
 

 

 

 

 

Denne utredningen er en av seks delutredninger med forslag til effektiviseringstiltak, omstillinger, 

endringer og nedtak med konsekvensvurderinger.  

Utredningene har overskriftene: 1) Sykehjem, 2) Hjemmetjenester, 3) Omsorgsboliger, 4) Dagsentra, 

5) Bofellesskap med betjening og 6) Flatavegen 6.  

  

UTREDNING OM FRAMTIDENS  

HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  

 

Delutredning 3  

OMSORGSBOLIGER INKL. BOFELLESSKAP  

BETJENT AV HJEMMETJENESTEN 

DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPA: 

• Siv-Janne Klufthaugen – seksjonsleder hjemmetjenesten 

• Inger Johanne Rønning – HTV Sykepleierforbundet  

• Tone Melbø – HTV Fagforbundet  

• Mai-Britt Stubberudlien – TV Fagforbundet  

• Inger Ellen Walhovd – enhetsleder  

• Ole Edgar Sveen – gruppeleder  
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INNLEDNING  
SAMMENHENG: Helse- og omsorgstjenestene henger sammen på en slik måte at endringer i 

tjenesteytingen eller organiseringen i en tjeneste, påvirker en eller flere andre tjenester.  Figuren 

illustrerer dette innenfor enheten Helse og 

mestring hvor spesielt sykehjemmene og 

hjemmetjenesten er gjensidig avhengige av 

hverandre gjennom et tett samarbeid hvor 

pasientforløpene går fra den ene til den 

andre, en eller flere ganger, i løpet av 

kortere eller lengre tid. Avhengig av 

pasientens funksjonsnivå og situasjon ellers, 

kommer andre tjenester inn i alle delene av 

pasientforløpet. Når kapasiteten reduseres/endres ett sted, gir det konsekvenser et annet sted.  

FOREBYGGING: Ett av de viktigste virkemidlene for å møte morgendagens utfordringer, er å dreie 

tjenesten fra i hovedsak å være kompenserende og behandlende til bli forebyggende, helse-

fremmende og rehabiliterende. Tradisjonelt brukes det mest tid på behandlende og lindrende 

sykepleie, altså kompenserende pleie, dvs. 

at man kommer inn etter at noe har skjedd. 

Vi skal fortsatt behandle og lindre, men det 

er viktig for pasientens mestring og egen-

omsorg at han/hun i størst mulig grad blir 

rehabilitert til å klare seg selv – til å mestre hverdagen og livet sitt. Vi vil også komme i dialog med 

personer i risikogrupper på et tidlig tidspunkt, eksempelvis gjennom forebyggende hjemmebesøk, 

slik at vi kan forebygge faktorer som forverrer helsen og reduserer personens funksjonsnivå.  

HJEMMETJENESTER: Det har vært et mål både for Staten, gjennom mange stortingsmeldinger, og for 

kommunen, gjennom vedtatte strategiplaner, å vri tjenesten fra institusjonsdrift til hjemmetjenester. 

De fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, forutsett at de kan føle seg trygge. For å få til dette må 

innbyggerne planlegge alderdommen sin i god tid før de blir for skrøpelige til å klare å bo i en dårlig 

tilrettelagt bolig. Dette er nok det viktigste budskapet en kan gi en aldrende befolkning.  

Definisjon av noen begreper innenfor Helse og mestring:  
Enhet Enheten Helse og mestring  

Seksjon De tre seksjonene er: Follebutunet, Forsettunet og Hjemmetjenesten  

Ruter / 
kjøreruter  
i hjemme-
tjenesten  

Hver ansatt på jobb har sin kjørerute som består av et bestemt antall pasienter innenfor et 
geografisk område. Sykepleiere må kjøre på tvers av flere ruter. På kveldsvakt er det færre 
ruter (større område for hver rute). Et bofellesskap kan utgjøre en «kjørerute».  

På nattvakt er det enten to sykepleiere eller en sykepleier og en helsefagarbeider på vakt i 

hele kommunen. Sykepleieren har i tillegg ansvaret for de to sykehjemmene.  

HDO, 
heldøgns 
omsorg  

SSB (KOSTRA) kaller det «heldøgns bemanning» og har en relativt streng definisjon av 
begrepet (bemanning til stede i bygningen hele døgnet), mens Helse- og omsorgs-
departementet og KS bruker begrepet «heldøgns tjenester» som betyr at du har «HDO» så 
lenge du har mulighet til å skaffe hjelp innen rimelig tid, uavhengig av hvor du bor.  

