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Agenda:
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organisering av prosjekt 
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• Hva er gode måter å få 

innspill og engasjement fra 

eldre i arbeidet? 

• Hvordan ønsker eldrerådet 

å være samarbeidspartner i 

arbeidet?



Hva skal vi gjøre i prosjekt Smart Helse 2035?

• Tre arbeidspakker

1. Kunnskapsgrunnlag og 

framtidsanalyse

2. Plan for utvikling av helse- og 

omsorgstjenester og eiendommer til 

helse- og omsorgsformål for Bodø 

kommune frem mot 2035 

3. Plan for rekruttering og stabilisering 

av kompetanse

• Metode

Etablerer samhandlingsarenaer og 

prosessmodellering sammen med: 

• Ansatte i Bodø kommune

• Politikere, rådene, utvalgene

• Eksterne interessenter; herunder 

NORD universitet, NLSH, frivillige 

organisasjoner, pasient/bruker/ 

pårørende -organisasjoner og 

næringsliv

Fokus på bærekraft, kvalitet, utvikling og innovasjon
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1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet





Demografi spiser strategi til frokost

Kilde SSB – økonomiplan 

Bodø kommune





Demografi = 1) økt vekst i brukere/pasienter 

Kilde: Sintef Helse

2017 2020 2025 2030 2035 2040

Unike brukere kommunens tjenester 3 576 6 % 19 % 33 % 49 % 66 %

Avlastning i institusjon, plasser 91 7 % 24 % 44 % 63 % 79 %

Dagopphold, plasser 227 9 % 32 % 61 % 93 % 127 %

Langtidsopphold institusjon, brukere 393 2 % 26 % 54 % 89 % 128 %

Rehabilitering utenfor institusjon, brukere 1 437 6 % 20 % 35 % 52 % 69 %

Tidsavgrenset opphold utgreiing/behandling, brukere 518 9 % 30 % 56 % 84 % 114 %

Tidsavgrenset opphold habilitering /rehabilitering, 
brukere

122 8 % 24 % 39 % 53 % 66 %

Annet bosted, brukere 168 6 % 16 % 27 % 39 % 52 %

Hjemmetjenester i alt, brukere 2 043 6 % 19 % 33 % 49 % 66 %

Hjemmetjenester, daglige gjøremål, brukere 846 7 % 26 % 47 % 73 % 100 %

Kommunale akuttsenger, brukere (2015) 180 9 % 31 % 57 % 88 % 121 %



Demografi = 3) økte kostnader



Demografi = 4) økt behov for kompetanse

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/


Antall yrkesaktive person per person over 67 år går kraftig ned fremover

(aldersbæreevne)

Bodø 2020 2025 2030 2035 2040
16-66 år 35436 36158 36877 37104 37365

67 år eller eldre 7338 8650 9804 11177 12476

Antall yrkesaktive mellom 16-66 år per 

person over 67 år
4,8 4,2 3,8 3,3 3,0

Norge 2020 2025 2030 2035 2040
16-66 år 3542932 3620767 3687903 3706070 3707725

67 år eller eldre 827173 941410 1056157 1180029 1298764

Antall yrkesaktive mellom 16-66 år per 

person over 67 år
4,3 3,8 3,5 3,1 2,9

Kristiansand



Antall eldre yrkesaktive per eldre går også ned…
(omsorgskoffisienten)

