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  Hamarøy helsebygg - Styringsgruppemøte 26.4.2022 

Dato: 2022-04-26 Sted: Teams Tid: 1200-1330 

Møteleder:  
 

Referent: Turi Borgund 

Virksomhet:  Navn/Init.:  Rolle/Ansvar:  Til stede:  Kopi:  

 Ann Irene Sæter 
Filip Mikkelsen 
Leif Harald Olsen 
Tommy Kristensen 
Britt Kristoffersen 
Ann-Elise Os 
 
Odd-Børge Pedersen 
Olav Ytre-Arne 
Turi Borgund 
 

Leder i styringsgruppa 
Nestleder 
Medlem 
Medlem 
Ordfører, observatørrolle 
Kommunalleder helse og 
velferd 
Kommunedirektør 
Arkitekt, Norconsult 
Rådgiver, Norconsult 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Neste møte:  30.5.2022 Sted:  Teams Tid:  1000-1130   

 

 

Punkt: Sak: Frist/Utført: Ansvar: 

SG 03/22 Kort orientering om vikar for Ingunn Lindbach 
 
Olav Ytre-Arne orienterte om at han går inn som vikar for Ingunn 
Lindbach, som sekretær for styringsgruppen, da Ingunn dessverre 
er blitt langtidssykemeldt.  
 

  

SG 04/22 Orientering om møtesekvens med interessenter/tjenesteytere i 
et mulig helsehus 
 
Det er i uke 12 og uke 16 avholdt i alt 9 møter med aktuelle 
tjenesteytere og ressurspersoner. Formålet med møtene var å få 
innspill til hva et helsehus kan inneholde, og til hvordan tilbudet bør 
innrettes.  
 
Noen hovedfunn fra denne møtesekvensen er: 
 

• Man er opptatt av å legge til rette for samisk innhold i 
helsetjenestene 

• Man ser store fordeler ved å være «under samme tak» 

• Det er delte, eller nøytrale meninger om lokalisering 

• Ønske om etablering av et spesialisthelsetjenestetilbud som 
reduserer behov for å reise til Nordlandssykehuset i Bodø 

• Behov for å fornye deler av sykehjemskapasiteten på 
Oppeid 

• Likeverdig tilbud om helsetjenester må sikres for alle 
befolkningsgrupper i kommunen, inklusive flyktningene. 

 
4 mulige modeller ble registrert: 
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• Helsehuset legges på Drag 

• Helsehuset legges på Oppeid 

• Helsehuset organiseres som et delt tilbud lokalisert på Drag 
og Oppeid 

• Det etableres tilleggsfunksjoner knyttet til omsorgsboliger 
som nå er under prosjektering på Drag og Oppeid, slik at 
disse kan få en slags sykehjemsfunksjon. Resterende 
helsetjenester legges til Ulvsvåg 

 
Lokalisering vil bli besluttet politisk, senere.  
 
Nærmere orientering om møtesekvensen framgår av presentasjon 
som ble gjennomgått i møtet, denne legges ved referatet til 
orientering. 
 
Kommentarer til orienteringen fra styringsgruppen: 
 

• Tilgjengelig dokumentasjon av innhold i samiske 
helsetjenester må komme med i kunnskapsgrunnlaget 
Referanse: SANKS og Samisk ressursgruppe 

• Det må legges til rette for sterke og robuste fagmiljø, det vil 
bedre muligheter for å rekruttere personell 

• Oppgitt referanseprosjekt Kjøpsvik er et eksempel på en 
løsning som ikke er ønskelig. 

• Det er viktig at det blir et godt legetilbud både på Oppeid og 
Drag 

• Tiltak angitt i vedtatt plan for helse og omsorg for den 
lulesamiske befolkningen må følges opp. Dette gjelder for 
eksempel veiledningsordning for leger med samiske 
pasienter, lulesamisk utviklingssenter for sykehjem, 
utviklingsforum mellom Helse Nord, Sametinget, og 
Hamarøy kommune. 
 