Dekningsgrad 
HDO  

Antall plasser med HDO i forhold til antall innbyggere over 80 år.  
(HDO = sykehjemsplasser og omsorgsbolig med heldøgns bemanning.)  
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Fakta i tall  

Antall ansatte – årsverk og personer  
STED Årsv. Pers. STED Årsv. Pers. 

HELSE OG MESTRING  112 172 HABILITERING  31 50 

Hjemmetjenesten  34 55 Flatland  10,6 18 

Follebutunet (pleiepersonell)  29 40 Aktivitetssenteret (ved Flatland)  3,8 5 

Forsettunet (pleiepersonell)  29 46 Bjørkvin  8,8 15 

Institusjonskjøkkenet  6,2 10 Heggelia  4,9 8 

Dagsenter, sykehjemslege, demens-
koordinator, tildeling, renhold, osv.  

13,7 21 Saksbehandlere og Krysset gjenbruk  3 4 

      

REHABILITERING/LEGETJENESTER   34,1 44 Dagsenter, psykolog, kreftkoordinator, 
friskliv, merkantil 

8,2 13 
Fysio-/ergoterapeuter  3,4 4 

Psykisk helse og rus og Flatavegen 2  11,7 15 Legetjenesten (legesenteret)  10,8 12 

- Tallene her kan variere noe over tid, men gir en pekepinn på størrelsen på enhetene/avdelingene.  

 

PLASSER, TJENESTEMOTTAKERE OG DEKNINGSGRAD  Ant. Ant. Sum 

Antall sykehjemsplasser før 2020 – inkl. intermediærplassen  69   

Antall sykehjemsplasser etter 20.1.2020 – inkl. intermediærplassen  63   

Sykehjem     

Intermediærplass på Helsehuset    1 

- Follebutunet 3. etasje   (gammel del 10 plasser – ny del 8 plasser)   18  

- Follebutunet 2. etasje   (gammel del 7 plasser – ny del 8 plasser)   15  

- Spesialrom i 2. etasje – ikke i daglig bruk  4   

FOLLEBUTUNET – i bruk i dag     33 

- Forsettunet Oppe/Avd. I   (1. etasje 8 plasser – 2. etasje 6 plasser)   14  

- Forsettunet Nede/Avd. II   (Øvre 7 plasser – Nedre 8 plasser)   15  

- Rom som ikke er i bruk i Avd. II, Søre  6   

FORSETTUNET – i bruk i dag    29 

SYKEHJEMSPLASSER – til sammen i dag    63 

Omsorgsboliger     

- Bofellesskap Follebu   10  

- Bofellesskap Forset   8   

- Omsorgsboliger som en del av bygningsmassen ved Follebutunet   18  

Antall omsorgsboliger/bofellesskap med mulighet for HDO (heldøgns tilsyn/omsorg)  36   

Det gir totalt antall plasser med mulighet for HDO (i sykehjem og omsorgsboliger)  99   

- Omsorgsboliger som selvstendige bygninger ved Follebutunet   3  

- Omsorgsboliger som selvstendige bygninger ved Forsettunet   8  

- Omsorgsboliger i Forset (ved Handelsforeningen)   3  

Antall omsorgsboliger som selvstendige/frittstående bygg  14   

Antall omsorgsboliger og bofellesskap totalt    50 

Antall plasser som omsorgstjenesten disponerer totalt    113 

Dekningsgrad     

HDO-plasser rapportert til SSB når HDO kun = sykehjem (ant. og prosent)  63 17 %  

Antall omsorgsboliger/bofellesskap med mulighet for HDO (heldøgns tilsyn/omsorg)  36   

Det gir et totalt antall plasser med mulighet for HDO  99   

Dekningsgrad HDO = sykehjem og oms.-boliger hvis muligheten over er til stede  26 %   

Tilsvarende dekningsgrad i kommunegruppe 11 (kun sykehjem) og i Norge (HDO)   17,9  16 % 

Antall pasienter i hjemmetjenesten     

- Praktisk bistand (de fleste av disse har også helsehjelp)   99  

- Helsehjelp / hjemmesykepleie    203  

Antall pasienter i hjemmetjenesten i gjennomsnitt siste året    275 

Antall trygghetsalarmer (de fleste med røykvarsler) (per des. 2019)    134 
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A. BRUKERGRUPPER  
DE SOM BOR I OMSORGSBOLIGER MOTTAR TJENESTER I FORM AV HELSETJENESTER I 

HJEMMET / HJEMMESYKEPLEIE:  

Hjemmesykepleien gir behandling, pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. 