Bodø 2020 2025 2030 2035 2040
50-66 år 11044 11530 11817 11816 11997

85+ år 913 1107 1461 1891 2328

Antall eldre 

yrkesaktive per eldre 

over 85 år 12,1 10,4 8,1 6,2 5,2

Norge 2020 2025 2030 2035 2040
50-66 år 1123907 1182146 1199006 1196454 1199047

85+ år 116867 127353 161050 220313 258236

Antall eldre 

yrkesaktive per eldre 

over 85 år 9,6 9,3 7,4 5,4 4,6



Sykdomsutvikling: Flere eldre og multi-syke innbyggere

➢ Flere eldre, og flere friske eldre ☺

➢ Økende sykelighet blant eldre
• Forlenget levetid

• Bedre diagnostikk

• Bedre behandling

➢ Flere eldre medfører flere kronisk syke

• Halvparten av norske pensjonister har hjerte/ karsykdommer, 

og like mange har sykdommer i muskel- og skjelettsystemet 

• I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil 

antallet fordobles fram mot 2040
https://nasjonalforeningen

.no



Status i dag: Flere og mer komplekse 

oppgaver til kommunene

➢ Stadig flere pasienter overføres fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunene, samtidig som 

disse pasientene har stadig mer krevende og 

sammensatte diagnoser

➢ Som følge av endret prioritering i sykehusene, med bl.a. 

mer poliklinisk behandling og kortere liggetid, har 

kommunene fått flere oppgaver knyttet til oppfølging 

og viderebehandling etter sykehusopphold



Oppsummering
• Behovene vil øke, antallet med behov for tjenester vil øke

• Kravene vil øke, dagens tjenester er ikke gode nok

• Vil kreve mer ressurser til personell, bygg og utstyr

• Vil kreve bedre samarbeid kommune, fastleger, 

spesialisthelsetjenesten, pårørende og naboer

• Vil kreve bedre kunnskap om brukernes behov og om teknologiske 

muligheter

• Tilrettelegge for økt mobilisering av egenmestring, frivillighet, 

pårørende, nærmiljø, naboer



e-Helse Ansatte
Bygg og 

byutvikling
Økonomi

• Soner/Baser/
Bygg som 
bidrar til 
bærekraftig 
drift

• Smart 
utvikling av 
Bodø som 
muliggjør økt 
egenmestring 
og effektive 
tjenester

• Rekruttere og 
beholde

• Nye yrkesgrupper
• Økt utdannings-

kapasitet
• Sykefravær
• Økt heltidskultur
• Jobbglidning
• Endrings-

kompetanse

• Sikre 
økonomisk 
bærekraftige 
tjenester

• Forutsigbare 
rammevilkår

• Utvikle bedre 
indikatorer for 
tjeneste-
produksjon og 
behov

Organisering

• Utvikle og vri 
tjenestenivå og 
innhold

• Oppfølgning i 
helsevakt

• Virtuell avdeling
• Samarbeid NLSH
• Kvalitetsnivå

• Felles 
journaler

• Digitalisering 
der vi ser 
gevinst

• Ta hurtig i 
bruk 
vellykkede 
eksempler

• Samhandling 
NLSH, H-dir, 
E-dir og KS

Mulighetsrommet i Ny virkelighet - Ny velferd

Bruker / 

pasient

• Økt 
egenmestring

• Forebygging
• Frivillighet
• Naboskap, 

nærmiljø

Dialog og samhandling: 

politikk, ansatte, innbyggere (kommune 3.0) og eksternt

Støtte

?

• Er det 
muligheter 
som vi ikke 
klarer å 
forestille oss i 
dag? 



Forebygge med fysisk aktivitet

Fastlegene og hjemmetjenesten 

må på banen

Kun to av ti nyutdannede jobber i 

eldreomsorgen

Øke lønnen til sykepleierne

Sats mer på hjemmehjelp og 

omsorgsboliger

Må tenke nytt

Involver pårørende og frivillige

Pårørende må få bedre ordninger

Er velferdsteknologi løsningen?



Vi må tenke nytt – og smart – for dekke 

gapet

• Innbyggere må bo hjemme lengre

• Større del av behandlingen må skje i eget hjem

• E-helse og innovasjoner skal understøtte dette

• Krever dreining i tjenestene og rekruttering av rett arbeidskraft

• Krever god plan for utvikling av eiendommer til helse- og 

omsorgstjenester

• Gode utvikling av ny bydel og i eksisterende bydeler er helt 

sentral del av løsningen



2. Målene for prosjektet



• Kommuneplans samfunnsdel: 

– Bodø er en attraktiv hovedstad i nord, hvor mennesket er i sentrum. 

