PRESSEMELDING

GODTHAAB HELSE OG REHABILITERING MOT NYE 100 ÅR!
Takk til politikerne i Bærum Kommune
Godthaab ble etablert i 1918. Takket være politisk vilje og beslutningskraft kan Godthaab Helse og
Rehabilitering nå feire 100 års jubileum i 2018.
Kommunestyret har i ny arealplan besluttet at deler av området på Godthaab kan videreutvikles.
Planutvalget i Bærum, under ledelse av varaordfører Ole Kristian Udnes, har vurdert og besiktiget
Godthaab og utvalgets innstilling bidrar til at Norges eldste rehabiliteringssenter ikke må legge ned
sin virksomhet. En utvikling på Godthaab er helt nødvendig for at organisasjonen skal kunne gå 100
nye år i møte.

Et fremtidsrettet utviklingsprosjekt kan nå bli en realitet
Stiftelsen Godthaab ønsker å iverksette et helse- og omsorgsprosjekt tilpasset befolkningens behov
for helsetjenester. Godthaab ønsker å bidra til å realisere tverrpolitiske målsettinger om at
mennesker kan bo i sine hjem nært behandlingstilbud. Det skal også være mulig å avslutte livet på
en verdig måte fordi både bolig og bistand legger til rette for dette. På den praktfulle og store
eiendommen ønsker Godthaab å bygge boliger for utleie og salg. Målsettingen er å kunne tilby
helse- og rehabiliteringstjenester til flere med utgangspunkt i dagens driftsorganisasjon og etablerte
medisinske infrastruktur. Godthaab Helse og Rehabilitering vil med dette bli en del av et større miljø,
som vil føre til mer aktivitet og til positive synergier og samarbeid.
Sentrale målsettinger for prosjektet er; samhandling på tvers av tjenestenivåer, mellom ulike helseog omsorgsprofesjoner og ikke minst et bomiljø hvor det er tilrettelagt for sosial omgang og samspill
med andre mennesker.
Det er ønske om å etablere et nytt tjenestebygg i forlengelse av eksisterende bygningskropp med
varmtvannsbasseng, treningsfasiliteter og funksjonelle livsløpsboliger plassert på tomtens vestside.
Til sammen vil byggene kunne gi en helsebringende og trivelig alderdom, samtidig med et godt
behandlings- og tjenestetilbud for annet publikum. Kommunens politikere har nå åpnet for slike
muligheter, og Godthaab vil ivareta denne muligheten på beste måte.

Samarbeid med kommunen
Liggetiden på sykehusene i Norge har i løpet av de senere år blitt betydelig redusert. Utskrivning fra
sykehuset representerer en belastning både fysisk og psykisk for mange pasienter. Usikkerhet rundt
egen funksjonsevne gjør at mange opplever utrygghet. Pasientene er eldre og mange har
omfattende medisinske tilstander.
Kommunen bygger ut sine tilbud for å ivareta befolkningens behov, men det tar tid å bygge opp
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.
Godthaab tilstreber at prosjektet skal fungere som en samhandlingsarena. En arena der
tjenestenivåene kan samarbeide om å utvikle gode eksempler på fremtidens pensjonist- og
seniorboliger. Vi håper også at kommunen finner det interessant å samhandle i praksis, gjerne ved å
etablere kommunale tjenestetilbud på området i fremtiden. På denne måten kan Godthaab bidra til
å svare ut noen av samhandlingsreformens intensjoner. I tillegg etableres spennende arbeidsplasser
og ny næring samtidig som bemanningsutfordringene i helsetjenesten ivaretas. Med ovennevnte
bidrar Godthaab dermed til å realisere det nasjonale helsepolitiske målet om «Pasientenes
helsetjeneste». I dette perspektivet ser Godthaab frem mot de neste 100 årene i Bærum, og takker
kommunens politikere for muligheten til å kunne få bidra videre.

Godthaabs historie
Anna Holck etablerte stiftelsen i 1918. Alle landets kommuner ble bedt om å bidra med 10 øre pr
innbygger. Til sammen ble det samlet inn 1 million kroner. Godthaab var det første anlegget av sitt
slag i Norge, og ble bygd på innsamlede midler. Arkitektoppdraget ble gitt til Hans Backer-Fürst,
som tegnet et anlegg i nybarokk stil. Den tre-etasjes bygningen er et tidlig eksempel på bruk av
armert betong i Norge. Godthaab ligger høyt og fritt med utsikt til Dælivannsområdet og fjorden.
Godthaab er et landemerke i Bærum med en lang og stolt historie, og en unik beliggenhet for
rehabilitering i nærhet til naturen.
Godthaab er eid av en ideell stiftelse, og stiftelsens formål er i dag å tilby spesialisert tverrfaglig
rehabilitering til pasienter slik at de kan bedre sitt funksjonsnivå. Behandlingen skal bidra til å hindre
tilbakefall av sykdom og bedre mulighetene for god egenomsorg og livskvalitet.
Bygningsmassen på Godthaab er fra 1925, og trenger sårt en oppgradering.

Godthaab Helse og Rehabilitering sin plass i Norsk helsetjeneste
Godthaab Helse og Rehabilitering er en liten privat ideell stiftelse, og er en del av
spesialisthelsetjenesten gjennom en avtale om levering av rehabiliteringsopphold med Helse SørØst RHF. Avtalen betyr at Godthaab skal ta imot pasienter med:
•
•
•
•
•

Brudd og slitasjeskader i skjelett
Reumatologiske sykdommer
Hjertesykdommer
Pasienter med komplekst sykdomsbilde
Godthaab tilbyr også et to-dagers kartleggings- og utredningsopphold ved behov for
vurdering av eventuell hjertesykdom.
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