Erfaringen er at det tar tid å jobbe med disse tingene. Det 
er mange prosjekter for samiske helsetjenester på gang, 
som eksempel: 
• Helse Nord, Sametinget, helsedirektoratet, 
Hamarøy kommune, og Nordland fylkeskommune, jobber 
mer samhandlingen mellom de ulike aktørene for å sikre at 
en kan møte kompetanse på lulesamisk kultur uansett hvor 
i helsetjenesten en henvender seg.  
• Lulesamisk miljø og språktolk, pågående prosjekt 
med målsetning om å heve kunnskap og forståelse. 
Medarbeidere som har kompetanse og språket frikjøpes for 
å kunne ivareta pasienter på sykehjemmet på Oppeid. 
 
 

• Det er viktig at tjenestetilbudet blir lagt opp rasjonelt, slik at 
man får mest mulig helsetjeneste pr krone. 
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Samisk rådgiver Lars Filip Paulsen har sagt seg villig til å bidra med 
konkret tekst til kunnskapsgrunnlaget knyttet til ivaretagelse av 
samisk innhold i helsetjenestene. 
 

SG05/22 Framdriftsstatus 
 
Oppdatert framdriftsplan som viser endringer i forhold til opprinnelig 
plan ble gjennomgått: 
 

• Møter med brukere/interessenter er gjennomført i mars som 
planlagt 

• Det er foreslått et eget møte med SANKS som NO vil følge 
opp 

• Prosjektet er noe forsinket, på grunn av sykdom. 

• Det er viktig å få møte med Helse Nord så snart som mulig. 
Forhold og fordeling av tjenestetilbud mellom det statlige 
nivået og kommunen når det gjelder helsetjenestetilbudet, 
får stor betydning for innhold i et helsehus. Kommunens 
beliggenhet, med lang vei til sykehus, har også stor 
betydning i dette bildet.  
Etter diskusjon om på hvilket nivå møtet skal avholdes, og 
hva møte med Helse Nord skal inneholde, ble det 
konkludert med at administrasjonen avklarer dette nærmere 
og kontakter for å avtale nærmere. 
 

Forsinkelser pga sykdom, og uvisshet mht møtepunkt med Helse 
Nord, gjør at det ikke er realistisk å kunne ferdigstille 
kunnskapsgrunnlaget før etter sommerferien. Dette er ikke kritisk i 
forhold til behandling av økonomiplan og investeringsbudsjett, som 
skjer i desember 22. Det legges likevel opp til at kommunestyret 
orienteres om status i møtet 16.6.22, men at behandlingen av selve 
dokumentet kommer etter sommerferien. 
 

  

SG06/22 Innspill fra styringsgruppen 
 
Fra Filip Mikkelsen: 
 

• Det er viktig at det er tilstrekkelig tomteareal tilgjengelig der 
de nye omsorgsboligprosjektene realiseres, slik at eventuell 
samlokalisering med helsehuset ikke hindres. 

• Det må utføres støymåling knyttet til tungtrafikk fra ferjeleie 
og fra bedrift TQC for omsorgsboligprosjektet på Drag. 
Administrasjonen opplyste at dette er bestilt, men ikke utført 
pr dato. 

• Risikobilde for omsorgsboligene knyttet til eventuell ulykke 
ved TQC må utredes. 

 
(etter møtet er det mottatt mail fra Filip Mikkelsen med utdypning av 
disse punktene.) 
 
Norconsult formidler innspillene til omsorgsboligprosjektet. 
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Fra Leif Harald Olsen: 
 

• Har sammenfattet sine synspunkt på prosjektet et eget 
notat, som framsendes til styringsgruppens medlemmer. 
Mye sammenfaller med de innspill som er referert tidligere i 
møtet. 

 
 

 Neste møte 
 
Opprinnelig møtetidspunkt 30.5.22 kl 1000 – 1130 opprettholdes. 
Norconsult sender ny innkalling til dette møtet (og avlyser det som 
ligger i kalenderen nå, og som er innkalt av Ingunn Lindbach) 

  

    

    

    

    

    

    

 

   

 
 