• Ny virkelighet, ny velferd (Kommunedelplan helse- omsorgs og sosialtjenesten):

– Visjon: 

• En inkluderende og generasjonsvennlig kommune hvor 

den enkelte kan skape en verdig og meningsfylt hverdag.
– Hovedmål:

• Mål 1: Den enkelte har en verdig hverdag gjennom hele livsløpet

• Mål 2: Gjennom medvirkning mottar innbyggeren rett tjeneste til rett tid og varighet

• Mål 3: Samskaping og innovasjon optimaliserer tjenesten

– Strategier:

• Tidlig innsats

• Generasjonsvennlig samfunn

• Frivillig innsats

• Innovasjon

• Kvalitet

Målsettinger i overordnede planer for Bodø kommune



Forslag målstruktur for prosjekt Smart Helse 2035
• Samfunnsmål:

1. Prosjekt Smart Helse 2035 skal bidra til at Bodø er en inkluderende og 

generasjonsvennlig kommune hvor den enkelte kan skape en verdig og meningsfylt 

hverdag.

• Effektmål:

1. Prosjektet skal bidra til at fremtidens organisering og drift av helse- og omsorgstjenester i 

Bodø kommune sikrer innbyggerne gode tjenester innenfor økonomisk bærekraftige 

rammer.

2. Prosjektet skal bidra til at samhandling mellom den enkelte selv, det offentlige, 

frivilligheten, nettverk, nærmiljø, sosialt entreprenørskap, næringsliv og andre aktører 

styrker den enkeltes opplevelse av en verdig og meningsfylt hverdag. Prosjektet skal 

også bidrar til felles eierskap til den retningen som velges for å nå målene.

3. Prosjektet skal bidra til å gi retning for øvrig samfunns- og arealplanlegging som styrker 

Bodø som en inkluderende og generasjonsvennlig kommune.

4. Prosjektet skal bidra til å utvikle hvordan Bodø kommune gjennomfører tjenesteutvikling 

basert på samskapingsprosesser hvor innovasjonsaktiviteten er rettet mot nye løsninger 

på tvers av offentlige, private og samfunnsmessige områder 

• Resultatmål:

1. Handlingsplan for utvikling av helse- og omsorgstjenester og eiendommer til helse- og 

omsorgsformål for Bodø kommune frem mot 2035

2. Handlingsplan for rekruttering og stabilisering av kompetanse for Bodø kommune frem mot 

2035



FNs bærekrafsmål skal ligge som en del av målbildet 





3. Leveranser i prosjektet



1. Kunnskapsgrunnlag og framtidsanalyse for Bodø kommune som blant annet 

hensyntar: 

– Virksomhetsbeskrivelse (utvidet analyse av hele HO)

– Utvikling i demografi

– Flyttemønster, bomønser, boligtilgang kommunalt og privat, 

– Kunnskap om byutvikling og byplanlegging

– Kunnskap om frivillighet, andre relevante aktører, møteplasser. 

– Identifisere nasjonale, regionale og lokale utviklingstrekk, inkludert forventet oppgaveoverføring fra 

spesialisthelsetjenesten. 

– Foreta analyser og framskrivninger på Bodø kommunenivå der det er mulig.

• Tjenestetilbud, tjenestebehov bruker/pasient, økonomi, ressurstilgang, egenmestring/nettverk

• Framskriving som viser konsekvens hvis kommunen legger seg på ulike tjenestenivå



2a. Handlingsplan del I - Bodø kommunes utvikling av Helse- og omsorgstjenester 

fram mot 2035

– Mulige alternativer for å lukke gap mellom forventet behov og mulig tjenestenivå frem mot 

2035

– Beskrive hvordan tjenesteinnhold og nivå kan vris for å redusere det økende behovet for 

ressurser i Helse-, omsorgs- og sosialtjenesten, samtidig som en gir gode kvalitative 

tjenester innenfor bærekraftige økonomiske rammer fremover

– Tilrettelegging for økt egenmestring og økt involvering/støtte gjennom frivillighet, 

pårørende, nettverk, nabolag, nærmiljø, næringsaktører. 