Hjemmesykepleien skal bidra til at innbyggerne i Gausdal kan bo hjemme så lenge som mulig. Målet 

er at de som mottar tjenesten skal bli mest mulig selvhjulpne. Hjemmesykepleie er en tjeneste som 

ytes 24 timer i døgnet. 

Etter brukers behov kan hjemmesykepleien bidra med forebyggende tiltak, rådgivning, rehabilitering 

og pleie i alle livets faser. Hjemmesykepleie kan omfatte:  

• Rehabilitering og hverdagsrehabilitering  

• Forebygging  

• Hjelp i spisesituasjon 

• Personlig stell 

• Tilsyn / telefonoppfølging  

• Sårbehandling 

• Administrering av medisiner 

• Prøver (skal normalt gjøres hos fastlegen)  

• Observasjoner  

• Oppfølging av psykisk helse 

• Omsorg ved livets slutt 

• Veiledning, kartlegging  

• Velferdsteknologi  

 

Tildeling av hjemmesykepleie vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), hvor 

vi legger vesentlig vekt på evne til å ivareta og egenomsorg og helsetilstand.  

I samarbeid med sykehuset kan hjemmetjenesten (for en periode) være med og drifte såkalt 

Hjemmesykehus («Hospital@Home»). Det innebærer behandling og oppfølging i hjemmet for 

sykdommer eller tilstander som vanligvis behandles i sykehus. Dette kan gjøres under veiledning av 

personell fra sykehuset og/eller ved bruk av moderne teknologi. Opplegget gir høy pasienttilfredshet, 

men er ressurskrevende for tjenesten, og tjenesten ytes bare i spesielle tilfeller.  

DE SOM BOR I OMSORGSBOLIGER MOTTAR PRAKTISK BISTAND / HJEMMEHJELP:  

Praktisk bistand (hjemmehjelp) kan tildeles den som er helt avhengig av praktisk bistand eller 

opplæring for å ivareta dagliglivets gjøremål. Målet er å legge til rette for egenomsorg og legge til 

rette for at bruker kan bo hjemme. 

Praktisk bistand kan omfatte: 

• Hjelp til måltider 

• Hjelp til å bestille varer og tjenester 

• Nødvendig renhold av rom i daglig bruk 

• Hjelp til klesvask og skift av sengetøy 

Tildeling av praktisk bistand vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), hvor 

det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta husholdfunksjoner og egenomsorg. Ved tildeling av 

praktisk bistand tas det hensyn til husstandens samlede situasjon.  

OM DEFINISJONEN AV HJEMMETJENESTER:  

Hjemmetjenester omhandler alt som ikke er institusjonstjenester. Om tjenestemottakeren bor i et 

bofellesskap, en omsorgsbolig eller i eget hjem går slik sett ut på det samme. Beboerne i boliger for 

psykisk utviklingshemmede, Habilitering, som har fast betjening i boligen, har også per definisjon 

hjemmetjenester. Men i denne utredningen handler hjemmetjenester om de som er tilknyttet Helse 

og mestring (pleie og omsorgstjenestene).  
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B. KOMMUNENS ROLLE OG ANSVAR  
Kommunens ansvar for å yte tjenester framgår av helse- og omsorgstjenesteloven. Lovparagrafene 

3-1, 3-2, 3-3, 3-6 og 4-1 er gjengitt i sin helhet i delutredning 1. Sykehjem og i delutredning 

2. Hjemmetjenester, og gjentas ikke her. Også Lokal forskrift for opphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, som inneholder vurderingene som legges til grunn 

for tildeling av alle helsetjenester, er gjengitt i de nevnte delutredningene og tas ikke med her.  

Omsorgsboliger er ikke lovpålagte tjenester. Det er likevel et tilbud som kommunene har for å kunne 

legge til rette for best mulige tjenester til innbyggerne. Våre tildelingskriterier er slik:  

En omsorgsbolig/bofellesskap er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at 

beboeren skal kunne motta helse- og omsorgstjenester etter behov. Beboeren betaler husleie og 

mottar tjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.  

