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Notat       
Til: Kommunestyret 

Fra:  Kommunedirektøren 

          
Saknr. Arkivkode Dato 

19/1535-35  12.06.2020 

 
NOTAT - FRAMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJESTER - 
MULIGHET FOR ETABLERING AV HDO I FLATAVEGEN 6 OG 8  
 
Bakgrunn 
Kommunedirektøren la 29.5.2020 frem skisse til fremtidens helse- og omsorgstjenester for 
tjenesteutvalget. I den forbindelse ga tjenesteutvalget kommunedirektøren følgende oppdrag, 
jfr. utvalgets innstilling til kommunestyret, punkt 6: 
 
«Til kommunestyrets behandling i juni bes det om en vurdering av muligheten for å ta i bruk 
Flatavegen 6 og 8 til HDO-boliger (SSB sin definisjon med fast tilknyttet bemanning), 
hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester og hva dette vil 
innebære av kostnader. Kommunestyret tar stilling til hvor vidt dette alternativet skal utredes 
nærmere. 
 
Eventuelt bes kommunedirektøren utrede et alternativ der Flatavegen 6 tas i bruk som 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus i forbindelse med 
Flatavegen 2. En slik utredning skal i så fall ses i sammenheng med pågående regional 
utredning av et interkommunalt samarbeid innenfor dette området. 
 
Det bes videre om en vurdering av muligheten for å ta i bruk andre omsorgsboliger i 
tilknytning til Flatavegen 2 til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus.» 
 
Kommunedirektørens forståelse av oppdraget 
Kommunedirektøren ba tjenesteutvalget om en presisering av oppdraget i møtet 29.5.2020, og 
oppfatter ut fra denne at det er muligheten for etablering av HDO-boliger ved Flatavegen 6 og 
8 som skal legges frem for kommunestyret 18.6.2020. Som følge av kort tid mellom 
tjenesteutvalgets og kommunestyrets møte, vil kommunedirektøren vil svare opp dette på et 
noe mer overordnet nivå.  
 
Ettersom tjenesteutvalget ønsker en vurdering av hvordan etablering av HDO med fast 
bemanning gjennom døgnet vil påvirke det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester, ser 
kommunedirektøren dette i sammenheng med forslagene om nedleggelse av sykehjemsplasser 
og effektivisering av hjemmetjenesten. Denne tolkningen ble understøttet av presisering av 
tjenesteutvalgets innstilling i formannskapet 10.6.2020, der innstillingens punkt 3 og 6 ble 
knyttet sammen. Kommunedirektøren legger således til grunn at det i notatet skal vurderes om 
heldøgns tjenester med bemanning kan kompensere for nedleggelse av en sykehjemsavdeling, 
ved at det gir en tjeneste vi mangler i omsorgstrappa per i dag som bidrar til helhetlige og gode 
helse- og omsorgstjenester i fremtiden. 
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Dersom kommunestyret kommer til at det ikke er aktuelt å etablere HDO ved Flatavegen 6 og 
ønsker at kommunedirektøren skal se på mulighet for opprettelse av bofellesskap for personer 
med utfordringer innen psykiske helse og rus i bygget, vil dette alternativet bli utredet videre. 
Det er imidlertid allerede sett på mulighet for å ta i bruk andre omsorgsboliger i tilknytning til 
Flatavegen 2 til et slikt formål, slik at det vil bli svart opp i dette notatet. 
 
Saksopplysninger 
Heldøgns omsorg / heldøgns tjenestetilbud (HDO) 
I følge lokal forskrift om tildeling av langtidsplass i institusjon, likestilles heldøgns tjenester 
(HDO) med sykehjemsplass: 

§ 1. Formål 
Formålet med forskriften er å sikre at innbyggerne tilbys opphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en 
helhetlig og individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering er det tilbudet som kan sikre 
pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  
 

Det finnes imidlertid flere ulike definisjoner av HDO.  
 
Først i 2016 i Prop. 99 L Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (…) (om rett til 
langtidsplass, osv.)  kom begrepet «heldøgns tjenester» inn i helserettslovgivningen. 
Formuleringen er slik:  

«Med «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester» menes i 
lovforslaget boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens 
behandlings-, omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt. Beboeren må ved hjelp av 
tilkallingsmuligheter, som for eksempel velferdsteknologiske innretninger, 
trygghetsalarm, snoralarm eller lignende kunne få kontakt og bistand fra egnet 
personell, med tilsvarende responstid som vedkommende ville fått på sykehjem. Tilsyn 
med pasienten eller brukeren må tilsvare det tilsynet som ville blitt gitt dersom 
vedkommende hadde vært innlagt på institusjon.» 
 

