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ANSATTE STUDENTER BARN

Bakgrunn

Norge har i løpet av de siste ti-årene opplevd en enorm vekst i vel-
stand og velferd. Det norske helsevesenet og omsorgstjenester skårer 
høyt opp mot internasjonale standarder og gir systemets brukere en 
meget høy grad av velferd gjennom offentlig sektor. Dette systemet, 
og den skandinaviske modellen forøvrig, har høstet mye ros både i 
og utenfor Skandinavia. Samtidig ser man også tendenser til at denne 
velferdsmodellen ikke vil kunne fungere i fremtiden uten en viss grad 
av endring og modernisering.

Vi lever i en tid med store globale endringer som skjer i en takt mye 
raskere enn hva historien har vist oss tidligere. Dette har naturlig 
nok store konsekvenser for Norge og vår demografi. I en alder hvor 
den norske økonomien, sysselsetningen, befolkningsbalanse og 
bo-mønstre har fungert godt med tanke på dagens velferdssystem, 
ser vi nå tendenser til at dette utfordres. Andelen eldre ventes å øke 
sterkt de neste årene, samtidig som færre barn fødes. Dagens helse- 
og omsorgstjenester har også utviklet seg til å bli meget kostbare 
og forventes å øke med mindre grep tas. Dette er uheldig ettersom 
norsk økonomi i økende grad må omstille seg fra å være avhengig av 
oljeindustrien som motor for finansieringen av velferds Norge, sam-
tidig som det globale markedet operer med stadig mindre marginer. 
Kort oppsummert er prognosene for norsk økonomi på kollisjon-
skurs med den økende andelen eldre og kostnadene dette vil påføre 
velferdssystemet.   

Dette betyr ikke nødvendigvis at graden av velferd må reduseres 
ettersom budsjetter må kuttes. Men det krever derimot av vi ser på 
nye og alternative måter å planlegge for omsorg, pleie og helse-
tjenester på tvers av generasjoner og brukergrupper. Å lykkes med 
dette vil være avgjørende for å sikre velferden for fremtidige genera-
sjoner, både med tanke på finansiering, men også hvordan tjenestene 
leveres.

Oppgaven

Konsept

I samarbeid med 7 studenter fra forskjellige fagfelt, utviklet Asplan 
Viak en teoretisk oppgave knyttet til eldrebølgen og konsekvensene 
denne bringer. Temaet bestod av studenter innenfor samfunns-
geografi, arkitektur, landskapsarkitektur, region- og byplanlegging 
samt energi og miljø. Disse ble kurset av helsefaglig personell via 
Oslo Universitetssykehus, Bærum kommunes avdeling for innova-
sjon og teknologi i eldreomsorg, samt professor i medisin Inger 
Marie S. Dahl. Utvalgte medarbeidere i Asplan Viak deltok i den 
daglige veiledningen og utformingen av oppgaven.

Oppgaven gikk ut på å skape konsepter som kan avlaste helse-
vesenets voksende byrde. Målet var å skape nye måter som kan 
stimulere til synergier mellom generasjoner, boformer, teknologi 
og offentlige tilbud. Studentene ble utfordret til å komme opp med 
en teoretisk tilnærming på tomten til Ullevål sykehus, men samti-
dig skape ideer som er overførbare til alle landets deler. Prosjektet 
ble utført i løpet av 4 uker sommeren 2018, hvor 1 uke ble satt av 
til oppstart og faglige foredrag internt og eksternt. De resterende 3 
ukene ble brukt av studentene til å fremstille prosjektet og konseptet. 
Prosjektet viser en av mange mulige måter vi kan møte denne økende 
samfunnsutfordringen på.

