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På torsdag ble Vikna 
kommunestyre invitert på 
omvisning på Helsehuset 
på Rørvik. Mye gjenstår 
før alt er ferdig. Men 
jobben som allerede er 
blitt gjort skapte opti-
misme blant de som var 
der. 

Om du har vært på Rørvik så 
er det vanskelig å ikke legge 
merke til det som skjer ved 
helsehuset der. Mange maski-
ner og arbeidsfolk står på for 
å bygge det nye helsehuset. Nå 
er fase én ferdig. Noe kommu-
nestyret var invitert for å 
overvære.

Byggingen er en del av pro-
sjektet Helse for framtida i 
Vikna kommune. Prosjektle-
der Anne-Ruth Jangaard sier 
det er kjempeartig å se alt 
som skjer på helsehuset.

– Når det er et så stort pro-
sjekt vi jobber med så synes 
jeg det er viktig å vise hvor-
dan det går underveis. Derfor 
ville vi inviterer kommune-
styret slik at de kan se resul-
tatene av jobben som er lagt 
ned. Og konturene av det som 
etter hvert vil bli, sier Jan-
gaard.

STORE GREIER
Helsehuset er et stort bygge-
prosjekt, og med en kostnads-
ramme på 140 millioner kro-
ner er det mye som skal 
gjøres. Med mange anleggs-
maskiner og arbeidsfolk så 
blir det litt lyd. Men helsehu-
sets tjenester har vært i full 
drift hele tiden under byggin-
gen.

– For noen så kan det bli litt 
mye bråk til tider. Men vi har 
ikke begrenset tilbudet her på 
noen måte under byggingen. 
De som jobber her skal ha 
honnør for fleksibiliteten og 

tålmodigheten de viser når 
det bygges rundt dem, sier 
Jangaard.

BLIR BEDRE PÅ ALLE PLAN
Prosjektlederen forsikrer de 
som var på omvisning om at 
det skal være full drift under 
hele byggeprosessen.

– Det nye helsesenteret blir 
tettere og mer funksjonabelt. 
Når det kommer til logistikk 
mellom avdelinger så vil det 
bli bedre enn det var før. Som-

meren 2019 skal det stå ferdig, 
og det vil ikke være til å 
kjenne igjen når alt er ferdig-
stilt, sier Jangaard.

Helsehuset på Rørvik har 
trengt en renovering i noen år. 
Nå blir det bygget for at det 
skal være mer funksjonabelt, 
mer oversiktlig og for mange 
år fremover. Det vil være byg-
ging, støy og mye annet som 
kommer med et slikt prosjekt. 
Nå er fase én over og de er i 
full gang med fase nummer to. 

Her står prosjektleder Anne-Ruth Jangaard og forklarer hva som skal skje videre i prosjektet. Fløyen folket står i skal romme barnevernstjenes-
ten når det står ferdig. 

Det er lagt 
opp til flere 
små kontorer 
i det nye 
helsehuset. 

Avdelingsleder i hjemmetjenesten i Vikna kommune, Anita Hansen (t.v.) får her en gave av prosjektleder 
Anne-Ruth Jangaard for effektiviteten hjemmetjenesten har vist når de flyttet fra gamle til nye lokaler. 

Ordfører i Vikna kommune, Amund Hellesø var fornøyd med å få se 
hvordan byggingen har gått. 

Når man er på omvisning på et helsehus så er det ofte litt sunnere 
drikke og bespisning. Her vurderer ungdomsrepresentant Ingrid Darell 
Holm og varaordfører Merete Lervåg om de skal prøve seg på en 
spinat-shot. 

Før omvisningen ble det holdt foredrag om det som er blitt gjort, og 
det som skal gjøres på helsehuset. 

Fase 1 ferdig på Rørvik Helsehus