Her ser vi at det stilles relativt strenge krav til responstid. Videre følger av dette at heldøgns 
tjenester kan gis i eget hjem, og boligen trenger således ikke å være tilknyttet et kommunalt 
botilbud for å falle inn under denne kategorien. 
 
SSBs definisjon  
Bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet. Dette innebærer (…) minst en ansatt til stede i 
bygningen/bygningskomplekset/bofellesskapet hele døgnet.  
 
Heldøgns omsorg etter SSBs definisjon innebærer at bygningen må ha tjenesteyter til stede hele 
døgnet. Unntaksvis kan tjenesteyter foreta kortvarige tilsyn i nærliggende bygg. Heldøgns 
omsorg innebærer ikke at bruker mottar tjenester hele døgnet, men har tilsyn og personale lett 
tilgjengelig. Helsepersonell skal kunne stille på kort varsel dersom det skjer noe med en pasient, 
uansett når behovet oppstår. Hensikten er at pasienten får nødvendig bistand dersom noe skulle 
skje. Denne definisjonen gir en høy terskel for å definere boliger/bofellesskap som HDO.   
 
Husbankens definisjon 
Kommunen har en omsorgsbase i boligens nærmiljø. 
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Helse- og omsorgsdepartementets og KS’ definisjon (2017) 
Helse- og omsorgsdepartementet og KS legger til grunn en totrinns forståelse, ved å si at 
«heldøgns»-begrepet er knyttes til tjenestetilbudet, uavhengig av boform. Når tjenestebehovet 
er klart og tjenestetilbudet er definert, vurderes boligbehovet og eventuelle krav til boligens 
egnethet og utforming som arena for omfattende tjenesteyting. Dermed gir de følgende 
definisjon av heldøgns tjeneste:  
 

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. Som helse- og omsorgstjenester regnes 
også aktivt tilsyn ved bruk av kommunikasjonsteknologi eller besøk fra den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og andre de har gjort avtale med, der det er mulig å sette 
inn nødvendige hjelpetiltak på kort varsel.  

 
Som helse- og omsorgstjenester regnes også aktivt tilsyn ved bruk av 
kommunikasjonsteknologi eller besøk fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre 
de har gjort avtale med, der det er mulig å sette inn nødvendige hjelpetiltak på kort varsel.  
 
SSB kaller det «heldøgns bemanning» og har en relativt streng definisjon av begrepet, mens 
Helse- og omsorgsdepartementet 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. 
 
I bestillingen fra tjenesteutvalget er det bedt om at SSBs definisjon legges til grunn for 
vurderingen, og i dette notatet er det således sett på etablering av botilbud med 
bemanning gjennom hele døgnet. 
 
Selv om det er bemanning i byggene, vil det fortsatt være aktuelt å etablere velferdsteknologi i 
boenheter ut fra pasientenes behov. Dette kan både bidra til ytterligere trygghet for den enkelte 
og til effektiv ressursstyring for personalet. Bemanningen skal bidra til å ivareta den enkelte 
pasient ut fra deres enkeltvedtak om hjemmetjenester, men vil ikke kunne være tilgjengelig for 
alle pasienter til enhver tid. Pasientenes resterende behov for helsetjenester løses i samarbeid 
med hjemmetjenesten for øvrig. Ut fra Helse- og omsorgsdepartementets definisjon av HDO, 
som er den nyeste, vil det også først være når pasientene faktisk har tilgang til tjenester 
gjennom hele døgnet med kort responstid, at man kan definere tilbudet som heldøgns 
omsorg/tjenestetilbud. Det at det til enhver tid er en sykepleier/helsefagarbeider i bygget som 
skal følge opp pasienter ut fra enkeltvedtak om hjemmetjenester, vil ikke nødvendigvis alene 
oppfylle Helse- og omsorgsdepartementets definisjon. 
 
Hjemmetjenester 
Hjemmetjenester omhandler alt som ikke er institusjonstjenester. Om tjenestemottakeren bor i 
et bofellesskap, en omsorgsbolig eller i eget hjem utgjør ingen forskjell. Heldøgns 
omsorg/tjenester (HDO) faller således inn under denne kategorien. 
 
De som bor i omsorgsboliger mottar tjenester i form av helsetjenester i hjemmet/ 
hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp).  
 
