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Helhetlige grep

08.03.2021 - ELDRERÅDET
Omsorgsprofil, soner og lokasjoner 

Nok og riktige boliger på rett sted 
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1. Gjennomgang grov status hittil i prosjektet

2. Status botilbud brukerkategorier

3. Gjennomgang lokasjoner og soner – kartgjennomgang

4. fremtidig omsorgsprofil og soneinndeling

Smart Helse
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Prosjektplan, organisering, forankring og medvirkning

Omfangsstyrt:

•Forprosjektet skal baseres på brukermedvirkning, administrativ og

politisk forankring gjennom prosjektets interne organisering i samarbeid

med prosjektansvarlig i kommunen.

- Prosjektorganisasjonen i denne fasen av prosjektet forenkles.

- Prosjektet forankres strategisk i etablerte administrative, politiske og

brukerarenaer.

Smart Helsestrategien skal danne grunnlag for fremtidige politiske prioriteri
nger og beslutninger, og forankres i kommunens øvrige
planverk, økonomiplan, samfunnsplan og arealplan.

•Forprosjektet danner grunnlag for hovedprosjektet.

Smart Helse prosjektet krever tverrfaglig og tverrsektoriell

implementering og forankring.
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Forprosjektet skal utrede:

• Fremtidig omsorgsprofil

• Dagens status og belyse fremtidige behov for tjenester og bo-
tilbud

• Mulige lokaliseringer (soner/ områder)

• Finansieringsmuligheter

Disse data skal danne grunnlag for administrativ og politisk
forankring, og være kunnskapsgrunnlaget for neste fase i prosjektet,
hovedprosjekt Smart Helse.

Forprosjektets mandat 



5

Med utgangspunkt i Strategi for utvikling av 
eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030

Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling utviklet av NAL (Norske arkitekters landsforbund) på oppdrag av 
helsedirektoratet– utgitt juni 2019
- Strategien et forbildeeksempel på helhetlig planlegging 



Viktige innfallsvinkler 

➢ Utvikling av helse og omsorg som byutvikling, møteplasser for alle i 

bydelssentra etc

➢ Kommunalt ansvar 

➢ Folkehelse                                

➢ Integrering                          

Forankring i etablerte planredskaper!
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Grunnleggende kartlegginger av eksisterende eiendommer, 

bydelssenter, grøntområder, soner, brukere og bygg- typer
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Offentlige utgifter, særlig til helse- og omsorgssektoren, og 
demografiske endringer utfordrer en velferdsstat som er bærekraftig 
framover.

#3 God helse

#9 Innovasjon og infrastruktur

#10 Mindre ulikhet 

#11 Bærekraftige byer og samfunn

# 17 Samarbeid for å nå målene

Det har utviklet seg en sterk bevissthet rundt måten vi velger å utvikle våre steder, byer og 
tjenester på. Hvordan sosiale strukturer påvirkes av fysiske strukturer.

Bakgrunns og rammevilkår - Bodø
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Overordnede dokumenter 

Reformen klar i 2021
Gjøre hverdagen enklere for 
familier med  barn og unge 
med behov for sammensatte 
behov tjenester
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Sammenheng mellom pågående prosjekter 

−https://www.facebook.com/OffisiellBodoKommune/videos/ny-by-
bod%C3%B8/1217114125315529/

• Smart by – Bodø
• Ny by – ny flyplass
• Nytt helsehus
• Revidering av 

Boligplanen
• Mørkved 

bydelssenter
• Rullering av 

arealplan

https://www.facebook.com/OffisiellBodoKommune/videos/ny-by-bod%C3%B8/1217114125315529/
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Dagens status velferdsteknologi

Bodø kommune har i dag 
teknologi innenfor tre 
hovedområder:

−Fagsystemer, 

−Trygghet- og 
mestringsteknologi, 

−Ehelse og 
samhandlingsløsninger.
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Grov status på helse og omsorg
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0-17 år 18-49 år 50-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år og eldre

2020 10780 23142 11017 5431 1656 331

Dagens befolkningssituasjon etter alder 
Bodø kommune 2020

Bodø kommunes samlede befolkning er på 52357 personer pr. 1 februar 2021.

• Brukere totalt 3143 – 31.12.2020 (innrapporterte IPOLOS- tall

• I sykehjem 262

• Hjemmetjenesten 1539 brukere (alle kategorier inkludert døgnbemannede boliger)

46% - 66 år eller yngre

36% - over 80 år
• Av Miljøtjenestens 533 registrerte har 390 støttekontakter
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Budsjettramme

−Netto budsjettramme på 1 214 mill. kr for 2021

Kostnadsdrivere 2019

Muligheter for effektivisering er størst innen 3 funksjoner: 

- Funksjon 253 - pleietjenester i institusjon (88mill) – høy dekning og 
høye utgifter pr plass. Dekningsgrad 18%.