– Tjenesteutvikling og endringsprosesser er tilpasset pasient- og brukerbehov, samtidig som 

også ansattes behov hensyntas. 



2b: Handlingsplan del II - utvikling av eiendommer til HO-formål

– Som viser krav til fremtidens boliger og institusjoner. 

– Som gir behovsanslag ut fra demografiske endringer. 

– Byggenes funksjon for å være fremtidsrettede 

boliger/omsorgsinstitusjoner

– Som viser rehabiliteringsbehov, forslag til omdisponeringer, og eventuell 

sanering av bygg/eiendommer. 

– Som sier noe om lokalisering i tilknytning til øvrig byutvikling, nærmiljø, 

service, kollektiv, annen boligbygging osv.

– Som viser tilgjengelig areal for nye etableringer/relokalisering.



3. Handlingsplan rekruttering og stabilisering av kompetanse

– Hvilket formål denne planen skal tjene, og hva planen skal 

inneholde må bearbeides senere i prosjektet. 

– Askers plan «Strategisk kompetanseplan Helse og omsorg 

2017-2019» er aktuell «mal» for dette arbeidet. 

– Planarbeidet legges etter at kunnskapsgrunnlag, 

framtidsanalyser og hovedplan for utvikling av helse- og 

omsorgstjenester og eiendommer er sluttført. 

– Formål Askers plan:
• «Planen skal sikre at virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten 

utvikler, forvalter og tar i bruk sine kompetanseressurser slik at 

brukere og pasienter mottar tjenester med god kvalitet og at 

kommunen kan nyttiggjøre seg ny teknologi og nye 

samhandlingsformer.» (Fra Asker sin plan)



4. Arbeidsform i prosjektet



• Samkjøre aktivitet med parallelle prosjekter og prosesser
– Ofte samme aktører involvert. Effektivt. Felles workshops, felles innsamling av 

grunnlagsdata, felles analyser osv der det er hensiktsmessig. 

– Aktuelle prosjekter/aktiviteter som det kreves koordinering med (ikke nødvendigvis 

uttømmende:
• Nytt helsehus

• Etablering av Innovacare

• Kommunedelplan Mørkved bydel (Mørkved som pilotområde)

• Prosjekt Ny By Ny Flyplass og kommunedelplan for Ny By

• Smart Bodø

• Aktiviteter innenfor Forut-teamet knyttet til utvikling og implementering av velferdsteknologi

• Aktiviteter ved Kontor for kvalitet og utvikling

• Prosjekt heltidskultur 

• Plan for aldersvennlig samfunn (vurderes ifm kommende planstrategi)

• Demensplan (vurderes ifm kommende planstrategi)

• Frivilligplan (vurderes ifm kommende planstrategi

• Kjøre prosesser som bidrar til reell samskaping

– Etablerer samhandlingsarenaer og prosessmodellering sammen med: 

• Ansatte i Bodø kommune

• Politikere

• Eksterne interessenter; herunder NORD universitet, NLSH, frivillige 

organisasjoner, pasient/bruker/ pårørende -organisasjoner og næringsliv



Samskaping i Bodø kommune
• Kommuneplan om samskaping:

– Bodø kommune skal i alle sektorer legge til rette for økt grad av involvering og samskaping, og at brukere av 

tjenester og innbyggere generelt skal føle seg mer inkludert.

– Nye metoder for borgerinvolvering og brukermedvirkning skal utvikles og tas i bruk. 

– Vi skal ha et levende og mangfoldig frivilligsamarbeid.

• Vedtak politisk forankring av Smart Helse

– For å sikre en god medvirkning fra hele Bodøsamfunnet foreslås det gjennom Smart Helse 2030 åpne 

verksteder, der en gjennom dialog og faglige vurderinger skal kunne munne ut i en plan med forslag til 

konkrete tiltak. 

