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Fremtidens helsebygg 

i nye Ørland kommune

Fellesnemnda  

20.06.2019

Milda Lunde Stene

Prosjektleder WSP Norge



Ørland og Bjugn kommuner skal slås sammen til en kommune fra 01.01.2020. For «Nye» 

Ørland kommune er det behov for en vurdering av fremtidens behov for helse og 

velferdstjenester.

Kommunestyret i dagens Ørland kommune har med dette som utgangspunkt vedtatt å 

gjennomføre et forprosjekt for planprosessen av nytt helsebygg og nye kommunale 

boliger i nye Ørland kommune. Bjugn kommune skal involveres og delta i denne 

prosessen på lik linje med Ørland kommune. 

WSP ble engasjert som prosjektleder for dette forprosjektet fra og med januar 2019

Bakgrunn
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▪ Belyse fremtidig behov for helse og omsorgstjenester og organisering av disse i 

nye Ørland kommune. 

▪ Utarbeide en plan for nytt helsebygg og nye kommunale boliger i Nye Ørland. 

▪ Levere en sluttrapport med tilrådninger, senest 30.10.2019. 

Forhold som skal belyses: 

➢ Framtidas behov for helse og omsorgstjenester i nye Ørland kommune

➢ Framtidas behov for samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre 

➢ Vurdering av driftskostnader knyttet til framtidas helse og omsorgstjenester

➢ Velferdsteknologi – utnyttelse og implementering i tjenestetilbudet

➢ Vurdering av egnethet og plassering av eksisterende bygningsmasse sett i forhold til fremtidig behov 

➢ Behov for fremtidig ny bygningsmasse og plassering av denne sett i forhold til fremtidig behov 

➢ Hvilke anskaffelsesprosedyrer anbefales ved kontrahering av nybygg 

➢ Føringer i lovverk, stortingsmeldinger, nasjonale reformer og lokale styringsdokumenter

Målsetting for arbeidet i forprosjektet  



Prosjektets organisering og deltakelse 

Kommunestyre

Prosjekt-gruppe

Prosjektansvarlig 

Styringsgruppe Komiteer og utvalg 

Prosjektleder
WSP

Referansegrupper
Ansatte - Fag  - Brukere  - Samarbeidspartnere 

Delutredninger

Rådgiverteam 
WSP 



Fremdriftsplan for et nytt helsehus 

Organisasjonsutvikling og realisering av gevinster skjer parallelt 
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Alle kommuner må endre/ 
tilpasse dagens 
arbeidsmåter tilknyttet 
helse- og 
omsorgstjenester: 

Eksisterende 
bygningsmasse må 
tilpasses  

Morgendagens krav 

Slik dette er beskrevet i 
stortingsmeldinger, NOU-
er og veiledere.  

Store utfordringer innen sektoren



▪ Kartlegge dagens tjenesteomfang/ tjenesteprofil

▪ Kartlegge og vurdere dagens bygningsmasse

▪ Utarbeide en oversikt over bruk av velferdsteknologi i tjenestene

▪ Innhente erfaringer fra ledere, ansatte og brukere av tjenestene

▪ Gjennomføre stormøte/ workshop 1. Med utgangspunkt i kartleggingene/ 
oversiktene: drøfte sentrale problemstillinger med et fremtidsperspektiv. Utarbeide 
foreløpig forslag til løsninger

▪ Innhente erfaringer fra andre kommuner

▪ Utarbeide en oversikt over aktuelle tomter/ areal for utbygging

▪ Innhente ytterligere meninger og innspill fra ledere, ansatte og brukere av 
tjenestene

Klarlegge og utrede (I)



Kartlegge og utrede (II) 

▪ Gjennomføre stormøte/workshop 2. Videre arbeid med de ulike forslagene 

fra workshop 1. Vurdere de potensielle tjenestefaglige effektene/ gevinstene av disse 
over tid fremover . 