- Funksjon 254 - pleietjenester til hjemmeboende (29 mill)

- Funksjon 241 – fastlegeordningen, legevakt, fysio/ ergo (48 mill)

Dagens økonomiske situasjon i helse – og omsorg
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Innsparingskrav

I 2021 skal helse og omsorg redusere 
driften sin med 

• ca. 60 mill. kr. 

• Dette kravet øker til ca. 124 mill. kr i 
2022 

• og forsetter å øke frem til 2024. 

I hovedsak dreier innsparingskravene 
seg om at kommunen har et totalt 
driftsnivå som ikke er bærekraftig på 
sikt. 

Dilemma: Disse kravene til redusert drift 
skjer samtidig med den store veksten i 
tjenestebehov. 
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Korttid/ institusjon/ 
Helsehusplasser Adresse

Bokollektiv Bogruppe
Base Plasser samlet 

Gamle Riksvei 18 Gamle Riksvei 18 8008 Bodø x 16

Sentrum sykehjem Rensåsgata 4 8005 Bodø x 6

Sølvsuper helse- og velferdssenter Vebjørn Tandbergs vei 18 8076 Bodø
x 53

Til sammen 75

Avlasting 
barn/unge/miljøtjeneste Adresse Bokollektiv Bogruppe Base Plasser samlet 

Stadion avlastning Midtbanen 35 8008 Bodø x 4

Tiurveien avlastning Tiurveien 3 8028 Bodø x 5

Til sammen 9

Barne- og ungdomsboliger boliger Adresse Bokollektiv Bogruppe Base Plasser samlet 

Vollsletta 22 Vollsletta 22 8011 Bodø x? 2

Til sammen 2

Sykehjem/ institusjon Adresse Bokollektiv Bogruppe Base Plasser samlet 

Furumoen sykehjem Furumoen 6 8100 Misvær x 20

Hovdejordet sykehjem Vebjørn Tandbergs Vei 7 8076 Bodø x 44

Mørkved sykehjem Greisdalsveien 2 8028 Bodø x 50

Sentrum sykehjem Rensåsgata 4 8005 Bodø x 54

Stadiontunet sykehjem Gamle Riksvei 20 8008 Bodø x 56

Sølvsuper helse- og velferdssenter Vebjørn Tandbergs vei 18 8076 Bodø x 21

Vollsletta sykehjem Vollveien 28 B 8011 Bodø x 24

Til sammen 269

Dagens situasjon institusjonsplasser

Korttid 
3 lokasjoner

Avlasting barn og unge 
2 lokasjoner

Barne- og ungdomsbolig 
1 lokasjon 

Sykehjem 
7 lokasjoner 

Sykehjemmene er fordelt på 7 lokasjoner – er størrelsene på institusjonene hensiktsmessige?
• Ved sykehjem er det de totale ressursene knyttet til natt og tilgang til sykepleiekompetanse på kveld, 

natt og helg som fører til at mindre sykehjem og turnusgrupper/bemanningsgrupper er dyrere å 
drifte enn større. Samtidig er det knyttet noen flere valgmuligheter til større grupper. 

• Langtidsavdelingen som drar nytte av stordriftsfordeler og at enheten for demente er preget av 
smådriftsulemper. 

• Utformingen av bygget være av stor betydning for muligheten til å organisere en effektiv drift. 
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Omsorgsboliger eldre
Adresse Bokollektiv Bogruppe Base

Plasser 
samlet

Bo-godt 
helsesenterStraumbo (2)

Bo-godtveien 20 8093 
Kjerringøy

3 19 x 22

Gamle  Riksvei 18 Gamle Riksvei 18 8008 Bodø 27 28 x 55

Straumbo
Petrines allé 9 8056 

Saltstraume
n

9 12 x 21

Tverlandet bo- og 
omsorgssenter (1)

Mølnbakken 40 8050 
Tverlandet

13 x 13

Tverlandet bo og 
servicesenter

Mølnbakken 40 8050 
Tverlandet

(hybler)     7              33 x 40

Til sammen 151

Omsorgsboliger eldre 

Omsorgsboliger for 
eldre fordelt på
5 lokasjoner 



17

Omsorgsboliger 
miljøtjenesten Adresse Bokollektiv Bogruppe Base

Plasser 
samlet

Garnveien bofelleskap (6-
12)