Omsorgsbolig omfatter  

• Leie av leilighet 

• Individuelt tilpasset tjenestetilbud, som for andre hjemmeboende  

For bofellesskap gjelder også  

Mulighet for kjøp av måltider i fellesområde 

Målgruppe  

Eldre, syke og funksjonshemmede med varig helsesvikt som ikke kan bo i egen bolig med 

tilrettelagte tjenester.  

Kriterier/vilkår  

Tildeling av omsorgsbolig vurderes med utgangspunkt i kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), 

hvor det legges vesentlig vekt på evne til å ivareta egenomsorg og husholdsoppgaver. Før 

omsorgsbolig tildeles skal det være vurdert om det er mulig å tilrettelegge slik at bruker kan 

bo i eget hjem. Omsorgsbolig kan tildeles til brukere med varig funksjonssvikt og omfattende 

behov for helse- og omsorgstjenester.  

Pris for tjenesten  

Det betales husleie iht. husleiekontrakt, i tillegg kommer utgifter til strøm, mat og 

egenbetaling for andre tjenester som tildeles.  

Regelverk  

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom 

husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de 

rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven. Eventuell klage på tildeling av 

omsorgsbolig, eller venteliste på omsorgsbolig, behandles i kommunens klagenemd.  

Forskjellen på en omsorgsbolig og leilighet i et bofellesskap er at omsorgsboligen her atskilt soverom 

mens bofellesskapet har mindre leiligheter uten eget soverom. Bofellesskap har fellesrom med 

kjøkken og stue. I bofellesskapene er det personale til stede på dagtid og kveldstid. Tjenestene i 

omsorgsboliger og bofellesskap ytes av hjemmetjenesten.  
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C. KAPASITETSBEHOV  
Kommunen har 50 omsorgsboliger. Det er flere enn de fleste kommunene vi sammenlikner oss med. 

Alle tjenestene i kommunen har et innsparingskrav, og for en så stor enhet som Helse og mestring 

blir det økonomiske nedtaket stort. I delutredning 1. Sykehjem drøftes muligheten for å legge ned 

sykehjemsplasser og stenge avdelinger. Det er det tiltaket som monner mest rent økonomisk. Vi har 

flere sykehjemsplasser enn sammenlignbare kommuner. Dette er dermed et mulig tiltak.  

Vi kan legge to forutsetninger til grunn for vurdering av omsorgsboligene:  

1. Antallet sykehjemsplasser forblir som i dag.  

2. Antallet sykehjemsplasser reduseres – ved at man f.eks. stenger en avdeling med 16 plasser.  

Hvis det ikke blir noen endring i antallet sykehjemsplasser så trenger vi ikke gjøre så store endringer i 

måten vi drifter boligene på – i hvert fall ikke i første omgang. Men hvis det stenges sykehjemsplasser 

får det konsekvenser for hjemmetjenesten generelt og for hjemmetjenestens bruk av omsorgsboliger 

spesielt. I den videre vurderingen legger vi til grunn muligheten for at det blir færre 

sykehjemsplasser. Vurderinger rundt konsekvenser av dette kan det leses mer om i delutredning 

1. Sykehjem og i delutredning 2. Hjemmetjenester. I denne delutredningen tar vi for oss hva som kan 

gjøres med omsorgsboligene.  

Med færre sykehjemsplasser kan det bli mer å gjøre for hjemmetjenesten. Vi skriver «kan» fordi det 

er klare anbefalinger bl.a. fra RO 1 om at terskelen for tildeling av tjenester må bli høyere. Andre 

kommuner, som driver billigere enn oss, har færre sykehjemsplasser og færre pasienter i 

hjemmetjenesten og både sykehjem og hjemmetjeneste drives billigere.  

Hvis det blir færre sykehjemsplasser må en regne med at pasienter som i dag ville blitt innlagt i 

sykehjem, i morgen vil få sin behandling, rehabilitering og pleie av hjemmetjenesten i eget hjem eller 

i en omsorgsbolig. Det innebærer at pleietyngden blir større på de pasientene vi yter 

hjemmetjenester til.  

