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Overordnet målsetting 

Konseptstudien skal føre frem til nødvendige avklaringer før et forprosjekt startes opp:  

• Fordeling av funksjoner mellom et eventuelt nytt/ rehabilitert bygg og andre bygg 
som rådhus, aktivitetssenter, institusjoner, legesenter, sentralkjøkken/helsestasjon  

• Tall på institusjonsplasser, bofellesskap/ omsorgsboliger og om det kan bygges 
fleksible løsninger som kan omdefineres etter behov.  

 

1. Hvilke behov og funksjoner skal dekkes av bygget? 

2. Hva skal kjennetegne tjenestene som skal inn i bygget og hvilken 
tjenesteutvikling må skje parallelt med byggingen? 

3. Hvordan skal tjenesteytingen organiseres og hvilken organisasjonsutvikling skal 
skje i forbindelse med å ta bygget i bruk? 

4. Foreløpig romprogram og kostnadsanslag 

5. Hvordan skal bygget realiseres 

6. Økonomiske konsekvenser 

7. Videre fremdrift  

 

Resultatmål 
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Byggingen av et nytt sykehjem gjennomføres i faser. Grunnlaget 
skapes nå – i konseptfasen 



Tabell 1 Institusjonsplasser i Vestnes kommune eksklusive vertskommunebeboere, antall enheter. 
Kilde: Vestnes kommune, personlig meddelelse juli 2016 

Enhet Plasser 

Vestenes sjukeheim1 38 

Vestnes korttidsavdeling 7 

Tresfjord trygdeheim 26 

Mariebo demens 8 

Oppigarden demens 8 

Ivartun2 1 

Sum 88 

 

                                                      
1 Inkluderer 1 palliasjonsplass og 3 plasser for korttidsrehabilitering 
2 Har 12 plasser totalt, der 11 benyttes av vertskommunebeboere 

Antall omsorgsplasser i institusjon og omsorgsbolig i Vestnes kommune 
2016. Vertskommunebeboere (51 personer) er ikke tatt med i oversikten 
(Kilde: Vestnes kommune) 

Enhet Plasser 

Senior Plaza 31 

Bo og habilitering1 12 

Aktivitetssenteret 8 

Sum 51 

 

                                                      
1 63 plasser totalt der 51 benyttes av vertskommunebeboere 



Antall beboere i institusjon og omsorgsbolig i Vestnes kommune 2015. 
Antall beboere pr. 1000 innbyggere i hver aldersgruppe. (Kilde: SSB, 
KOSTRA) 
 
Vestnes kommune er sammenlignet med andre kommuner (ref. rapport fra Agenda Kaupang i 2009).  
I tillegg er tall fra Stjørdal kommune lagt inn. Stjørdal bruker lite institusjonsplasser sammenlignet med 
gjennomsnittet for Norge. Tabellen bekrefter at Vestnes har en profil med relativt mange institusjonsplasser og 
få plasser i omsorgsboliger. 

Tabell 1 Beboere i institusjons og omsorgsbolig Vestnes kommune 2015 sammenlignet med andre 

kommuner, eksklusive vertskommunebeboere. Antall beboere per 1 000 innbyggere i hver 

aldersgruppe. Kilde: SSB, tall fra KOSTRA 

  Vestnes Jevnaker Ulstein Sykkylven Sula Giske Skaun Stjørdal 

Beboere i institusjon 
under 67 år 1,09     0,9       0,3 

Beboere i institusjon 67-
79 år 20,67     8,7       6,4 

Beboere i institusjon 80 år 
og over 195,65 123,0 115,3 70,4 30,8 21,3 132,6 53,2 
Beboere i bolig til pleie- 
og omsorgsformål under 
67 år 3,81 7,1 5,3 4,5 6,8 4,4 1,9 3,1 

Beboere i bolig til pleie- 
og omsorgsformål 67-79 
år 12,92 15,9 28,8 9,9 26,0 25,3 23,5 16,1 

Beboere i bolig til pleie- 
og omsorgsformål 80 år 
og over 52,80 80,9 166,1 128,1 208,5 197,6 197,0 161,9 

 



Tabell 1 Framtidig behov for omsorgsplasser i Vestnes kommune om dagens tilbud korrigeres for 

befolkningsutviklingen, antall plasser. Kilde: SSB, tall fra KOSTRA  

  2016 2020 2030 2040 

Beboere i institusjon under 67 år 6 5,9 5,7 5,6 

Beboere i institusjon 67-79 år 16 18,3 21,8 22,9 

Beboere i institusjon 80 år og over 63 67,1 101,9 144 

          

Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål under 67 år 21 20,7 20,1 19,6 

Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 67-79 år 10 11,5 13,6 14,3 

Beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over 17 18,1 27,5 38,9 

Sum omsorgsplasser 133 141,6 190,6 245,3 

 

Fremtidig behov for omsorgsplasser i Vestnes kommune  
om dagens tilbud korrigeres for befolkningsutviklingen (Kilde: SSB, KOSTRA ) 



Morgendagens omsorg, strategier for nye løsninger.  
Regjeringens politikk på området 

En rekke politiske dokumenter peker 
på mulige veger å gå.  