Garnveien 6 8013 Bodø x 6

Kongens gate 14 Kongens gate 14 8006 Bodø x 28

Lillevollen 26 Lillevollen 26 8011 Bodø x 5

Lysthushaugen Lysthushaugen 29
8102 
Skjerstad

x 4

Ramnflogveien 1-11 Ramnflogveien 1 8011 Bodø x 12

Sølvsuper helse og 
velferdssenter

Vebjørn Tandbergs vei 18 8076 Bodø x 6

Trollmyra (og Askeladden) Trollmyra 27 8028 Bodø x 10

Villa vinkel Vollsletta 24 8011 Bodø x 2
Vollsletta 10 Vollsletta 10 8011 Bodø x 6
Vollveien 28a Vollveien 28 A 8011 Bodø x 1
Vollsletta bokollektiv Vollsletta XX 8011 Bodø x 2
Vollveien 26 Vollveien 26 A 8011 Bodø x 4

Til sammen 86

Dagens status boliger for mennesker med 
utviklingshemming og yngre med sammensatte behov

Omsorgsboligene er fordelt på 
12 lokasjoner.
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Dagens situasjon boliger for mennesker med psykisk  
helseutfordringer

Omsorgsboliger psykisk 
helseutfordringer Adresse

Bokollekt
iv 

Bogrup
pe

Bas
e

Antall 
samlet 

Vebjørn Tandbergsvei 14
Vebjørn Tandbergs 
vei 14

8076 Bodø 18 x 18

Til sammen 18

Omsorgsboliger rus
Adresse Bokollektiv Bogruppe Base

Antall 
samlet 

Hålogalandsgt 131 Hålogalandsgata 131 8008 Bodø 16
Junkervn 49 Junkerveien 49 8076 Bodø 12 14

Småhus Mølnbakken 23
8050 
Tverlandet ?

Småhus Løpsmarka 41 A 8015 Bodø ?
Til sammen 30

• 1 lokasjon omsorgsbolig psykisk helseutfordringer
• 4 lokasjoner omsorgsbolig rus 
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Type tilbud Institusjon Oms- boliger Samlet

Korttid institusjon 75

Avlasting barn/unge/ miljøtjenesten 9

Barne - og ungdomsboliger 2

Sykehjemsplasser/ institusjon 269

Omsorgsboliger eldre 151

Omsorgsboliger miljøtjenesten 86

Omsorgsboliger psykiatri 18

Omsorgsboliger rus 30

Til sammen 355 285 640

Dagens situasjon
Samlet institusjons og botilbud

Samlet er det 355 institusjonsplasser og 285 omsorgsboliger til sammen 
Rundt 640 boliger med heldøgnsomsorg



Gjennomgang av status soneinndeling og 
lokasjon for hver brukerkategori 



HVA OG HVOR?

Kollektive boliger integrert i bydelene og distrikt :
• Institusjoner 
• Heldøgnsomsorg – institusjoner inkludert helsehus og omsorgsboliger for alle 

brukergrupper



SSB

Alle er basert
på grunnkretser

Under plankart
for øonomi



Forslag 5



HJEMMETJENESTEN 
SENTRUMSOMRÅDET
OG I HELE 
KOMMUNEN



HJEMMETJENESTEN



SYKEHJEM/
INSTITUSJON

OG KORTTID 
INSTITUSJON



AVLASTNING 
BARN/UNGE/MILJØ-
TJENESTE OG 
BARNE- OG 
UNGDOMSBOLIGER



OMSORGSBOLIGER 
ELDRE



OMSORGSBOLIGER 
PSYKISK HELSE

OMSORGSBOLIGER 
RUS



OMSORGSBOLIGER 
MILJØTJENESTEN



OVERSIKTSKART 
HELSEBYGG



Fremtidig omsorgsprofil

Utfordringer 
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Hvilke utfordringer har 
Bodø kommune

Økt behov for helse og omsorgstjenester og boliger 

ikke bare som følge av et økt antall eldre over 67 år 

men også yngre personer med omfattende behov 

innenfor ulike brukergrupper.

Oppgaveforskyvning fra staten og 

spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten

Flere multisyke og kronikere med omfattende behov i 

kommunen – både eldre og yngre, kampen om 

arbeidskraften – økt behov for kompetanse, trange 

økonomiske rammer 

Teknologiske fremskritt /innovasjon, en større del av 

behandlingen må skje hjemme ved hjelp av e- helse 

og innovasjoner



Framskrivinger 
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−Agenda Kaupang skriver i sin rapport «Økonomianalyse Bodø 
kommune 2019» at utgiftsbehovet til pleie og omsorg antas å øke 
med 736 mill. kr frem til 2040.

