
Organiseringsprosessen 
Helse og mestring

Velkommen til oppstart 
for arbeidsgrupper 21. oktober 2022

1: Iverksette - Enhet Institusjon / Samlokalisere sykehjemsplasser
2: Iverksette - Enhet Hverdagsmestring / Teambasert hjemmetjeneste

3: Utrede - Enhet Rehabilitering



Bakgrunn og agenda

Når Hva Hvem

09:00 Formål, prosessen til nå, arbeid videre Morten

09:10 Forventningsavklaring – Innsjekk Villy

09:15 Prosjektarbeid og prosessarbeid i grupper Villy

09:20 Mandater for arbeidsgruppene Tove  

09:30 Gruppearbeid: Forankre og revidere mandatet Alle

10:15 Plenum: oppsummere gruppearbeidet

10:30 Pause

10:45 Gruppearbeid: Legge plan for arbeidet Alle

11:15 Plenum: oppsummere gruppearbeidet

11:45 Evaluering – Utsjekk Villy

12:00 Takk for idag



Organisering - Helse og 
mestring - Vestvågøy 
kommune 
(vestvagoy.kommune.no)

Modell for 
kvalitetsforbedring -
Helsebiblioteket.no







Helse og mestring har det siste halvannet året gjennomført en omfattende organiseringsprosess, med 
involvering av ledere, ansatte og tillitsvalgte. Dokumentene fra prosessen ligger på kommunens 
hjemmeside. 

I juni ble forslag til overordnet organisering lagt frem, i form av forslag til overordnet organisasjonskart, 
og notat med beskrivelse av endringene. Forslaget ble drøftet med fagforeningene i møte 6. juli, se 
referat fra dette. 

Etter dette ga kommunedirektøren sin tilslutning til forslaget. Den overordnede organiseringen av 
sektoren (inndeling i enheter, mv) anses dermed som besluttet. 

Kommunestyret behandlet 21. juni også sak om institusjonsplasser, der det ble besluttet å samle 
langtidsplassene på Lekneshagen. 

Bakgrunn og agenda



Kommunalsjef Helse 
og Mestring

Enhet Forskning, 
utvikling og 
innovasjon

Enhet Institusjon Enhet NAV Enhet Hverdagsmestring Enhet Miljøtjenester Enhet Bo- og 
aktivitetssenter 

Enhet 
Allmennlegetjenester Enhet Rehabilitering

Rådgiver, 
økonomi

Rådgiver, 
saksbehandling

Rådgiver 
meldingskoordinator/

systemansvarlig 

Rådgiver, 
digitalisering og 

velferdsteknologi

Overordnet organisasjonskart for sektor Helse og mestring

Konkludert

Utredes mer



1: Iverksette - Enhet Institusjon / Samlokalisere sykehjemsplasser

Hvorfor, hva og hvordan?



1: Iverksette - Enhet Institusjon / Samlokalisere sykehjemsplasser

Hvorfor vi gjør dette?
• Dreining av tjenestene, flere får tjenester i egen bolig. Fokus på mestring av eget liv. 
• Nye omsorgsplasser blir som omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tjenester. 

Hva vi skal gjøre?
• Lavest mulig i omsorgstrappa
• Samle langtidsplassene på Lekneshagen Bofellesskap.
• Sette sammen to organisasjoner til èn ny organisasjon (ikke «Lekneshagen overtar Sykehjemmet»).
• Bygge om langtidsplassene på sykehjemmet til bemannede omsorgsboliger. 

Hvordan vi gjør det?
• Trygg flytte-prosess for brukere, pårørende og ansatte. Lage plan, forankre denne. 
• Lage turnuser, basert på ny kunnskap.
• Bygge ny, felles organisasjonskultur.  
• Forbedre kvaliteten, gjennom Livsgledesykehjem, Trygghetsstandard, og lokal kompetanseplan

Hvorfor, hva og hvordan?



2: Iverksette - Enhet Hverdagsmestring / Teambasert hjemmetjeneste

Hvorfor, hva og hvordan?



2: Iverksette - Enhet Hverdagsmestring / Teambasert hjemmetjeneste

Hvorfor vi gjør dette?
• Flere eldre, flere får tilbud i egen bolig. Vi må bruke fagressursene annerledes. 
• Forventning fra brukerne og myndighetene om spesialiserte tjenester i eget hjem. 
• Forventning fra fagpersoner om interessante og utviklende oppgaver. Godt fagmiljø er avgjørende for rekruttering.

