
Smart Helse

Oppfølging av rapport fra forprosjekt



Framdrift

Rapport fra forprosjekt planlegges ferdig 14.9.21.

Politisk sak under arbeid – skrivefrist 27.9.21

Ønske om medvirkning fra brukerrådene - workshop 



Hovedmomenter fra forprosjektrapporten

Forprosjektet mandat har vært å utrede:

• Fremtidig omsorgsprofil

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

• Tre framtidsscenarier er skisser

• Mulige lokaliseringer (soner/ områder)

• Finansieringsmuligheter

Fokuset har vært bygg og byggstrukturer som understøtter tjenesteutvikling og fremtidig omsorgsprofil.

Avgrensninger:

• Tilstandsanalyse og egnethetsvurdering av eksisterende bygningsmasse er ikke gjort.

• Kompetanse og rekruttering  er ikke en del av arbeidet.



Utfordringsbilde identifisert i forprosjektrapporten

•Det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder –

•Flere skal ha sin behandling i kommunen – mer sammensatte sykdomsbilder og flere 
med alvorlig sykdom

•Kommunen trenger flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren med kompetanse 
for å ivareta nye og flere oppgaver

•Kostnadene øker mens kommune-økonomien strammes til.

«Kommunens demografi nå og i fremtiden vil være viktige forutsetninger for framskriving 
av heldøgns omsorgsplasser. Utenfor demografiendringene er det andre faktorer som 
påvirker fremtidige behov for tjenester som at eldre lever lengre, økning av sykelighet i 
kronikergrupper, geografiske variasjoner – nærhet og avstand, teknologiens utvikling, og 
hvordan kommunen prioriterer både økonomisk og politisk. Hvordan tjenesten i tidligere 
tider ble utformet og hvordan tjenestene leveres i dag kan også påvirke hvordan 
tjenesten leveres i fremtiden. Eksempelvis hvor store institusjonene er, hvor mange 
boliger som er samlokalisert, geografiske avstander og om det er samdrift.»



Grafen viser befolkningsutvikling i % frem mot 2040.  Det er tatt utgangspunkt i 

prognoser basert på middels nasjonal vekst (MMMM) for perioden 2020-2040. 

Grafen synliggjør en befolknings-nedgang i spesielt de yngre aldersgruppene, 

mens i aldersgruppene 80-89 år og 90 år og eldre ser man en sterk økning frem 

mot 2040. Det er aldersgruppene fra 80 år og opp som har det største behovet 

for helse og omsorgstjenester. 



Ulike scenarier i forprosjektrapporten

Framskriving av institusjons- og omsorgsboliger  ut fra den demografiske endringen som 
forventes

Tre ulike dekningsgrader i forhold til innbyggere 80 år og eldre 

•0-alternativet – framskrivning av samme dekningsgrad som i dag (25%)

•1- alternativet – framskrivning med en dekningsgrad 22%

•2-alternativet – framskrivning med en dekningsgrad 18 %



Rapportens foreløpige anbefalinger

«En endring av omsorgsprofil mot en mer hjemmebasert omsorgsprofil er en av de viktigste forutsetningene for god økonomisk 
styring.  Styrking av tiltak mot de nederste trinnene i trappa kan gi lavere kommunale utgifter.»

«Tjenesten innrettes for å understøtte tidlig intervensjon og forebygging i sykdomsforløpet. Bidra til å utvikle funksjonelle tjeneste 
og bo/ tilbud ut fra faglig kapasitets og kvalitetshensyn.» 

«Framtidas bygg til helse og omsorg bør lokaliseres innenfor satsingsområdene for by- og bydelsutvikling. Nye lokaliseringer bør ha 
fokus på beliggenhet i sentrale bydelsområder, med mulighet for å danne «cluster» med helsetjenester, men unngå 
«ghettofisering» av spesielle brukergrupper. Sambruk og nærhet til andre og lignende funksjoner vil bidra til attraktiv 
tettstedsutvikling som utnytter ressursene effektivt og gir muligheter for tilknytning til lokale tjeneste- og kulturtilbud for beboerne.»

Rapporten foreslår videre arbeid innenfor disse områdene: 

- Tjenesteutvikling – endring til mer hjemmebasert tjenesteprofil

- Program for utvikling av institusjons- og boligtilbud til de ulike brukergruppene

- Kartlegge dagens helsebygg, egnethet og behov for rehabilitering eller sanering

- Utvikle bygg for å understøtte rasjonell drift

- Lokalisering av nye bygg – i tråd med cluster-modell – velge ut hvilke bydeler ulike tjenester skal utvikles i – by og 
tettstedsutvikling

- utvikle finansierings- og samarbeidsmodeller – Husbanken, private, boligbyggelag

- Utvikle strategi for by/bydels/stedsutvikling 

- Forankre planene i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel samt økonomiplanen



Omsorgstrapp knyttet til kostnadsnivå



Boligtrapp fra Tromsø hvor boligene klassifiseres
etter tjenestebehov



Skisse på mulig fremtidig struktur – cluster på
bydelsnivå. 



Veien videre

Forslag på tema workshop:

• Gjennomgang av rapport: – utfordringsbildet – ulike scenarier – rapportens anbefalinger

• Refleksjoner rundt de ulike scenariene og rapportens anbefalinger

• Medvirkning I hovedprosjektet

• Andre tema?