Med jevnt over dårligere pasienter – dvs. pasienter som trenger mer behandling og pleie – i omsorgs-

boligene, må boligene legges til rette for det. Vi må ha boliger med heldøgns omsorg, HDO. Dette kan 

vi få til ved enten å:  

• tilsette egen nattevakt,  

• ha felles nattevakt med sykehjemmet,  

• ta i bruk mer velferdsteknologi, som digitalt tilsyn,  

• og/eller en kombinasjon av disse.  

Velferdsteknologi må vi ta i bruk uansett hvilke andre løsninger vi velger. Velferdsteknologi, i form av 

digitale hjelpemidler, har et stort potensial for effektivisering av tjenesten. Riktig bruk av digitale 

hjelpemidler gir gevinstene: 1) økt kvalitet, 2) spart tid og 3) unngåtte kostnader. Ved kartlegging og 

behovsvurdering skal vi alltid «Tenke teknologi først». Mange rutinebesøk kan unngås ved å bruke 

teknologi i stedet – vi sparer altså tid. Og teknologien kan gi økt trygghet fordi den er til stede og kan 

varsle hele tiden – det er ikke personalet. Dermed kan tiden med menneskelig kontakt, «varme 

hender», brukes på de som har mest behov for det, når de trenger det mest.  

 
1  RO: Seniorrådgiver Ingvar Rolstad i Ressurssenter for omstilling i kommunene, RO.  
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Under er det listet opp en oversikt over de omsorgsboligene vi har i kommunen. Vi har 50 boliger 

fordelt med 31 i Follebu og 19 i Forset.  

Follebu  

• Omsorgsboliger i 4. etasje Follebutunet  6  boenheter 

• Omsorgsboliger bygd «ut fra kantina» på Follebutunet  12 boenheter 

• Bofellesskap vegg i vegg med omsorgsboligene  10 boenheter  

Sum boliger i Follebu som enkelt kan bli HDO-boliger  28 boenheter  

• Frittstående bygg NØ for Follebutunet   2  boenheter  

• Frittstående bygg NV for Follebutunet   1  boenhet   

TOTALT I FOLLEBU  31  BOENHETER  

Forset  

• Bofellesskap, Flatavegen 8, tett ved og SØ for Forsettunet   8  boenheter  

- Den boligen i Forset som enklest kan «oppgraderes» til HDO  

• Frittstående tomannsboliger NV for Forsettunet  2 boenheter  

• Frittstående tomannsboliger N for Forsettunet  4 boenheter  

• Frittstående tomannsboliger V for Forsettunet  2 boenheter  

• Rekkehus med 3 boliger eid av kommunen ved Coop Prix  3 boenheter  

TOTALT I FORSET  19 BOENHETER  

(Retningen brukes i steder for adresse: N = nord, V = vest, NV = nord-vest, NØ = nord-øst.) 

Boligenes tilstand  

Teknisk enhet har gått igjennom omsorgsboligene og vurdert tilstanden og slitasjen i dem. De fleste 

vurderes til å være i bra stand. Noen framstår med gamle og slitte bad, men de er brukbare. Et par 

boliger får beskrivelsen: Grei tilstand, men behov for nye vinduer og ytterdør. Kjøkken- og 

baderomsinnredning bør skiftes.  

HDO – heldøgns omsorg / heldøgns tjenester  

Avhengig av hvilken definisjon man legger til grunn kan alle de 50 boligene falle inn under 

definisjonen HDO, heldøgns omsorg. Hvis kriteriene er at pasientene kan nås av nattevakta innen 

10 minutter (Rune Devold AS), så er det fullt mulig også til de tre leiligheten som ligger nedenfor 

Coop Prix i Forset. Alle de andre omsorgsleilighetene ligger tett på sykehjemmene.  

Vi har hovedsakelig tre definisjoner å ta utgangspunkt i:  

SSB / KOSTRA  (…) minst en ansatt til stede i bygningen/bygningskomplekset/bofellesskapet 
hele døgnet  

Husbanken  Kommunen her en omsorgsbase i boligens nærmiljø  

Helse- og omsorgs-
departementet (HOD)  
og KS (2017)  

En person som får et heldøgns tjenestetilbud mottar helse- og 
omsorgstjenester på kveld og natt gjennom hele uka, i tillegg til helse- og 
omsorgstjenester og/eller arbeids-, utdannings- eller aktivitetstilbud på dagtid  

For ytterligere utdypning av begrepet HDO, se kapitlet «Heldøgns tjenester» i kunnskapsgrunnlaget.  