Helsevesenet peker på to viktige parametere som vil forme velferds 
Norge i de kommende ti-årene. Nr 1; det vil mest sannsynelig ikke 
være økonomi i framtiden til fortsette dagens systemer på tradi-
sjonelt vis, og nr 2; uavhengig om det hadde vært en økonomi til 
dette, så vil det ikke være nok varme hender i fremtiden for å utføre 
jobben. Med bakgrunn i dette tok prosjektet en dreining mot å 
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se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. Selv om 
enkelte brukergrupper har behov for pleie og ettersyn, betyr ikke det 
at disse gruppene ikke kan bidra positivt som ressurser. Barn, 
kronisk syke og pleietrengende eldre har behov for en viss
oppfølging, men de kan også stimulere hverandre i den daglige 
driften og skape synergier.

Samtidig er det ikke krav om at all oppfølging av disse gruppene må 
skje gjennom fagfolk innenfor helsevesenet. Naturlig nok ønsker 
man en brorpart av fagansatte, men mange funksjoner settes bort 
til ansatte uten helsefaglig bakgrunn. Innenfor dette feltet vil eldre, 
vanlige beboere, elever og studenter være viktige ressurser som kan 
yte støttefunksjoner samtidig som de blir ivaretatt av systemet. Ved å 
se på måter å samkjøre barnepass, studentboliger, skolefritids-
ordinger og pleie for eldre og kronisk syke kan man effektivisere 
driftsmodellene uten å gå på bekostning av kvaliteten til tjenes-
tene. Dette er særlig positivt ved at gruppene aktiviseres gjennom 
driften av institusjonen de er blitt avhengige av istedenfor kun å 
være pleie-mottaker eller pasient. Konseptet blir derfor å samle disse 
brukergruppene under en felles paraply, Pleie Fritids Ordningen, 
PFO.

Prosjektmodell

Prosjektet ser for seg et samarbeid mellom flere offentlige institus-
joner som leverer velferdstjenester. For dette prosjektet omfatter det 
Oslo Kommune, SIO og Oslo Universitetssykehus. I denne modellen 
etablerer institusjonene et samfunnsbyggerlag som med eller uten 
privat investering skaper utbyggingsavtaler for å ivareta institu-
sjonenes tjenester på en effektiv måte. I de tilfeller hvor private inves-
teringer ikke er inkludert, kan aktørene igjennom utbyggeravtalen

etablere boenheter for en tredje boligsektor, altså enheter som ikke 
leies eller selges til markedsverdi eller tradisjonelle sosialboliger. 
Disse enhetene kan i stedet leies eller selges indeksregulert som 
finansiering av utbyggingsavtalen. Utbyggingsavtalen legger til grunn 
en høy grad av sambruk og fellesfunksjoner, samtidig som institu-
sjonenes minstekrav til spesialbehov og areal settes av via ubegren-
set leietid. Aktørene har hele tiden mulighet for å selge kontrakten 
til justert andelsnivå hvis behovene minker. I praksis betyr dette at 
aktørene går fra separat planlegging til samlet og integrert plan-
legging for en høyere effektivitet. Denne planleggingen skal se på 
nye metoder for bygging av barnehager, studentboliger, fritids tilbud, 
kommunale boliger og boenheter for eldre under en paraply der flere 
av institusjonenes areal og behov overlapper. Dette kan føre til re-
duserte bygge- og driftskostnader samtidig som det vanskelig-
gjør isolasjon og ensomhet. Målet blir å skape livsløpsbydeler eller 
livsløps hus hvor samtlige generasjoner og målgrupper unngår 
segregasjon, men heller samhandler i det daglige og blir aktivisert via 
hverandre. 

Økonomisk kan dette videre effektiviseres ved at eksempelvis familier 
med lav inntekt i kommunale boliger eller studenter i studentboliger 
betaler deler av sin leie som bidrag i den daglige driften av livsløps-
husene. Dette kan også fremgå som dugnadsbaserte ordninger der 
dette er mer fordelaktig enn økonomiske subsidier. Modellen prøver 
på denne måten å fronte god samfunnsøkonomi opp mot folkehelse 
og inkluderende bomiljøer. Utbyggingsavtalene tar sikte på å bygge 
infrastruktur som tilrettelegger for adferds holdninger for hvordan 
vi bor og mottar velferdsgoder, noe som vil være en nøkkel for et 
velfungerende fremtidig system. Modellen forsøker videre å la eldre 
bo hjemme så lenge som mulig, noe som muliggjøres via den passive 
pleien som fellesfunksjonene og sambruken skaper. En stor del av 
direkte ettersyn og pleie sees også overlatt til fremtidig smart 
teknologi og etterhvert kunstig intelligens.
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PFO, konspthus