−Økningen i antall brukere/pasienter i HO er kommunens største 
utfordring fremover og vil medføre en betydelig vekst i 
tjenesteforpliktelser og kostnader fremover.

Disse kravene til redusert drift skjer samtidig med den store 
veksten i tjenestebehov. 

Agenda Kaupang 
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−Over halvparten av oss blir over 80 år- og stadig sprekere

«Vi klarer ikke å bygge to – tre ganger så mange sykehjemsplasser 
innen 2050. Det holder ikke å gjøre det samme som vi gjør nå»

«Vi må ha folk som jobber på sykehjemmene også. Vi trenger å 
tenke grunnleggende nytt om hvordan vi organiserer tjenestene 
rundt de eldre» Sier forskningssjef og professor Geir Selvik ved 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

At fremtidige helse og omsorgstjenester ligger under press med hensyn til kompetent personell og økonomi 
medfører at vi må være bevisst på hvordan vi tilrettelegger for bygg og tjenester i et fremtidsperspektiv for alle 
brukergrupper.

Ren framskriving av institusjonsplasser basert på 
dagens dekningsgrad – hvor realistisk er svaret.
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Omsorgstrappens utfordringer

Fra trinn 3 er det personer med moderate helseutfordringer som kan 
bo i nærhet til base, til personer med mer omfattende hjelpebehov i 
institusjon.

Tjenestehovet øker for hvert trinn

• Hvert trinn øker kostnader til bygg og drift

• Å styrke tiltak på de nederste trinnene i trappa kan gi lavere 
kommunale utgifter

- styrke forebygging, egenmestring og hjemmetjenester 

Eldre: Utsette behovet for flytting fra hjemmet lengst mulig til heldøgns 
omsorgstiltak omsorgsboliger og institusjoner

Yngre: Brukergruppe fra 0 – 66 år med dyre enetiltak i private hjem og 
mangel på tilrettelagte botilbud kan være årsak til høye enkeltkostnader 
og økonomisk merforbruk. Sikre forutsigbarhet. 

PU tjenesten: Riktig kapasitet - årlig behov ut fra flytting i egen bolig 
rundt 22 – 23 år

• - individuell kartlegging av bolig og tjenestebehov

• Egenmestring - Eie – leie

Rus og eller psykisk helseutfordringer

• Differensierte bo og tjenestetilbud – klyngemodeller – nærhet til 
tjenester

• - Spredte enkeltstående boliger til personer i aktiv rus
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Utfordringer – planarbeid 

➢ Forebyggende tiltak nedprioriteres, ofte 
utilstrekkelig kapasitet 
dagsenterplasser, korttidsplasser, 
tilrettelagt arbeid og gode møteplasser

➢Ressursene bindes i 
institusjonstjenesten, mangler verktøy 
for å bidra til en hjemmebasert 
omsorgsprofil

➢Manglende balansert og differensiert 
utbygging av botilbud med heldøgns 
bemanning – institusjonsplasser og 
omsorgsboliger (dekningsgrader)

➢Manglende fokus på oppfølging og 
justering av planer og strategier.
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Sammenfallende behov eldre og yngre, helhetlig utvikling

- Et sted for hverdagsmøter på tvers av generasjoner, integrering, forebygging

- Fokus på sambruk, samlokalisering og fleksibilitet,

- Kommunens arealer er viktige fellesarealer i byen, byutvikling

- Innbyggerne må bo lengre hjemme

- Større del av behandlingen må skje hjemme ved hjelp av e.helse og innovasjoner

Trender i tiden



HVORDAN?

- Hvordan endre profilen?

- Øke inntektssida?

- Redusere bolig – og tjenestebehovet ?

- Effektivisere tjenesten ?

- Beste effektive omsorgsnivå?

- Endre på eierskapet av bolig ?

- Hovedprinsipper – privat eide boliger!

- Mangel på differensiering og hensiktsmessige boliger 

- og forebyggende tiltak som gjør at folk flyttes lengre opp i 

omsorgstrappen!
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Framdriftsplan

Gjennomført befaring, workshop med lederne, prosjektgruppemøter, brukermøter, workshop med 
virksomhetslederne og miniworkshop med velferdsutvalget. Noen covid utfordringer.
• For ferdigstillelse av rapport som underlag til politisk sak 16/ 17 juni vil skrivefrist være 18.05 men 

styringsgruppen bør ha den en uke før.
• Alternativt sak til kommunestyret i september.



Takk for i dag! 

Vi bygger broer