Hjemmesykepleien gir behandling, pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i alle 
aldersgrupper i eget hjem. Hjemmesykepleien skal bidra til at innbyggerne i Gausdal kan bo 
hjemme så lenge som de ønsker og har mulighet til det. Tjenesten har rehabiliterende 
perspektiv, der målet er størst mulig grad av egenmestring. Hjemmesykepleie er en tjeneste som 
ytes 24 timer i døgnet. 
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Praktisk bistand 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 
innbyggere kan bo hjemme. 

 
Omsorgsboliger 
Omsorgsboliger er ikke en lovpålagt tjeneste. Det er likevel et tilbud kommunene har for å 
kunne legge til rette for best mulige tjenester til innbyggerne. Vi har per i dag 50 
omsorgsboliger som ligger i nærheten av Forsettunet og Follebutunet. 
 
En person som søker, tilbys eller mottar helsehjelp er etter pasient- og brukerrettighetsloven 
definert som en pasient. Beboerne i bofellesskap for eldre mottar helsetjenester, og er således å 
regne som pasienter. De som skal gis tjenester i et eventuelt fremtidig bofellesskap med 
heldøgns tjenester vil derfor delvis bli omtalt som beboere og delvis som pasienter i dette 
notatet.  
 
Våre tildelingskriterier for omsorgsbolig 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  
o Leie av leilighet 
o Individuelt tilpasset tjenestetilbud, som for andre hjemmeboende  

 
For bofellesskap gjelder også  

o 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 har atskilt 
soverom mens bofellesskapet har mindre leiligheter (hybelleiligheter) uten eget soverom. 
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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.  
Egenbetalingen, ut over husleie, strøm og mat, vil eksempelvis være for trygghetsalarm og 
praktisk bistand i hjemmet. 
 
Flatavegen 6 og 8, nåsituasjon 
Det skal i dette notatet ses på mulighet for etablering av HDO etter SSBs definisjon ved 
Flatavegen 6 og 8.  
 
Flatavegen 8 
Ved Flatavegen 8 er det per i dag bofellesskap for eldre med 8 hybelleiligheter á 30 kvm, samt 
fellesarealer og kontor/personalrom. Bofellesskapet er bemannet deler av døgnet gjennom hele 
uken. Vaktlengdene varierer, med det er i hovedsak bemanning til stede i tidsrommet 07.30 og 
21. En person er tilstede ved disse vaktene. I tillegg er rutene til hjemmetjenesten tilpasset slik 
at bemanning fra hjemmetjenesten bidrar de tidene på døgnet der det er størst behov for 
bistand. 
 
Personene som bor i bofellesskapet leier sin boenhet fra Gausdal kommune, og dette er å regne 
som deres private hjem. All bistand som ytes til den enkelte, også fra den faste bemanningen, er 
som følge av vedtak om hjemmetjenester ut fra den enkeltes helsemessige behov. Behov som 
ikke kan dekkes av den faste bemanningen ved stedet, dekkes ved hjemmebesøk fra 
hjemmetjenesten gjennom døgnet på lik linje med andre innbyggere i privat bolig. 
Hjemmetjenesten legger opp hensiktsmessige kjøreruter fra basen på Segalstad bru. 
 
Alle som bor i bofellesskapet har per i dag trygghetsalarm. Alarmene er koblet mot en sentral 
med helsefaglig bemanning gjennom hele døgnet. Når alarmen utløses prøver responssentralen 
først å kommunisere med pasienten gjennom alarmen eller mobiltelefon (hvis det er avtalt). Om 
sentralen ikke får kontakt eller responsen tilsier at pasienten har behov for bistand, kontaktes 
hjemmetjenesten som rykker ut om pasienten ikke kan ivaretas av personalet ved stedet. 
 
Etablering av HDO etter SSBs definisjon vil for Flatavegen 8 vil innebære å øke 
personalressursen slik at det blir bemanning gjennom hele døgnet. I hovedsak innebærer dette 
etablering av stedlig nattevakt.  
 
Flatavegen 6 
Bygget har stått tomt siden det ble benyttet som midlertidige lokaler for legetjenesten. 
Bygningen har et forholdsvis stort rehabiliteringsbehov. Rehabiliteringsbehovet vil til dels 
avhenge av hva bygget skal brukes til. Dersom det skal etableres bofellesskap for eldre med 
heldøgns tjenester i bygget, legger kommunedirektøren til grunn det som er krav og 
anbefalinger for slike bygg, både fra Husbankens side og med tanke på brannvern (sprinkling). 
 