Hos oss bør vi være innenfor definisjonen av «bygningskomplekset» med boliger og bofellesskap som 

enten er bygd sammen med sykehjemmet eller det er ca. 15. meter fra dør til dør.  
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Det er de 28 boenhetene som ligger i samme bygningsmasse som Follebutunet som enklest kan 

utstyres slik at de både praktisk og «teoretisk» blir HDO-boliger. («Teoretisk» betyr at de da 

rapporteres i KOSTRA som HDO). For som det er beskrevet i delutredning 1. Sykehjem, har vi ikke 

fram til nå definert noen av disse som såkalte HDO-plasser, omsorgsboliger med heldøgns 

omsorg/heldøgns tjenester. Innenfor samlebegrepet HDO-plasser har vi kun rapportert på rene 

sykehjemsplasser. Dette gjør også at de som sammenligner oss med andre sier at vi har «et hull» i 

omsorgstrappen.  

Men i praksis har mange av boligene HDO i dag. Omsorgsboligene betjenes av hjemmetjenesten. De 

to nattevaktene i hjemmetjenesten er stasjonert på hvert sitt sykehjem. Når nattevakta i 

hjemmetjenesten har oppdrag ute på bygda, får pasientene i boligene som ligger vegg i vegg med 

sykehjemmene, hjelp av nattevaktene på sykehjemmet. Slik det fungerer i dag er dette å betrakte 

som «praktiske nødløsninger». Det må lages systemer og rutiner for dette som sikrer at det gir 

tilstrekkelig trygghet både inne i sykehjemmet og ute i omsorgsboligen.   

Enkelte beboere i omsorgsboliger har noe velferdsteknologi. Alle har trygghetsalarm som går til 

hjemmetjenesten. Noen har sensorer koplet til dør og/eller seng/madrass eller bevegelsessensor 

som varsler tjenesten når beboeren går ut av rommet/leiligheten. Dette er nødvendig fordi flere 

beboere har grader av forvirring/kognitiv svikt/demens.  

Som kunnskapsgrunnlaget viser har mange beboere i våre omsorgsboliger relativt få timer 

helsetjenester i uka. Fem av beboerne hadde (på registreringstidspunktet i 2019) ingen 

helsetjenester. (De har likevel praktisk bistand i en eller annen form.) Et tankeeksperiment kan være 

at hvis det var dårlig tilrettelagte hjemmeforhold som opprinnelig var årsaken til tildeling av 

omsorgsbolig, burde en kanskje vurdert det slik at disse personene kunne bli tildelt en vanlig 

kommunal bolig som ikke er omsorgsbolig. De senere årene har det ikke vært stort press på disse 

boligene. Flere står ledige og man vurderer om de skal selges. Som «alle» stortingsmeldinger har 

pekt på de senere årene, må vi som innbyggere planlegge for egen alderdom, bl.a. ved å sette i stand 

egen bolig, i god tid før vi blir skrøpelige (dårlige til beins, o.l.), får reduserte sanser (som dårlig syn) 

og generelt nedsatt funksjonsevne. Alternativt må vi flytte til en annen bolig, men det vesentlige for 

kommunen er at det å ha en bolig som det er mulig å bo i, ikke er et kommunalt ansvar.  

Vi har i dag 63 sykehjemsplasser (medregnet intermediærplassen) og 50 omsorgsboliger, til sammen 

113 plasser som hovedsakelig brukes av eldre beboere/pasienter. Ser vi på hvor mange som kan får 

heldøgns omsorg/-tjenester, HDO, så kan vi, i tillegg til sykehjemsplassene, legge til de 36 

omsorgsplassene som er i samme bygningsmasse som Follebutunet. Ved å installere signalanlegg, 

velferdsteknologi og lage nye rutiner, vil boligene ha HDO.  

• Vi vil da disponere 99 plasser med heldøgns omsorg/-tjenester, HDO.  

• Det gir en dekningsgrad på over 26 % HDO.  

Når vi da sammenligner oss med andre kommuner, bør vi fortsatt kunne yte gode helse- og 

omsorgstjenester med færre kommunale HDO-plasser.  

På bakgrunn av at vi har mange omsorgsboliger har gruppa drøftet muligheten for å selge boliger. 