• "Innovasjon i omsorg",  

• "Morgendagens omsorg"  

• "Omsorgsplan 2020" 
(handlingsplan for omsorgsfeltet 
for 2015 til 2020)   

 

• I dokumentene pekes det på at dette 
skal gjøres gjennom en faglig sterkere 
tjeneste og nye tjenestemodeller, der 
bruk av ny teknologi og ny arkitektur 
skal kunne bidra.  

• Det understrekes at 
omsorgsutfordringene ikke kan løses av 
omsorgssektoren alene, men må 
utvikles "sammen med" andre. Det 
etterlyses der nye samarbeids-
relasjoner der både næringsliv, frivillig 
sektor og pårørende skal bidra til 
utvikling av nye løsninger og svar.  

• Regjeringen har understreket 
betydningen av at løsning må ta 
utgangspunkt i brukernes totale 
livssituasjon.  

 



Hva vil omsorgsbehovet være, og hvordan dekke det? 

• Behovet for egne 
institusjoner og kommunalt 
bygde omsorgsboliger vil 
avhenge av hvordan den 
private boligmassen 
utvikler seg, både gjennom 
nybygging og ombygging av 
eksisterende boliger. 

• Utformingen av nye boliger 
og plasseringen av disse vil 
ha stor betydning for 
framtidig omsorgsbehov. 
Utviklingen av bomiljøet 
med tilgang til butikker, 
møteplasser, rekreasjons- 
og kulturmuligheter har 
også betydning for 
omsorgsbehovet. 

 



Innledende diskusjon på Workshop 1: 
Hvilket tilbud vil Maria (88) få i Vestnes i dag? 

Maria har vært enke i 20 år. For 6 år siden flyttet hus fra det to-etasjes rekkehuset som ligger litt utenfor 
sentrum og kjøpte hun seg et lite rekkehus på ett plan i sentrum, like ved butikker, bank og kafe. Huset er 
godt tilpasset uten terskler og med en liten rampe ved utetrappa.  

Maria har 3 døtre som bor i fylket, men likevel så langt unna til at det tar noen timer å reise på besøk – med 
både 1 og 2 ferger. Hun har 6 barnebarn og 6 oldebarn, som hun holder god kontakt med.  

Maria har leddgikt, er svært lita og tynn og hun kjenner seg veldig skrøpelig i kroppen. Hun greier ikke å gå 
uten rullator og beveger seg ikke utendørs på egen hånd. Hun er også helt avhengig av høreapparat. Men 
humøret er likevel godt og hun har et glimt i øyet og mye humor i sinnet; alltid en liten lur historie å fortelle. 
Hun er helt klar i hodet og elsker å holde kontakt med slekta: det går mest i telefonsamtaler. Men kommer 
det noen på besøk, ja så blir det Li-lefse til kaffen!   

Hjemmesykepleien hjelper henne både å komme i seng og å stå opp, og er ellers innom en gang midt på 
dagen i forbindelse med at hun får brakt middag fra sykehjemmet som ligger like i nærheten. Hun tar 
medisinene sine selv.  

Maria opplever det nå som lite trygt å bo alene, hun treffer heller ikke så veldig mange lenger bortsett fra 
hjemmesykepleien. Nå ønsker hun seg en plass på sykehjemmet. Hun har de siste to årene vært på noen 
korttidsopphold der, bl.a. etter en operasjon - og hun synes at hun har fått godt stell, og at det har vært 
veldig trivelig der.   



















Oppgave på Workshop 1 - dag 1 
Hvilke botilbud og hvilke tjenester? 

Bruker-case i et fremtidsperspektiv. Scenarier for 
utvikling.   