Bygget tilsvarer Flatavegen 8, slik at det også her ligger til rette for 8 boenheter á 27 kvm med 
fellesarealer for beboerne.  
 
Krav til arbeidsplassen 
Ettersom det skal være fast personale til stede ved både Flatavegen 6 og 8, må det også ved 
Flatavegen 6 legges til rette for tilfredsstillende arbeidsforhold for personalet. Dette innebærer 
blant annet personalbase/arbeidsrom, pauserom, toalettfasiliteter og garderobe.  
Garderobefasilitetene ved Forsettunet som ligger i nær tilknytning (90 meter) kan benyttes til å 
skifte til arbeidstøy. Det må imidlertid vurderes om de øvrige funksjonene kan ivaretas i 
lokalene ved Flatavegen 6 slik de er utformet i dag, eller om en av boenhetene eller deler av 
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fellesarealet må bygges om til slike formål. Dette vil i så fall fremkomme i forbindelse med 
prosjekteringen av rehabiliteringsprosjektet. 
 
Arbeidsplassforskriftens krav om separat dame- og herretoalett må ivaretas dersom det 
gjennom detaljprosjektering avdekkes at det er behov for det. Dette anses i så tilfelle å kunne 
omfattes av rehabiliteringskostnaden som presenteres i dette notatet.  
 
Krav til dimensjoner 
I Arbeidstilsynets veileder Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner (herunder omsorgsboliger, o.a.) 
heter det:  
For å sikre mulighet både til selvhjulpenhet og til økt pleiebehov med plass til hjelper, stiller 
vi følgende krav: 

 140 cm fri plass på langsider og ved sengeenden. Møbler og annen innredning skal 
ikke komme i veien for pleiepersonalets arbeid. Målene for pleieseng er 100x220 cm. 

 Snuareal for å kunne snu en rullestol mer enn 90 grader, er en sirkel med diameter 
150 cm. Husk også at brukerens førlighet og rullestolens manøvrerbarhet kan variere. 

 Betjeningsareal og snuareal kan ikke overlappe møbler og fast innredning. Dør som 
slår inn i rommet, må ikke overlappe snuareal. 

 
Arbeidstilsynets krav begrenser i vesentlig grad muligheten for å ha private møbler i den enkelte 
hybelleilighet. 
 
Krav til funksjoner i bofellesskap/HDO  
For å kunne ivareta tilfredsstillende hygiene, er det nødvendig med et vaskerom der det er plass 
til industrivaskemaskin og tørkefasiliteter. Det er per i dag ikke lagt til rette for skyllerom i 
noen av byggene. Skyllerom skal ha en ren og en uren sone for å ivareta krav til smittevern. 
Dette gjør botilbudet lite egnet for de aller mest pleietrengende eldre. For disse vil det være mer 
aktuelt med langtidsopphold i institusjon, selv om HDO i forskriften likestilles med 
sykehjemsplass.  
 
Hvis pasienter har behov for personløfter og liknende hjelpemidler som tar stor plass, vil det 
kunne bli utfordrende å ivareta dette i de små hybelleilighetene i bofellesskapene. Slike behov 
må det tas hensyn til ved vurdering av hva som er den riktige tjenesten for den enkelte 
innbygger, jfr. kriterier for tildeling. 
 
Rehabilitering av Flatavegen 6 
Som presentert i saken «Fornying og omstilling 2020 – fremtidens helse- og omsorgstjenester, 
samt tiltak for planområdene 11 og 12», behandlet av tjenesteutvalget 29.5.2020, innebærer 
opprettelse av kommunale omsorgsboliger ved Flatavegen 6 en estimert investeringskostnad på 
6,1 mill. kr, der forventet tilskudd fra Husbanken vil utgjøre 2,7 mill. kr. For kommunen kreves 
det således et låneopptak på 3,4 mill. kr, der årlige kapitalutgifter (renter og avdrag) vil utgjøre 
i størrelsesorden 250.000 kr.  
 

Estimerte kostnader ved rehabilitering av Flatavegen 6  
Investeringskostnad rehabilitering av bygget  6 100 000 
Tilskudd fra Husbanken  - 2 700 000 
Reell investeringskostnad for kommunen  3 400 000 
 
Estimatet er gjort ut fra en mal teknisk enhet bruker for tilsvarende oppgradering av bygg. 
Kostnadene er knyttet til utvendig og innvendig overflatebehandling, rehabilitering av bad, nytt 
ventilasjonsanlegg og tilbakeføring av bygget til opprinnelig funksjon/rominndeling. Som 
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kompensasjon for dårlige/manglende branntekniske skiller på loftet medtas sprinkling i form av 
vanntåkeanlegg.  
 