Hva vi skal gjøre?
• Organisere hjemmetjenesten i team, som er operative, ikke konsultative. 
• Starte opp kreft/palliasjons-team, hukommelsesteam, og evt innsatsteam / Forsterket helsehjelp i hjemmet.
• Samlokalisere tjenesten, lage intern organisering i team og avdelinger. 

Hvordan vi gjør det?
• Lage plan, forankre denne. 
• Lage turnuser, basert på ny kunnskap.
• Bygge ny, felles organisasjonskultur.  
• Lage bestilling for nye lokaler til felles, samlokalisert hjemmetjeneste.

Hvorfor, hva og hvordan?



3: Utrede - Enhet Rehabilitering

Hvorfor, hva og hvordan?



3: Utrede - Enhet Rehabilitering

Hvorfor, hva og hvordan?



3: Utrede - Enhet Rehabilitering

Hvorfor, hva og hvordan?



3: Utrede - Enhet Rehabilitering

Hvorfor vi gjør dette?
• Sikre at kommunen tilbyr tjenester på alle nivå i rehabiliteringspyramiden.
• Prioritering av ressursutløsende tjenester.

Hva vi skal gjøre?
• Utrede etablering av enhet Rehabilitering. 
• Utrede samorganisering av korttid, KAD-plasser og legevakt (sykepleiefunksjonene).
• Utrede samorganisering av fysioterapi/ergoterapi, friskliv, hjelpemiddel, og hverdagsrehabilitering, 

samt samhandling/plassering av forsterket helsehjelp/ digital hjemmeoppfølging. 
• Foreslå intern organisasjonsstruktur for en enhet Rehabilitering, med team og avdelinger.

Hvordan vi gjør det?
• Trygg og inkluderende prosess.

Hvorfor, hva og hvordan?



Bakgrunn og agenda

Når Hva Hvem

09:00 Formål, prosessen til nå, arbeid videre Morten

09:10 Forventningsavklaring – Innsjekk Villy

09:15 Prosjektarbeid og prosessarbeid i grupper Villy

09:20 Mandater for arbeidsgruppene Tove

09:30 Gruppearbeid: Forankre og revidere mandatet Alle

10:15 Plenum: oppsummere gruppearbeidet

10:30 Pause

10:45 Gruppearbeid: Legge plan for arbeidet Alle

11:15 Plenum: oppsummere gruppearbeidet

11:45 Evaluering – Utsjekk Villy

12:00 Takk for idag



Mentimeter

Gå til:  www.menti.com

Trykk kode: 41 74 04 07

Spørsmål: Hvilke forventninger har du til samlingen?

Legg inn: En eller to ord / korte setninger



Forventninger til samlingen



Prosjektorganisasjon

Linjeorganisasjonen
(permanent organisasjon)

Prosjektet
(temporær organisasjon)

Leveranser

Prosjektmandat og ressurser



Iverksetting
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Prosjektene mislykkes ikke nødvendigvis fordi 
den valgte løsningen er feil…

… men grunnet svak planlegging og implementering, 
samt for lite fokus på endringsledelse

1: Forberede 2: Planlegge 3: Utføre 4: Evaluere 5: Følge opp

“… when asked what went wrong with their transformation
projects, 4% of the managers cited software problems, 1% said
they received bad advice, but 87% pinned the failure of their
transformation program on the lack of adequate change
management.”

(Harvard Business Review)



Bakgrunn og agenda
Når Hva Hvem

09:00 Formål, prosessen til nå, arbeid videre Morten

09:20 Forventningsavklaring – Innsjekk Villy

09:30 Prosjektarbeid og prosessarbeid i grupper Villy

09:40 Mandater for arbeidsgruppene Tove

09:45 Pause Alle

10:00 Gruppearbeid: Forankre og presisere / supplere mandatet

10:45 Plenum: oppsummere gruppearbeidet

11:00 Pause

11:15 Gruppearbeid: Legge plan for arbeidet Alle

11:45 Plenum: oppsummere gruppearbeidet

11:55 Evaluering – Utsjekk Villy

12:00 Takk for i dag

BetelUl
Betel3.16



Mentimeter

Gå til:  www.menti.com

Trykk kode: 41 74 04 07

Spørsmål: Evaluering av samlingen



Evaluering av samlingen