Hver gruppe får hver sin person, som dere så skal 
beskrive situasjonen for ca 5 år etter den historien som 
blir fortalt:  

– Anne (87), bor i seniorleilighet i Vestnes 
sentrum 

– Petter (91), bor på eget småbruk mellom 
Vestnes og Tresfjord 

– Kari (65) og Roald (72), bor i stor enebolig i 
Tomrefjord 

Skriv, tegn, skissér:  

– Hva er fremtidsscenariet? Hvordan bor de om 5 
år?  Hvordan er omgivelsene deres? Hva gjør de, 
og hvor gjør de det? Hvilken hjelp får de - og fra 
hvem? Hva slags teknologi bruker de?  

 





Ett av casene:  
År 2016: Petter (91), bor på eget småbruk mellom Vestnes og Tresfjord 

Petter er 91 år. Han er utdannet lærer og var i siste periode av «skolelivet» undervisningsinspektør på 
gymnaset i Molde.  

Han og kona overtok et småbruk etter hennes onkel for vel 50 år siden. Der har de bl.a. drevet med hester. 
For fem år siden døde kona av hjerneslag. Han har blitt boende på småbruket, der er han kjent og nyter å 
sitte og se ut over det fine landskapet mens han stryker på katten sin. Han elsker lange og filosofiske 
diskusjoner med gode venner, men det har blitt mindre av dette etter at kona falt fra. Det var hun som alltid 
ordnet med invitasjonene.  

Hjemmesykepleien er nå innom to ganger om dagen, de ser til ham og sørger for at han tar marevanen som 
han må ta etter blodproppen han hadde i fjor. Da dette skjedde så han seg også nødt til å kvitte seg med 
hestene siste, noe som ble et stort tomrom. Naboene, som han har et godt forhold til, har også et par hester 
og han er ofte borte hos dem og hjelper litt til.  

Peter lever sparsommelig og har «pæng på bok». Nesten daglig går han bort til nær-butikken, ikke for å 
handle så mye, men for å ha et mål for dagen; å komme seg en tur ut. En dag ble det veldig mye oppstuss hos 
naboene i bygda fordi han falt på veien til butikken og ble liggende til noen kom forbi og kunne hjelpe han 
opp. Han greide ikke å reise seg på egen hånd. 

Peter har to barn, men ingen av dem bor i nærheten. Barna er bekymret for faren og har etter denne siste 
hendelsen vært i kontakt med hjemmetjenesten, de vil gjerne at han skal flytte på et hjem, noe som vil være 
mye tryggere for faren. Selv vil Peter helst bo der han alltid har bodd, eventuelt leie ut noen rom. Han mener 
det er plass til flere på gården. Noen av filosofi-vennene hans fra Molde har også sagt at de kunne tenke seg 
"å flytte på landet".  

Hva er fremtidsscenariet for Petter? Hvordan bor Petter om 5 år? Hvilken hjelp får han – og av hvem?    

 





Oppgave på Workshop 1 - dag 2 

Situasjonen  

• Vestnes kommune skal fraflytte Tresfjord trygdeheim med 26 plasser og ønsker å erstatte 
Sjukeheimen i sentrum med 38 plasser pluss en korttidsavdeling på 7 plasser.  

• Fram til 2020 er det antatt at 8 flere enn i dag vil ha behov for tjenester som i dag dekkes av 
institusjon og omsorgsboliger.  

• Til sammen er dette 79 plasser.  

• Fram mot 2030 og 2040 vil dette øke med nye 49 og 55 plasser 

Spørsmål 1: 

• Hvordan skulle tjenestene gitt til beboerne i Plaza vært organisert og hvordan skulle bygget vært 
utformet om dere fikk i oppgave å planlegge det nå? 

Spørsmål 2: 

• Sett bort fra dårlig teknisk standard og manglende bad/toalett ved sjukeheimen i sentrum; hva skulle 
vært annerledes ved sjukeheimen for å kunne gi et mer variert tilbud til beboerne?  

Spørsmål 3: 

• Hvis forholdene legges bedre til rette i eldres private bolig og tilgjengelig kompetanse og teknologi 
brukes på en god og hensiktsmessig måte; kan da en del av dette behovet dekkes i private boliger og i 
omsorgsboliger? Våger dere gi et anslag på hvor mange plasser dette kan være i 2020? 

 

 

 



Spørsmål til personalgruppa 
Ta utgangspunkt i brukerens situasjon og opplevelser:  

1. Hva mener dere er særlig bra med kommunens tjenester i dag (gjelder både 
hjemme og i institusjon)? 

2. Arbeidsmåter: Hva er det dere er spesielt gode på å gjøre i hverdagen, og som 
det er viktig at dere fortsetter med?   

3. Utforming: Hva er det ved dagens sykehjem og omsorgsboliger som dere er 
svært godt fornøyde med?  

4. Er det noe som bør utvikles enda mer eller som bør endres helt?   