Tilrettelegging for velferdsteknologi og inventar/utstyr utover fast innredning er ikke medtatt i 
regnestykket. Selv om det er døgnbemanning, bør det som nevnt tas i bruk digitale løsninger 
der det er nødvendig for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester for den enkelte. Alle 
som bor i bofellesskap i Gausdal kommune har trygghetsalarm som ivaretar behovet for 
pasientvarslingssystem. I tillegg kan det vurderes andre former for teknologi, som mobil 
trygghetsalarm, sensorer av forskjellig slag (bevegelsessensor), kamera, osv. Det kommer 
stadig ny teknologi på markedet som har ny funksjonalitet, er enklere å montere, mer 
brukervennlig og gir tjenesten bedre mulighet for oversikt og samordning av data. 
 
Fra et eventuelt vedtak i kommunestyret om at det skal etableres HDO ved Flatavegen 6 og 8, 
vil det ta tid før tjenesten kan igangsettes ved Flatavegen 6. Teknisk enhet estimerer at 
rehabiliteringen vil ta ca ett år, inkludert prosjektering og søknadsprosess mot Husbanken. 
Ettersom det også vil ta tid å frigjøre en hel sykehjemsavdeling, vil disse to prosessene kunne 
gå parallelt.  
 
Kostnader knyttet til drift av HDO ved Flatavegen 6 og 8 
Driftsutgifter vil være lønnsutgifter og kapitalkostnader, samt utgifter til forvaltning, drift og 
vedlikehold. Husleieinntektene fra utleie av de totalt 16 boenhetene (eventuelt 15 dersom det er 
behov for å benytte en av boenhetene til å etablere nødvendige funksjoner ved Flatavegen 6) vil 
komme til fradrag. 
 
Ettersom det per i dag er drift ved Flatavegen 8, vil det her være merkostnaden knyttet til 
etableringen av heldøgns tjenester etter SSBs definisjon som vil bli presentert. 
 
Driftsutgiftene vil avhenge av bemanningsbehov og behov for velferdsteknologi. Beboerne 
betaler husleie, noe som bidrar til noe lavere netto driftsutgifter. Etablering av digitalt tilsyn 
med kamera koster i størrelsesorden 18.000 kr per år.  
 
Det legges i beregningen til grunn at det kan etableres felles nattevakt for de to bofellesskapene 
som er nabobygg. På dag- og kveldstid legges det imidlertid til grunn bemanning med én person 
per vakt i det enkelte bofellesskap.  
 

Estimerte merutgifter ved drift av HDO ved Flatavegen 6 og 8  
Merutgift bemanning totalt for Flatavegen 6 og Flatavegen 8  
(i tillegg til dagens bemanning ved Flatavegen 8) 

3 850 000 

Kapitalkostnader (renter og avdrag for rehabilitering av Flatavegen 6) 250 000 
Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) Flatavegen 6 353 000 
Husleieinntekter, 8 boenheter Flatavegen 6 -570 000 
NETTO MERUTGIFT Flatavegen 6 og Flatavegen 8 3 883 000 
Samlede merutgifter ved etablering av HDO etter SSBs definisjon ved Flatavegen 6 og 8, med en person på 
dagvakt og en person på kveldsvakt per hus og felles nattevakt. For husleie er det lagt til grunn maksimal 
utnyttelse av leilighetene. 
 
Av tabellen fremgår at den skisserte løsningen for etablering av HDO ved Flatavegen 6 og 8, 
totalt medfører en merutgift på i størrelsesorden 3,9 mill. kr per år.  
 
Ut fra pasientenes konkrete helsesituasjon, kan det vurderes om hvilende nattevakt er 
tilstrekkelig, eller om det må være en aktiv vakt. Differansen utgjør i størrelsesorden  
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kr 550.000 per år. Dette er noe tjenesten løpende må vurdere, slik at det er samsvar mellom 
pasientenes behov og ressursinnsatsen. 
 
I forbindelse med kartlegging av hjemmetjenesten som igangsettes før sommeren 2020, og som 
danner grunnlaget for å vurdere potensialet for effektivisering av tjenesten og beregne 
budsjettnivå for 2021, vil man blant annet se på hjemmetjenestens ressursbruk ved de 
eksisterende bofellesskapene. Dette innebærer hvor mange turer det kjøres og hvor mye tid som 
brukes på pasienter i bofellesskap. Potensielt kan hjemmetjenesten gjennom en vridning av 
ressursbruk ivareta deler av den skisserte bemanningen innenfor eksisterende rammer. I så 
tilfelle vil merutgiften bli tilsvarende redusert. Videre kan det tenkes at hjemmetjenesten ser 
nytten av økt bemanning deler av dagen, for at en skal slippe omfattende kjøring mellom 
hjemmetjenestens base og bofellesskapet.  
 