Dette som et alternativ til å stenge sykehjemsplasser. Vi mener det er lite å spare på legge ned/selge 

omsorgsboliger. De er billigere å drifte enn sykehjemsplasser. Kommunen har andre utleieboliger 

som ikke er i bruk, som kanskje heller burde vært solgt, for å slippe vedlikeholdsutgifter til dem.  
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D. KONSEKVENSER  
Vi foreslår å beholde de 50 omsorgsboligene og bofellesskapene vi har. Vi foreslår også å «ruste opp» 

boligene slik at de 36 plassene som utgjør en del av bygningskomplekset Follebutunet, defineres som 

HDO-plasser. Dette kan enklest gjøres ved hjelp av moderne velferdsteknologi.  

Vi ser ingen negative konsekvenser for egen tjeneste eller andre tjenester ved å beholde 

omsorgsboligene og eventuelt ruste dem opp med velferdsteknologi.  

Hvis det blir besluttet å legge ned en sykehjemsavdeling, vil det være et spørsmål hva en slik avdeling 

kan brukes til. I delutredning 1. Sykehjem er det et eget kapittel om hjemling og avhjemling av 

sykehjemsplasser. Et utdrag av dette kapittelet handler om å vurdere å bruke en nedlagt 

sykehjemsavdeling til omsorgsboliger:  

Beboere i omsorgsboliger tildeles hjemmetjenester i form av enkeltvedtak på bakgrunn av 

individuelle behov. Beboer i omsorgsbolig betaler for husleie, kosten, egenandel for lege og 

fysioterapeut m.m. tilsvarende de som bor hjemme i ordinær bolig. Husleien dekker stort sett FDV-

kostnadene (forvaltning/drift/vedlikehold) i en «vanlig» omsorgsbolig. Der et sykehjem eller en del av 

et sykehjem (en avdeling) er avhjemlet, og dermed definert som omsorgsbolig, vil nok driftsutgiftene 

være noe høyere.  

I en omsorgsbolig betaler pasienten egne medisiner og han har sine egne hjelpemidler. For de fleste 

er det snakk om blå resept og tildeling av hjelpemidler gjennom NAV, så det er i praksis Staten som 

betaler. Dette slår gunstig ut for kommunen og er en medvirkende faktor til at kommuner avhjemler 

sykehjem/sykehjemsplasser – selv det hovedsakelig skal være faglige grunner til en avhjemling.  

Men tar vi utgangspunkt i samme pasient med de samme behovene og de samme tjenestene, vil han 

måtte ha samme bemanning om han bor i omsorgsbolig eller er innlagt i institusjon. Vi vet at 

personalkostnadene utgjør 4/5 av utgiftene, så besparelsene på medisiner o.l. vil utgjøre en ganske 

liten del av totalen. Besparelsen må uansett veies opp mot ulempene ved en avhjemling.  

Seniorrådgiver Ingvar Rolstad i RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) sier at vi må veie 

fordelene og ulempene nøye mot hverandre ved vurdering av eventuell avhjemling av 

sykehjemsplasser. Avhjemling skjer ikke lenger så hyppig som det gjorde for noen år siden. Blant 

annet kan det være en utfordring når det gjelder personer med demens. I en omsorgsbolig kan det 

ikke være låste dører. En må da ha så høy bemanning at personalet alltid har oversikt over hvor 

pasientene befinner seg og kan overtale dem til ikke å gå ut uten følge. Rolstad i RO opplyser at man i 

bofellesskap for personer med demens, i noen kommuner har måttet hjemle omsorgsboligen som 

institusjon for å kunne gjennomføre tvangsvedtak. Det handler da om veldig utagerende pasienter 

eller pasienter som rømmer slik at man må ha låste dører. Slike situasjoner kan skape utfordringer 

hvis man avhjemler et sykehjem eller sykehjemsplasser.  

Samtidig er det også vanlig at vi yter hjemmetjenester til svært dårlige pasienter i omsorgsboliger. 

Når det ikke er behov for ressurskrevende behandling som krever kontinuerlig overvåkning i 

sykehjem, er det ikke noe i veien for at pasienter får lov til å dø i omsorgsboligen de har bodd i 

gjennom flere år.  
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E. FOREBYGGENDE ARBEID OG TIDLIG INNSATS  
Hjemmetjenesten starter opp arbeidet med forebyggende samtaler og forebyggende hjemmebesøk. 