• «Ny virkelighet – ny velferd» om samskaping:

– For å sikre gode tjenester også i fremtiden, må flere gå sammen og utvikle nye løsninger. Samhandling med 

kommunens innbyggere, frivillige lag og foreninger har særlig oppmerksomhet for å skape en meningsfylt 

hverdag for alle.

– Kommunen vil legge til rette for samskaping, involvering og deltakelse hvor alle kan bidra til fellesskapet

– Utforming av tjenester skal skje i samarbeid med bruker og pårørende. Den enkelte skal sikres et verdig og 

meningsfylt liv, og motta tjenester ut fra sine behov og i tråd med de krav som gis i form av lover og 

forskrifter.



Torfing, Sørensen & Røiseland (2016) anvender betegnelsen co-creaton

om samskaping i nettverksmodellen for å understreke at det dreier seg om 

å skape velferdsløsninger i samarbeid med borgere og tjenesteytere som 

opererer utenfor det offentlige styringsfeltet.





5. Organisering, framdrift og møtestruktur



Ressurser aktuelle for prosjektet

Forslag organisering

Prosjektansvar

Kom.dir HO - Arne Myrland

Prosjektleder

Daniel Wie Sandbakk

Ressursgruppe lederstøtte : 

- HO-ledergruppe

- Kom.dir Utvikling og eiendom

- Byutvikling

Intern referansegruppe

- HO: Hjemmetjeneste, Institusjon, Miljøtjeneste, tildelingskontor, Kvalitet- og 

utvikling, legetjenester v/Raymond Dokmo, andre stab (Alle navn ikke helt avklart)

- UE: Jens Harald Sæverud

- Byutvikling plan: Mats Marthinussen

- IKT-Forut: Terje Jørgensen

- HR: Org.utv. v/Eirik Lie og kompetanse/rekruttering v/Anne Kathrine Sølberg

- Økonomi: Christian Annely

- NU: Bolig v/Reidar Skogli, folkehelse og samskaping v/Gøran Raade Andersen

- Frivilligsentralen: Daglig leder Knut Brinchmann

- Medbestemmelse: HVO, hovedtillitsvalgt Fagforbundet

Arbeidsgrupper:

Kunnskapsgrunnlag og 

framtidsanalyse

Arbeidsgrupper:

Handlingsplan del II 

- Utvikling av eiendommer til HO-formål

Arbeidsgrupper:

Handlingsplan del I

- utvikling av helse- og omsorgstjenester Arbeidsgruppe:

Strategiplan for 

kompetanse og rekruttering

NyBy

Referansegrupper, workshops 

og andre plattformer for 

samskaping og dialog.

Aktuelle interessenter som kan  

inviteres inn i prosjektet:

Politisk nivå 

• Fagutvalg, brukerråd og 

kommunedelsutvalg 

Brukerperspektiv:

• Brukerorganisasjoner, 

brukerråd, enkeltbrukere

Frivilligheten 

Næringsliv

• bygg/entrepr, teknologi, 

sosial.entrepr, omsorg, andre 

Nordlandssykehuset

Nord Universitet

Nordland Fylkeskommune

Husbanken

Befolkning for øvrig

Styringsgruppe

- Rådmannens ledergruppe (RLG)

Smart Miljø/ZEN

Prosjekteier

Rådmann – Rolf Kåre Jensen

Prosjekt Nytt helsehus

Kommunik.AnalyseFOUI Juridisk Innkjøp Bylab

Prosjektgruppe
Etableres etter w-shop i intern ref.gruppe.



