
MORGENDAGENS OMSORGSTJENESTER
Ullensaker kommune

Kommunaldirektør Mette Gro Iversen



Om Ullensaker i dag

• Passert 37 500 innbyggere 

• Mobilitet på ca. 5 000 innb.

• Jessheim by er kommunesenter for 
Ullensaker og regionsenter for Øvre 
Romerike.

• Vertskommune for Gardemoen

En kommune i sterk vekst 
og høy mobilitet



Ullensaker: ca. 50.000 innbyggere i 2030
(35.000 innbyggere i 2017)

Jessheim:  ca. 30.000 innbyggere i 2030
(18.000 innbyggere i 2017) 

Vokste med drøyt 1500 innb i fjor. Ligger an til 1600 i år!

75% av befolkningsveksten skal legges til Jessheim, 15% til 
Kløfta og 10% fordeles på øvrige tettsteder.

I kommuneplanen er det satt måltall for årlig vekst for hele 
kommune:  

• 500 nye boliger i året 
• 1000 nye arbeidsplasser i året

Jessheim i 2030



.

Hvordan påvirker 
kommuneplanleggingen 
tjenestene?

Transformasjon – by!

Fortetting – økt antall leiligheter! 

Hvem flytter inn i byen?



Endring i befolkningsprofilen





Hva er framtidsutsiktene?

Bedre behandlingstilbud 
– flere overlever men 
med behov for bistand

Økte krav

Økte rettigheter

Flere eldre – flere 
med demens

Flere som faller 
utenfor

Økt kunnskap

Økende 
etterspørsel etter 
helsetjenester i 
befolkningen

Befolkningsvekst

Dagens tjenestesammensetning innen 

kommunens omsorgstjenester er ikke 

bærekraftig eller ønskelig for fremtiden!



Felles forståelse for utfordringsbildet og 
mulighetsrommet



Gjestad “2066”

Trinn 1: handler om å forstå dagens og 
fremtidens behov for helse- og sosialtjenester 
i Ullensaker kommune
• Danner et sentralt bakgrunnsarbeid for trinn 2 

Trinn 2: utvikle konsepter og lage en god 
plan for Gjestad-området som imøtekommer 
dagens og fremtidens behov

Felles forståelse-
innbyggere, politikere, 

unge, gamle



Konklusjoner og anbefaling

Vi må bygge fleksible og robuste 
bygg for fremtiden og differensierte 
boligløsninger – private markedet!



Anbefaling: konsept  – «Smart bydel»

Kjennetegn: 

• Området utvikles med stort fokus på mangfold (ulike aldersgrupper og ulike funksjoner) hvor 
gode Møteplasser etableres. Både kommunale og private tilbud, stort fokus på «smarte» 
løsninger. Større grad av selvhjelpsboliger og mindre på tradisjonelle sykehjem

• Grunntanken med konseptet «smart bydel» er at innbyggere får mer tilgang til hjemmebaserte 
tjenester  hvor fokuset er egenmestring, nettverk og trygghet i boliger og i bomiljø som 
understøtter dette gjennom blant annet bruk av velferdsteknologi. 



Tjenestetrappa - omstilling





Hvordan bygge en fleksibel 
og robust organisasjon? 

Mestringsorientertledelse!

Det handler om involvering



Forslag til ny organisering- hovedgrep

Tjenestetorg
Kartleggings- og 

koordineringskompetanse.
Teknologi og mestring

«En dør inn», 
likeverdige og 

koordinerte 
tjenester for alle 

målgrupper.

Samhandling og 
arbeidsflyt mellom 

de som skal innføre 
og ta i bruk 
teknologi.

Hjemmetjeneste
Ambulante 

hjemmetjenester samles i 
en enhet. Fra 

soneinndeling til 
avdelinger som har fokus 

rettet mot brukernes 
behov

Bo- og 
aktivitetssentre
organiseres som egne 
enheter, videreutvikles 

etter «smart bydel»
konseptet 

Sømløse 
overganger for 
brukere til bo-

aktivitetssentrene, 
optimal utnyttelse 

av personal 
ressursene, 

fleksibilitet mellom 
tjenester for 

heldøgnsomsorg i 
institusjon og i 

bolig.

Like tjenester 
uavhengig av 
hvor man bor i 

kommunen, 
legge til rette for 

teambaserte 
tjenester.



Hva har vi innført av teknologi



Medisinsk avstandsoppfølging
Mitt liv – mitt ansvar

Tradisjonell 
oppfølging 

av 
målgruppe

Helhetlige 
effekter, 

gevinster og 
kostnader

Tiltak (utprøving)Nåsituasjon Måle og vurdere effekter av 
tiltak Samfunnsøkono

misk analyse

Fysisk og 
psykisk helse 

Pasientopplevel
se

Ressursbruk i 
helsetjenesten

• Velferdsteknologiske 
løsninger for 
avstandsoppfølging

• Virkemidler

Teknologis
ke 
løsninger

Tjenesteutvikling
Organisering av tjenesten

Prosess-
evaluering

Oppfølgings
-tjeneste



Kommuneplanlegging –
infrastruktur

Teknologi
Organisasjon –
det handler om 
folk med stort 

hjerte

Inkludering av 
medarbeidere, 

brukere, 
innbyggere

Leve hele livet – lære hele livet –
mitt liv mitt ansvar



Takk for meg!
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