Det er imidlertid viktig å merke seg at dersom bemanningen økes til to personer på dag og 
kveld i hver bolig, så er dette tilsvarende bemanningen ved sykehjemmet per i dag. I tillegg til å 
øke driftsutgiftene med ytterligere 4-5 millioner, innebærer det i praksis å etablere 
institusjonsplasser i bygg som ikke egner seg for slik drift. Dersom heldøgns tjenester skal være 
formålstjenlige, må tjenesten bidra til å utfylle det samlede tjenestetilbudet og brukes på en slik 
måte at man ivaretar prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet). Som 
andre hjemmebaserte tjenester skal det være et tjenestetilbud til innbyggere i eget hjem ut fra 
den enkeltes konkrete behov. Personalinnsatsen må således tilpasses det timeantallet som er 
tildelt de aktuelle pasientene til enhver tid gjennom enkeltvedtak om hjemmesykepleie og 
praktisk bistand.  
 
Dersom det i tillegg etableres digitalt tilsyn for pasientene som har konkret behov for det, 
innebærer det en utgift avhengig av type teknologi. Tenker man eksempelvis å installere video-
overvåkning i alle de 16 boenhetene, gir det en totalkostnad på i størrelsesorden 250.000 – 
300.000 kr per år.  
 
Godkjenning fra fylkesmannen knyttet til eventuelt låneopptak 
Rehabilitering av Flatavegen 6 innebærer et låneopptak på i størrelsesorden 3,4 mill. kr, med 
årlige kapitalkostnader i størrelsesorden 250.000 kr. 
 
Som ROBEK-kommune, må vi ha godkjenning fra fylkesmannen for låneopptak. Dersom 
låneopptaket med stor grad av sikkerhet kan redusere kommunens årlige utgifter (inkludert 
renter/avdrag), forventes det at fylkesmannen vil være positiv til dette. Dette vil være tilfelle 
dersom rehabiliteringen av bygget er en forutsetning for et tiltak som vil medføre mindreutgifter 
i drift, som er tilfelle ved en vridning fra sykehjemsplasser til HDO. 
 
Vurdering 
Tjenesteutvalget har bedt kommunedirektøren om å vurdere mulighet for opprettelse av 
heldøgns tjenester (HDO) med døgnbemanning ved Flatavegen 6 og 8. Videre skal det vurderes 
hvordan det vil påvirke det samlede behovet for helse- og omsorgstjenester og hva dette vil 
innebære av kostnader, og dette skal ses opp mot nedleggelse av en sykehjemsavdeling. 
 
I Fylkesmannens «Kommunebilder 2020» står det at Gausdal ligger over landsgjennomsnittet 
når det gjelder andel av innbyggerne over 80 år som bor på sykehjem:  

«14,6 prosent av innbyggere som er over 80 år bor på sykehjem, på landsbasis er det 
12,1 prosent. Det fremstår derfor som at kommunen bør sette seg inn i nasjonale 
anbefalinger om å styrke hjemmebaserte tjenester.» 
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HDO regnes som hjemmebaserte tjenester. Dersom en legger til grunn at etableringen av HDO 
skal kompensere for nedleggelse av en sykehjemsavdeling, vil en slik vridning fra sykehjem til 
HDO være i tråd med fylkesmannens anbefaling. 
 
Det er sett på en løsning med etablering av HDO med fast bemanning ved Flatavegen 6 og 8 
med en person på dag/kveld i hvert av byggene. I tillegg er det lagt til grunn at det etableres 
felles nattevakt for byggene.  
 
For Flatavegen 6 innebærer etablering av et bofellesskap med heldøgns pleie rehabilitering av 
bygget, samt driftsutgifter knyttet til bemanning, kapitalutgifter (renter og avdrag) og FDV.  
Bofellesskapet ved Flatavegen 8 er allerede i drift og per i dag bemannet deler av døgnet. 
Etablering av HDO etter SSBs definisjon vil her innebære å sette inn bemanning de resterende 
timene av døgnet. Hjemmetjenesten vil, om tjenesten blir etablert, ta stilling til om det bør settes 
inn ytterligere bemanning ved Flatavegen 6 og/eller 8 deler av døgnet. Dette vil avhenge av 
pasientenes samlede behov, samt hva tjenesten vurderer at vil gi mest effektiv drift – fast 
bemanning eller besøk fra hjemmetjenesten.  
 
