivanalyse for Hamarøy kommune; 
redigert pr 2020.  
Rapporten belyser også statistisk framskriving av 
forekomst av demens etter nye beregninger som 
ble foretatt på bestilling fra Helsedirektoratet i 
2020. Forekomsttall av demens i Norge er viktig 
også for Hamarøy kommune for bedre å kunne 
planlegge riktige tjenester i dag, og for å kunne 
gjøre riktige beregninger av tjenestebehov i tiden 
framover. 
 
Funn i rapporten tas med videre i arbeidet med å 
kartlegge og beregne behov for omsorgsplasser.  

• AEO 
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SG 10/21 
SG 11/21 

Statusrapport 
Norconsult 

Norconsult presenterte arbeidet fra arbeidsgruppen 
6.5.2021: 

• Det er gjort en kartlegging av alle eksisterende 
omsorgsbygg; både institusjon og de ulike 
omsorgsboligene. Tjenesten selv har jobbet med 
en rekke problemstillinger knyttet til dagens 
løsninger der det er sett på hva som fungerer bra 
i dag, hva som fungerer mindre bra. Funnene fra 
dette arbeidet blir presentert i sluttrapport fra 
Norconsult. 
Det er utarbeidet et nærhetsdiagram som 
grunnlag for å planlegge hvordan funksjonene 
kan løses bedre i de nye omsorgsboligene. 

• Planlegging av spørreundersøkelse til utvalgte 
og representative innbyggergrupper. 
Frivillighetssentralen får en sentral rolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SG 12/21 Framdriftsplan – 
status, 
måloppnåelse, 
milepæler 

• Vi er nå i overgang mellom fase 
Funn/oppsummering og Analyse/undersøkelser. 
Prosjektet er ca 1 uke forsinket, men alle 
aktivitetspunktene er gjennomført så langt. 
Videre er vi 1-2 uker bak skjema på 
idèutviklingsfasen. 
Forsinkelsene innebærer ikke endring i de 
opprinnelige milepælene. 
- Leveranse omsorgsboliger ferdigstilles juni-21 
- Leveranse konseptfase Helsehus ferdigstilles 
september-21 

• Oppsummering funn leveres i en midtveis-
rapport uke 20/21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Norconsult 

SG 13/21 Informasjon fra 
møte med Sami 
Klinihkka 

• Styringsgruppens leder og intern prosjektleder 
refererte fra møte den 5.mai 2021 med Sami 
Klinihkka v/ klinikksjef Amund Peder Teigmo. Det 
var et samhandlingsmøte vedrørende 
kommunens planer for utvikling av kommunale 
helsetjenester i samarbeid med 
spesialisthelsetjenestene.  
Sami Klinihkka er fra før godt etablert på Drag 
med SANKS (Samisk nasjonal 
kompetansetjeneste – psykisk helsevern og 
avhengighet). 
 
Det ble informert om bakgrunn prosjekt 
Helsebygg og viktigheten av at 
spesialisthelsetjenestene får en rolle i utvikling av 
det framtidige kommunale helsetilbudet.  
Prosjektleder informerte om hvilke konkrete tiltak 
for den samiske pasienten Hamarøy kommune 
har iverksatt. 
Sami Klinihkka jobber med 2 strategiske 
hovedsatsningsområder utsprunget fra Strategi 
for samiske spesialisthelsetjenester (Helse 
Nord); Kompetansespredning og Oppbygging. 
For satsningsområde Kompetansespredning er 
samhandling lokalt i kommunesektoren vesentlig, 
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og her ser vi sammenfallende interesser i et 
utviklingsperspektiv. 
De har også et helt nytt tiltak som omfatter en 
prosjektstilling som skal etablere tolketjeneste for 
de 3 samiske språkene. 
 
Hamarøy kommune tar initiativ til videre 
samhandling med Sami Klinihkka.  

 
 
 
 
 
 
 

• AEO 
 

SG 14/21 Eventuelt • Styringsgruppen deltar på workshop med 
arbeidsgruppen 27.mai 2021.  

• Neste møte i styringsgruppen avholdes 1.juni 
2021. 

• Det ble besluttet at administrasjonen skal 
kontakte Sametinget og søke om midler til 
prosjektet. 

 

 
 
 
 
 

• KF 

 
 
 
 
Ref. 
Ann-Elise Os 
 