▪ Utarbeide overordnete funksjonsbeskrivelser for fremtidens bygg, inkl. utearealene 

▪ Utarbeide mulighetsskisser 

▪ Gjennomføre en systematisk analysere av potensielle gevinster som ligger i forslagene 
fra workshop 2 mht. både tjenestekvalitet, kompetanse, bemanning, driftsøkonomi  

▪ Gjennomføre stormøte/ workshop 3. Kvalitetssikre konseptforslaget  

▪ Driftsøkonomi i nye forslag beregnes nærmere. 

▪ Utarbeide en strategi for videre prosess, samt kontrahering for arbeidet i de neste 
fasene 



Møter med interessenter og andre i prosjektet  

Gjennomførte møter våren 2019

• Styringsgruppa og 
prosjektgruppa (jevnlig)

• Ambulansetjenesten i 
Trøndelag 

• St. Olavs Hospital –
samhandlingsavdelingen 

• Stjørdal kommune, Levanger 
kommune

• Stormøte 1 og stormøte 2 
(ledere, fagansvarlige, repr. 
for brukernes organisasjoner) 

Møter som er planlagt høsten 2019 
• Styringsgruppa og 

prosjektgruppa (jevnlig)
• Forsvaret, Tannlegetjenesten
• Kommunene tilknyttet 

Fosen Helse IKS 
• Fastlegene
• St. Olavs Hospital-

samhandlingsavdelingen 
• Stormøte 3  (ledere, 

fagansvarlige, repr. for 
brukernes organisasjoner)



Prosess for å utvikle innholdet/ konseptet

September-
Oktober

Mars –
August  

Januar-
Februar

November

Stormøter/
Workshops

7 - 8 mars
6 -7 juni

5 september



Gjennomgang av eiendommene sammen med 
vaktmester. Intervjuer med ledere/ fagansvarlige
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Symptom Teknisk 
tilstands-
grad 

Kommentar Egnethet 
for tjeneste-
funksjonen 

Kommentar

Ingen 
symptomer

0 Funksjonell standard OK
Teknisk standard OK
Innemiljømessig standard OK

0 Godt egnet for tjenesten og dens 
brukere.  

Svake 
symptomer

1 Funksjonell standard med noen 
svakheter
Teknisk standard med svakheter, 
men ingen utbedringspålegg 
Innemiljømessige krav med visse 
svakheter 

1 Stort sett egnet for tjenestens brukere.  
Noe lang avstand til andre funksjoner 
som inngår i driften 

Middels 
kraftige 
symptomer 

2 Funksjonell standard med 
betydelige svakheter
Behov for viktige tekniske 
utbedringer 
Innemiljømessige krav med 
vesentlige svakheter 

2 Lite egnet for tjenestens brukere 
Nødvendig å noen tilpasninger for å 
tilfredsstille krav 
Redusert mulighet for å etablere en  
effektiv drift. 

Kraftige 
symptomer 

3 Betydelig manglende 
funksjonalitet
Betydelige tekniske 
utbedringspålegg 
Innemiljømessige krav ikke 
tilfredsstillende

3 Uegnet for tjenestens brukere
Trenger omfattende ombygging for å 
tilfredsstille krav
Svært liten mulighet for å etablere en 
effektiv drift.   

Graderingsskala  



Botngård og Brekstad

Gjenomgang av eiendommene sammen med 
vaktmester. Intervjuer med ledere/ fagansvarlige



• Ørland kommune. Bjugn kommune  Nye Ørland kommune.
• Fosen-kommune i Fosen Helse IKS. 
• Andre kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med. 

• Demografi. Befolkningsutvikling – og sammensetning
• Justert for hvordan befolkningens helse utvikler seg 

• Bruk av poliklinikkene. Omfang/ antall pasienter.

• Legevakttjenester - omfang

• Ambulansetjenester – omfang

• Omsorgstjenester - omfang
• Hjemmetjenester
• Institusjon/ langtids- og korttidsplasser
• Etterbehandlingsplasser og kommunale akuttplasser

Tjenesteanalyse – frem mot 2040



Stormøte/ workshop 1:  7.-8. mars 2019



• Dagens tjenestetilbud og brukergrupper, organisering og 
samhandling med andre. Vedtak som er fattet vedr. helse og omsorg 
i nye Ørland, og arbeid som er igangsatt. 