Dette er innarbeidede rutiner i mange kommuner. I stortingsmelding 15, Leve hele livet, er dette 

vektlagt som et klokt grep. Gjennom dette regner vi med å forebygge og utsette behov for 

omsorgsbolig eller sykehjemsplass. Ved å utbedre egen bolig kan personer fortsette å bo hjemme til 

tross for nedsatt funksjonsevne.  

Mer om forebygging og tidlig innsats står i delutredning 2. Hjemmetjenester.  

Omsorgsboligene er en del av 
hjemmetjenesten. Derfor vil det meste i 
denne utredningen sammenfalle med 
utredning 2. Hjemmetjenester. For kapitlene 
F, G, H og I viser vi derfor til den utredningen.  

F. NYE ARBEIDSMETODER, NY TEKNOLOGI 
OG NYE LØSNINGER  

G. NYE SAMARBEIDSFORMER  

H. KOMPETANSEBEHOV  

I. ORGANISERING OG LEDERSTRUKTUR  
 

J. ØKONOMISKE KONSEKVENSER KNYTTET TIL INVESTERING OG 

DRIFT  
Beboere i omsorgsbolig betaler husleie og den dekker stort sett FDV-kostnadene 

(forvaltning/drift/vedlikehold) til boligen. Regnskapet viser at vi stort sett «går i null», selv om vi med 

noen års mellomrom må inn og rehabilitere boliger. Slik sett er det lite kostnader knyttet til å drifte 

omsorgsboliger.  

Det er hjemmetjenesten som yter tjenester til beboerne i omsorgsboliger på lik linje med de som bor 

hjemme i egen bolig. Tjenester tildeles som enkeltvedtak etter pasientens behov. Det vil være 

naturlig at det jevnt over er mer ressurskrevende pasienter i omsorgsboligene enn «ute på bygda», 

men det er også rasjonelt for hjemmetjenesten at pasienter som trenger mange tjenester er samlet i 

omsorgsboligene ved sykehjemmene.  

Kostnader ved HDO:  

Vi sier at de omsorgsboligene/bofellesskapene som ligger i bygningsmassen til, eller vegg i vegg med, 

sykehjemmene «i praksis» har heldøgns omsorg/heldøgns tjenester, men for å være sikre på at de 

faktisk har det, bør vi gjennomføre noen tiltak/endringer. Det kan være å:  

• tilsette egen nattevakt,  

• ha felles nattevakt med sykehjemmet,  

• ta i bruk mer velferdsteknologi, som digitalt tilsyn,  

• og/eller en kombinasjon av disse.  

Vi tar ikke stilling til hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres – for det må ses i sammenheng med 

alle de andre effektiviseringstiltakene som skal gjennomføres i helse- og omsorgstjenestene – men vi 

kjenner kostnadene ved noen av dem.  

• En nattevakt på 9 timer utgjør 1,8 årsverk, noe som gir en kostnad på ca. 1,4 millioner.  

Det kan settes inn mange andre tiltak som er mindre kostnadskrevende enn en person på nattevakt 

365 dager i året. Selv om utviklingen av digital velferdsteknologi henger forbausende langt etter mer 
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kommersiell digital teknologi (som iPhone, etc.), begynner det å komme mye nyttig teknologi på 

markedet. Vi anbefaler at det gjennomføres et prosjekt med innføring av digitalt tilsyn i 

omsorgsboligene så snart som mulig. Noe teknologi kan vi lease gjennom avtalen med Telenor, men 

selv om vi må kjøpe teknologien vil det lønne seg i forhold til kostnadene ved bruk av personell. 

Og som tidligere nevnt, teknologien er til stede hvert sekund døgnet rundt. Og sensorikk og kamera, 

etc. kan man definere til å registrere og varsle bare det det er behov for, når det er behov for det.  

OPPSUMMERING  
Vi mener at omsorgsboliger er en rimelig driftsform. Vi ser ikke behov for å bygge nye 

omsorgsboliger siden vi har så mange som vi har. Det er heller ingen grunn til å legge ned 

omsorgsboliger.  

Det må installeres velferdsteknologi i boligene. Det vil øke tryggheten for beboerne og frigjøre tid for 

personalet slik at de kan bruke sin tid og kompetanse til direkte pasientkontakt.  

 