Foreløpig plan for framdrift og møtestruktur

Prosjekt Smart Helse 2035 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes

Hovedlinjer framdrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

M1 Etablere prosjektorganisasjon …

M2 Utarbeide kunnskapsgrunnlag og framtidsanalyse       S P …

M3 Utarbeide strategi for - helse- og omsorgstjenester*  …  

M4 Utarbeide strategi for - eiendommer til HO-formål*  …  

M5 Utarbeide strategi for rekruttering og kompetanse     … S P

M6 Innarbeide strategiplan i økonomiplan 2022-2025  …

*Plan for tvikling av tjenester og eiendommer behandles i samme sak

JanFebM arAprM aiJunJul AugSepOkt NovDes

Møteplan og politisk behandling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 Styringsgruppe - RLG     x  I x  I x   I … X X I X

Ressursgruppe lederstøtte -  ledergruppe HO m.fl.  x  x    x   x   x   x  x  x  x  x   x  x   …x x x x x x x x x x x

Prosjektgruppe (vurdere å etablere primær PG..)    x    x   x     x  w x        …

Utvidet prosjektgruppe/Intern referansegruppe      w      w   w          w w

Arbeidsgrupper - Kunnskapsgrunnlag/framtidsanalyse w     w       …  

Arbeidsgrupper - Helse- og omsorgstjenester w   … w w

Arbeidsgrupper - Eiendommer HO-formål  w   … w w

Arbeidsgrupper - Kompetanse og rekruttering                …

Referansegruppe  - Næring, offentlige, polit.      w   w    …   w  

Referansegruppe  - Bruker, frivilligh, politisk      w  w    …   w  

 Eldrerådet v?   I … v

 Råd for personer med funksjonsnedsettelser  v?   I … v

Råd for rus og psykisk helse  v?  I … v

Bodø ungdomsråd v   I … v

Flerkulturelt råd v?  I … v

Skjerstad kommunedelsutvalg v?  I v

Kjerringøy og Nordsia kommunedelsutvalg V  I v

Saltstraumen kommunedelsutvalg V  I v

Tverlandet kommunedelsutvalg V    I … v

Væran kommunedelsutvalg V   I v

Velferdsutvalget  I V? IS R? V SI SI

Bystyret politisk sak        … P P

*2021 detaljplanlegges senere

Møte X

Workshop W

Politisk verksted V

Informasjon/innlegg I

Politisk sak P

Referatsak R

Skrivefrist pol.sak S

Høringsrunde H

Etablere arbeidsgrupper etter behov

Etablere arbeidsgrupper etter behov

Okt Nov DesJun Jul Aug SeptFeb

Etablerer arbeidsgrupper etter behov 

Etablerer arbeidsgrupper etter behov

Mar Apr Mai

2020

SI

2021

H

2020 2021
Jan

P

Jan MarFeb Apr Mai Okt Nov DesJul Aug SeptJun



6. Diverse inspirasjon



Ulike behov for ulike tilbud. Figuren 

er hentet fra Oslo kommunes 

Strategisk boligplan for eldre med 

hjelpebehov (2018-2028).



Utnytte mulighetene i et nærmiljø for å undersøttet behov innen helse- og 

omsorg

BydelBo- og velferdssenter: Bas for hjemmetjenesten, lokalisert 

sentralt i bydelen; møtested, praktisk bistand, aktiviteter, osv.

Kommunale omsorgsboliger uten 

heldøgnsbemanning

Korttids- og avlastningsplasser

Private boliger som muliggjør økt egenmestring, 

evt med hjemmetjeneste og trygghetsløsninger

Kollektiv bolig (6-8 enheter)

Nærmiljøsenter: bygg som har sekundærformål som 

møtested/arrangementer. 

Bydel: Nærmiljø, sosiale og kulturelle møteplasser, service, handel, Smart 

mobilitet, frivillighet, nabolag – det gode liv



Sone: Alstad/Hunstad
Sone: Sentrum 

Sone: NyBy













• Hva er gode måter å få 

innspill og engasjement fra 

eldre i arbeidet? 

• Hvordan ønsker eldrerådet 

å være samarbeidspartner i 

arbeidet?

Ta gjerne kontakt ☺

dws@bodo.kommune.no

Tlf: 91157042 

mailto:dws@bodo.kommune.no

