
 

Invitasjon til møte om Kommunedelplan helse og omsorg, 28. 
oktober 2019 kl. 18:30-21:00  
 

 
 

Vestvågøy kommune er opptatt av å samarbeide med frivilligheten i planleggingen av 
strategier for helse- og omsorgstjenestene for fremtiden. Dine innspill i Kommunedelplanen 
for helse og omsorg er derfor viktige for oss! Velkommen til et møte for frivillige 
organisasjoner, lag/foreninger, pårørende og brukere.  
 
 

 Dato: Mandag 28. oktober klokken 18:30-21:00  

 Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset 

 Hvem: Vi inviterer frivillige, lag/foreninger, pårørende og brukere – et bredt sammensatt 
publikum.  

 
Dørene åpner 18:15, og det er enkel servering av kaffe med nogo attåt. 
 
Tema for møtet er arbeidet med kommunedelplan for helse og omsorg, der vi ønsker innspill og 
debatt om hvordan kommunen kan løse fremtidige utfordringer.  

 Hvordan kan vi gi gode tjenester i årene som kommer, med de utfordringene som venter?  

 Hva betyr dette for frivillige, lag/foreninger, og pårørende?  

 Hvordan ser dere at vi best kan møte fremtiden? 
 
I starten av møtet gis en kort innledning om utfordringene slik de fremkommer i det 
kunnskapsgrunnlaget vi har pr i dag. Her vil vi også si hva slags strategier som vi tenker skal brukes de 
nærmeste årene – og det er disse vi ønsker innspill fra dere på. 
 
De viktigste utfordringene: 

 Folkehelse – her har Vestvågøy et forbedringspotensiale på flere indikatorer 

 Flere brukere av tjenestene pga. at det blir flere eldre og flere demente 

 Flere yngre brukere av omsorgstjenestene 

 Vi mangler boliger i Vestvågøy, særlig for utsatte grupper 

 Kommunen får ansvar for stadig flere oppgaver, men lite/ingen penger 

 Bærekraft i forhold til økonomi, rekruttering og kompetanse 

 Sosiale ulikheter og stor forskjell i helse i befolkningen 



 
 
De strategiene vi tror er viktigst akkurat nå: 

 Gjøre det mulig å bo hjemme så lenge som mulig, se på bolig/løsninger 

 Fokus på å bevare det friske lengst mulig, gjennom å forebygge og rehabilitere 

 Anvende (velferds)teknologi for å avlaste tjenestene 

 Bedre tilrettelegging for frivillighet, engasjerte familie, venner, naboer, med flere. 

 Mer medvirkning – spørre «hva er viktig for deg»?  
 
Vi har også et ønske om å inkludere regjeringens satsing «leve hele livet» og ønsker innspill på 
hvordan vi kan gjøre det i planarbeidet. 
 
Etter innledningen arrangerer vi en liten workshop der vi stiller noen spørsmål omkring de 
strategiene vi har valgt, og hvordan vi kan jobbe videre med dem. Her vil det også være anledning til 
å foreslå andre/nye strategier til det videre arbeidet. 
 
Vi håper dette er interessant for dere å være med på, og at vi ses den 28.10. 
 
Av hensyn til planleggingen ber vi om tilbakemelding senest til den 22. oktober kl. 12:00 fra de som 
ønsker å delta. Du/dere kan kontakte Cato Hansen (cato.hansen@vestvagoy.kommune.no) eller 
Marte Hykkerud Klevstad (marte.klevstad@vestvagoy.kommune.no eller SMS til 41539985) 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Cato Hansen 
Prosjektleder, KDP helse og omsorg 
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