Modellen for PFO er konkretisert i et konsepthus. Bygget er delt inn 
flere soner hvor disse tilhører en bestemt programkategori. Disse er 
delte funksjoner, dugnadsbaserte funksjoner og aktiviteter, fleksible 
boenheter med forskjellige eierskapsmodeller og til slutt PFO. 
Hvilken funksjon som tilhører hvilken kategori er nøye planlagt i 
forhold til interaksjonen og bokvaliteten man ønsker å oppnå. Dette 
blir dermed en balanse mellom privat eierskap og private arealer opp 
mot felles arealer, sambruk og andelseie.

Sammensetningen av beboerne er også sentral for at modellen og 
konsepthuset skal fungere. Det legges til rette for at vanlige familier, 
studenter, enslige og andre bruker grupper skal bo i samme bygg som 
de pleietrengende. Balansen og fordelingen av disse må hele tiden 
vurderes etter hvilke programmer man putter inn i konsepthuset og 
hvordan behovene varierer lokalt fra sted til sted. Ønsket er å skape 
et livssyklus hus som har enheter tilpasset alle de forskjellige fasene i 
livet, slik at det muliggjør en flytting internt i bygget ettersom 
behovene med alder endres. Håpet er at dette kan styrke et lokal-
samfunn og tilhørigheten til et sted man allerede kjenner og opplever 
som trygt og at dette vil redusere behovet for flytting ettersom 
konsepthusene utfyller de viktigste daglige behovene. 

PFO delen av bygget og programmene dette huser lokaliseres i 
førsteetasjen ettersom dette er den mest offentlige delen av 
konsepthuset. Dette bidrar til aktive fasader, samt at det inviterer 
besøkende eller andre brukere til å del i PFO systemet selv om man 
ikke er boende eller arbeidende i PFO huset. På denne måten kan 
PFO systemet og konsepthusets funksjonen fungere også utenfor 
bygget ved at lokalet tilbys som en støttefunksjon i et lokal miljø 
blandt eksisterende eller ny infrastruktur.

Viktige aspekter

Et av de mest sentrale aspektene i prosjektet er overførbarheten 
mellom forskjellige steder. PFO og modellen er designet for å fungere 
i urbane strøk så vel som tettsteder og distrikter. Det kan fungere 
som innfill i etablerte strøk, som transformasjon av eksisterende bygg 
eller som nybygg i nye delområder tilknyttet et sted. Det kan også 
settes sammen til et cluster av ulike konsepthus i større byutviklings-
prosjekter, slik at PFO kan fungere som et system for en ny og frem-
tidsrettet byutvikling.

Den høye graden av fellesarealer tilknyttet beboerenhetene forsøker 
å forhindre ensomhet og isolasjon mellom gruppene, særlig eldre 
da disse er en spesielt utsatt gruppe. Fellesbruken og sambruken 
mellom flere institusjoner og aktiviteter gjennom døgnet bidrar også 
til mer kostnadseffektive og energigunstige bygg. Denne økono-
miske besparelsen brukes i stedet på å tilrettelegge for bedre tilbud 
til konsepthusenes beboere og brukere. Arkitekturen og landskapet 
er videre utformet for å huse en rekke tilbud, som blant annet skal 
aktivere de eldre. Dette skjer i form av verksted, hobbyrom, trenings-
rom, felleskjøkken, parsellhager og sirkelløyper for demente mm. 
Samtidig skal uterommene formes slik at det gir en beroligende effekt 
og skaper følelsen av å være ivaretatt, men samtidig ikke innelåst. 
Denne balansen avhenger av hvor selvstendige de fleste pleie-
trengende beboerne vil være.