• Status for dagens bygningsmasse sett i forhold til tekniske krav

• Status for dagens bygningsmasse sett i forhold til egnethet for 
tjenestenes behov og krav

• Forutsetninger og rammer gitt av storting, regjering, husbanken. 
Erfaringer fra andre kommuner som har igangsatt nye 
byggeprosjekter

• Helhetlig løsning for helsebygg i nye Ørland: 
Hva må endres? Hva må bygges nytt? Hva må ligge nært hverandre? 
Hva bør/kan ha avstand? Hva bør/kan være som det er?"

Tema i Stormøte 1 - 7-8 mars 



Studietur i Trøndelag

Tromsø - Otium - omsorgsboliger

Staup helsehus, Levanger 



Stormøte/ workshop 2:  6. -7. juni 2019



• Gjennomgang av de ulike alternativene som ble utarbeidet i stormøte 1. 

• Presentasjon prosjektgruppas anbefaling om løsning for 
tjenestefunksjoner i et helsehus, bygg/ funksjoner som kan/ bør ligge 
nært og bygg/ funksjoner som kan/bør ligge i avstand . 

• Presentasjon fra studiebesøk på Staup helsehus, Levanger og Stjørdal 
helsehus (for Værnesregionen).

• Gevinstrealisering ved etablering av helsehus: 

• Utarbeide prinsipper for samhandlingen innenfor helsehuset. Hvordan 
funksjonene må ligge i forhold til hverandre for å kunne hente ut 
gevinster  

• Utarbeide prinsipper for sentrale servicefunksjoner i helsehuset

• Tanker om hva helsehuset skal representere for samfunnet?

Tema i Stormøte 2 - 6-7 juni 



• Legevakt
• Ambulanse
• Poliklinikker 
• Laboratorium 
• DMS sengepost
• ØHD-senger
• Korttidsplasser – alle typer døgn og dag
• Dagbehandling (diabetes mm)
• Legekontor
• Hjelpemidler og velferdsteknologi
• Ergoterapi og fysioterapi
• Hverdagsmestringsteam
• Opptreningssenter
• Spesialisert sykepleie
• Psykologtjenester 
• Rus/psykiatri
• Base hjemmetjenesten

• Institusjon langtid
• Omsorgsboliger m/u 

bemanning
• Barnebolig  
• Aktivitetssenter

• Jordmor/ svangerskapskontroll
• Helsestasjon
• Skolehelsetjeneste
• Barnevern, PPT
• Folkehelse-koordinator

• Miljørettet helsevern
• Kommuneoverlege
• Kurs kompetanse

• Oppfølgingstjenester
• Dagopphold demente
• Frivillighetssentralen
• Frisklivsentralen 

Vestibyle
Kafe og kantine 

Må utredes:
Produksjonskjøkken/ 

matombringing

Helsehus

Nært 

Avstand 

• Forvaltning og 
koordinering

• Tjenesteutvikling
• Helseadministrasjon

• Brukernes 
organisasjoner

• Likemannsarbeid  



Eksempel: Nærhetsdiagram Grønt og Gult hus – Samordne kunnskap/kompetanse. Skape effektivitet i tjenesten.
(skal arbeides med videre) 
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− Unngåtte kostnader

− Redusere antall oppgaver

− Redusere forbruk

− Reforhandle avtaler

− Spart tid

− Redusere antall oppgaver som utføres

− Bruke mindre tid på samme oppgaver

− Økt kvalitet

− Resultatindikatorer

− Subjektive vurderinger

Gevinster?



Behandling og rehabilitering ja, men mer enn det: 
▪ Et hus for hele mennesket
▪ Forebygging
▪ Mestring og læring -->livsglede
▪ Kunnskap og trygghet 
▪ Aktivitet og utvikling 
▪ Kreativitet og kraft 

Legge liv til årene, ikke bare år til livet

Et laboratorium for utvikling av nye tjenester? 

Det er ingen som bor i Helsehuset 

Hva skal helsehuset representere for samfunnet?