Det anses ikke å være behov for stedlig ledelse ved bofellesskapene selv om det etableres 
heldøgns tjenester der. Bemanningen er ansatt i hjemmetjenesten og sorterer således under 
seksjonsleder for hjemmetjenesten. 
 
Netto merutgift for drift av HDO ved Flatavegen 6 og 8, i tråd med de overnevnte 
forutsetninger, er estimert til å være i størrelsesorden 3,9 mill. kr. Dersom hjemmetjenesten kan 
dekke opp noe av den økte bemanningen ved en omprioritering av ressurser, vil denne utgiften 
bli lavere.  
 
Oppdraget innebærer en vurdering av hvordan etableringen av heldøgns tjenester vil påvirke de 
samlede helse- og omsorgstjenestene i fremtiden. Heldøgns tjenester er i lokal forskrift likestilt 
med sykehjemsplass.  
 
Ved en eventuell etablering av heldøgns tjenester etter SSBs definisjon, må man vurdere om 
kriteriene for tildeling av tjenester skal presiseres for å sikre at tiltaket bidrar til en mest mulig 
effektiv bruk av hele omsorgstrappa. Kommunen må ha en klar målsetting med tjenesten og 
hvordan den skal fungere som en del av det totale helse- og omsorgstilbudet. Ved en 
hensiktsmessig bruk av tjenesten, der innbyggergruppen som best kan nyttiggjøre seg tilbudet 
får det, kan tjenesten være et positivt tilskudd til det samlede helse- og omsorgstilbudet. 
Boligene tildeles ut fra kartlegging og konkret behovsvurdering, på lik linje med øvrige helse- 
og omsorgstjenester.  
 
Kommunedirektøren ser at bofellesskap med bemanning kan medføre økt grad av trygghet for 
pasienter og tettere oppfølging enn man vanligvis får i eget hjem, eksempelvis der det er behov 
for hyppige besøk fra hjemmetjenesten. Videre kan en slik tjeneste virke helsefremmende og 
forebyggende ved å bidra til opprettholdelse av sosial kontakt og tilfredsstillende ernæring som 
en forutsetning for både fysiske og psykiske behov, med tilbud om felles måltider sammen med 
andre. For også å oppfylle Helse- og omsorgsdepartementets definisjon av heldøgns tjenester, 
bør velferdsteknolog i tillegg benyttes som et virkemiddel for å sikre tjenester med kort 
responstid gjennom døgnet for pasienter som har behov for det. 
 
Selv om heldøgns tjenester i egnet bolig kan likestilles med langtidsplass i institusjon, er ikke 
bofellesskapenes utforming og funksjoner tilrettelagt for å gi effektive tjenester til de aller mest 
pleietrengende pasientene. Videre kan det være utfordrende å oppfylle arbeidsmiljølovens krav 
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for ansatte med en slik pasientgruppe. Ved behov for omfattende behandling og pleie, vil det 
fortsatt være mest effektivt og hensiktsmessig å yte dette ved sykehjemmene. Dette er noe 
tjenesten og kommunens forvaltningskontor vurderer ved tildeling av tjenester og ved 
evaluering av pasientens helsetilstand. Vurderingen skjer i samarbeid med pasient og pårørende. 
 
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon, kan kommunedirektøren anbefale en slik 
løsning dersom det innebærer en samtidig reduksjon av en hel sykehjemsavdeling. 
Sykehjemsavdelingene våre har mellom 14 og 18 plasser. I saken har vi lagt til grunn et 
gjennomsnitt på 16. Innsparingspotensialet ved nedleggelse av en hel avdeling er estimert til i 
størrelsesorden 10 mill. kr. Forslaget om etablering av heldøgns tjenester ved Flatavegen 6 og 8 
innebærer etablering av 16 HDO-boliger med fast bemanning. Dette gir en mindreutgift i 
størrelsesorden 6 mill. kr per år, sett opp mot drift av en sykehjemsavdeling. Boligene med fast 
bemanning vil være et supplement til kommunens helse- og omsorgstjenester, samt et 
kompenserende tiltak for å opprettholde et godt og forsvarlig tjenestetilbud med færre 
sykehjemsplasser. Den økonomiske effekten kan potensielt bli noe større, dersom det etter 
gjennomført kartlegging i hjemmetjenesten viser seg at deler av bemanningen kan gjøres ved en 
omprioritering av ressurser. 
 