Arkitekturen er også modulbasert, slik at produksjonen blir kostnad-
seffektiv samt meget fleksibel for senere justeringer dersom behovene 
endrer seg.  Materialene har et lavt fotavtrykk, samtidig som de 
skaper rom med hyggelige atmosfærer som gir følelsen av et hjem 
heller enn en pleieinstitusjon.  Fargevalg og materialiteten bidrar til 
passiv manøvreringsassistanse, spesielt med tanke på demente.



Lærdommen

Prosjektet hadde en forholdsvis liten tidsramme og kan sånn sett 
sees på som en workshop for nye ideer rundt problemstillingen. Det 
valgte konseptet er på ingen måte en utprøvd fasit, og vil naturlig nok 
være en av mange mulige løsninger. Men prosjektet har laget flere 
interessante erfaringer. Debatten rundt eldrebølgen går i stor grad på 
om Norge har råd eller arbeidskraft i fremtiden til å møte eldre-
bølgen og å ivareta en sterk velferd. Her er synene delte! Men 
uavhengig av økonomi peker flere studier på at distriktene vil ha 
store problemer ettersom yngrebølgen ønsker seg til urbane strøk 
og eldrebølgen blir boende. Uansett bringer eldrebølgen mange flere 
utfordringer en økonomi og sysselsetting isolert sett. Disse 
utfordringene vil kreve nye ideer og tankesett om hvordan vi 
tilrettelegger og leverer velferdstjenester. Her utfordrer vi også den 
totale kunnskapen vi besitter innenfor fagfeltet i dag. 

En viktig erfaring blir således at helsemyndigheter, kommunale 
omsorgsetater, planleggere, konsulenter, innbyggere etc. må få styrket 
kompetanse og løfte problemstillingen høyere på dagsordenen. 
Isolert sett er de fleste institusjonene svært dyktige innenfor sine fag-
felt, men flere av disse opererer nokså internt med varierende evne 
for samkjøring på tvers av fagene. Dette hindrer synergier og ny-
skapning.  Prosjektet mener man kan levere et meget høyt 
velferdsnivå i fremtiden gjennom nye boformer, men dette vil kreve 
et bredere samarbeid og arenaer for utprøvning og kompetanse-
bygging. Disse bør også i økende grad tilrettelegge for den enorme 
utviklingen fremtidig teknologi medbringer, også fordi fremtidens 
eldre vil å større grad være mottakelig og vant med slik teknologi. 
Oppsummert mener prosjektet det finnes mange muligheter for å 
skape gode boforhold med en verdig pleie, selv med en økende andel 
eldre. Problemet er at vi mangler komplett kunnskap og planlegger 
på forholdsvis tradisjonelle premisser. Kunnskapen må økes og vi må 
tenke nytt!

Veien videre

Internt ønsker Asplan Viak å styrke sin rolle og kunnskap innenfor 
fagfeltet. Selskapet er fremtredende innenfor planlegging for flere 
områder som omhandler velferd, og bør derfor også øke 
eksponeringen eksternt og være en sterkere drivkraft for alternativ 
planlegging. 

Et mål burde være å undersøke muligheter for å få til et test-
prosjekt, enten realiserbart eller som skisseprosjekt, hvor man skaper 
et samarbeid mellom flere offentlige etater for å teste hvilke mål-
grupper og institusjoner som kan fungere sammen i fellesbyggeri. Et 
slikt prosjekt kan gjerne også henvende seg til privat sektor, eller ny-
etablerte boligbyggerlag for å se på muligheter for sam-skaping med 
en 3 boligsektor og synergier dette kan skape.   

Asplan Viak kan også vurdere å videreutvikle prosjektet, enten som 
et internt prosjekt med eller uten studenter, eller med hjelp av 
eksterne aktører. Prosjektet har tydeliggjort at veien videre trenger 
mer kunnskap og bedre planlegging, dette bør Asplan Viak ta på 
alvor og jobbe målrettet for å bli ledende innenfor fagfeltet.