Med bakgrunn i at en eventuell vridning fra sykehjem til hjemmebaserte tjenester (HDO) i dette 
tilfellet medfører vesentlig reduserte driftsutgifter innenfor planområde 12, forventer 
kommunedirektøren at fylkesmannen vil godkjenne låneopptak knyttet til rehabilitering av 
Flatavegen 6.  
 
Mulige alternativer for lokalisering av HDO 
For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for kommunestyret, vil kommunedirektøren peke 
på mulige alternative lokasjoner for etablering av heldøgns tjenester (HDO). Alternativet er 
ikke utredet og vil ikke bli nærmere beskrevet i dette notatet, men kommunestyret kan 
eventuelt be om en slik utredning. 
 
Follebutunet 
I Follebu er det et stort antall omsorgsboliger, totalt 28, som ligger i direkte tilknytning til og 
med inngang fra Follebutunet. I tillegg til et bofellesskap for eldre med 10 plasser, er det 12 
omsorgsleiligheter fordelt på to etasjer, ved siden av 6 omsorgsleiligheter i fjerde etasje i 
sykehjemmet. I alle disse omsorgsleilighetene kan det etableres heldøgns tjenester etter SSBs 
definisjon, ut fra behov. Grunnen til at dette pekes på som et alternativ er den fysiske nærheten 
mellom omsorgsboligene og sykehjemmet (de ligger alle i samme bygningsmasse), og den 
fleksibiliteten det kan gi gjennom en større grad av samordning av bemanning, blant annet ved å 
tenke helhetlig rundt nattevaktene i sykehjemmet og boligene. Videre kan etableringen gjøres 
uten at man trenger å rehabilitere bygninger. 
 
Etablering av HDO i ledig sykehjemsavdeling gjennom avhjemling av sykehjemsplasser 
I saken om fremtidens helse- og omsorgstjenester, samt tiltak innenfor planområde 11 og 12, er 
muligheten for avhjemling av sykehjemsplasser til omsorgsboliger omtalt, men ikke anbefalt. 
Bakgrunnen for dette var ulike praktiske og juridiske utfordringer, blant annet knyttet til 
legetjenester (fastlege vs. sykehjemslege), husleielovens begrensninger og bruk av tvang og 
makt etter pasient- og brukerrettighetsloven. Hvis det er ønskelig å etablere HDO med 
bemanning og samtidig legge ned en sykehjemsavdeling, vil lokaler ved ett av sykehjemmene bli 
tilgjengelige. Disse vil kunne være egnet for formålet uten omfattende rehabilitering, og det vil 
være funksjonalitet i lokalet som er hensiktsmessige for slik drift, herunder skyllerom, 
personalrom og kontor. Løsningen innebærer videreført bruk av lokalene ved begge sykehjem. 
Videre kan løsningen gi noe større grad av fleksibilitet med tanke på bemanning. 
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De alternative løsningene som er skissert, vil kunne åpne for en fremtidig etablering av 
bofellesskap for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus ved Flatavegen 6, som 
beskrevet i saksfremlegget. 
 
Omsorgsboliger til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus 
Det er gjennomført befaring i Forset, der kommunens bygninger er besiktiget.  
Fra psykisk helse- og rustjenestene er betydningen av nærhet til personalet blitt fremhevet som 
viktig ved en eventuell utvidelse av antall boliger for denne aktuelle gruppen. I umiddelbar 
nærhet til det etablerte bofellesskapet for personer med utfordringer innen psykisk helse og rus 
(Flatavegen 2), ligger Flatavegen 6 og Flatland bofellesskap. 
 
Ved Flatland, som i hovedsak er et tilbud til personer med psykisk utviklingshemming, er det 
ingen ledige boenheter. Det er fra fagpersoner videre ikke anbefalt å blande disse to 
brukergruppene. 
 
De øvrige kommunale omsorgsboligene beliggende i Forset, anses ikke som aktuelle for dette 
formålet, da de ligger i for stor avstand til Flatavegen 2, og det vil ikke være mulig for 
beboerne å oppleve tilstrekkelig trygghet, nærhet til personalet, samt å være en del av et felles 
bomiljø. 
 
Dersom alternative lokasjonene kommunedirektøren har pekt på som alternativ til HDO i 
Flatavegen 6 kan være aktuelle, vil det fortsatt være mulig å på sikt etablere et botilbud for 
personer med utfordringer innen psykisk helse og rus ved Flatavegen 6.


