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Innledning  
Det vil bli flere eldre i Drammen fram mot 2040, og det forventes om lag en dobling av personer over 
80 år. Den store økningen kommer av at dagens befolkning i disse aldersgruppene er fra de små 
mellomkrigskullene, mens det etter hvert er de store etterkrigskullene som blir gamle. Det store 
fødselskullet fra 1946 fyller 80 år i 2026. I tillegg forventes det at gjennomsnittlig levealder vil 
fortsette å øke. 
 
 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå/Drammenstrender 2021 

 

I planperioden for denne strategien, fra 2020 til 2032 er det forventet en økning på ca. 2 900 
personer, blant innbyggere som er 80 år og eldre, fra ca. 4 400 i 2020 til ca. 7 300 i 2032.   
 
Det er forventet at en slik befolkningsvekst vil medføre økt etterspørsel av kommunale helse- og 
omsorgstjenester for alle aldersgrupper, og at dette derfor vil utfordre det samlede tjenestetilbudet.  
 
Dersom en like stor andel av kommunens innbyggere har behov for et heldøgns tjenestetilbud i 2032 
som i dag, vil det være en mangel på ca. 200 omsorgsboliger/langtidsplasser på sykehjem i 2032. Da 
er det planlagte sykehjemmet på Krokstad medregnet. 
 
I tillegg vil dagens mangel på 30 boliger til innbyggere med funksjonsnedsettelse og behov for 

tilpasset bolig og/eller heldøgns omsorg, ha økt til en mangel på ca. 90 boliger i 2032. 

Agenda Kaupang har utviklet en «helhetlig innsatstrapp» som viser hvordan bolig- og tjeneste 

behovet kan utvikle seg. Se bildet under: 
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         Kilde Agenda Kaupang 

Strategiene som foreslås i denne saken har fokus på hvordan kommunen kan møte innbyggernes 

behov, primært på de fire øverste trinnene. Strategien har fokus på bygg. 

Trappen viser at andre sektorer enn pleie og omsorg er viktige på de laveste trinnene. Gjennom 

samarbeid og mobilisering av lokalsamfunn og frivillighet, og styrking av lavterskeltilbud, kan behov 

for omfattende bolig- og helsetjenester reduseres, og utsettes. Eldre er generelt friskere enn 

tidligere og de aller fleste bo hjemme hele livet. Tjenestebehovet må i stor grad løses som 

hjemmetjenester. 

Innsatstrappen viser også at det er viktig å satse på sosiale møteplasser, kafeer og andre 

aktivitetstilbud. Sosiale møteplasser og aktivitet har stor betydning for forebygging av ensomhet. 

Å planlegge for fremtiden innebærer derfor i større grad styrking av hjemmetjeneste og 

tilrettelegging for sosiale aktiviteter, enn bygging av nye institusjonsplasser. Økt bruk av mestrings- 

og trygghetsskapende teknologi vil også kunne redusere behov for tjenester, og gjøre at flere kan bo 

lenger hjemme.  

Denne strategien skal primært ha fokus på bygg og ikke tjenester. Strategien skal belyse kapasitet og 

potensiale i eksisterende bygg, og investeringsbehov for bygg til helse- og omsorgsformål. 

Evnen til omstilling, endring og fornyelse er avgjørende for at Drammen kommune skal kunne løse 

morgendagens utfordringer og opprettholde et forsvarlig og bærekraftig tjenestetilbud.   

Strategien har som utgangspunkt at innbyggerne skal kunne mestre eget liv mest mulig selvstendig, i 

større grad ta ansvar for å tilpasse egen bolig og at fremtidens omsorgsbehov bør løses uten at antall 

institusjonsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning økes i vesentlig grad. 

Det er også igangsatt et arbeid med en temaplan for kvalitet og innhold i helse, sosial og 

omsorgstjenestene. I denne temaplanen vil fokuset være på fag- og tjenesteutvikling. 
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Sammendrag 

Mål  
Kommunestyret i Drammen kommune har, gjennom planstrategi for kommunen, vedtatt at det skal 

utvikles en helhetlig strategi for fremtidens kapasitet på bygg med helse- og omsorgsformål. Denne 

strategien følger opp dette vedtaket. 

Strategien har følgende hovedmål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i møte i desember 2021. 

Denne helhetlige strategien følger opp flere delmål og strategier i kommuneplanen: 

- Drammen satser på tidlig innsats og forebygging som ivaretar innbyggerne 

o Utvikler gode og tilgjengelige lavterskeltilbud for alle 

- Drammen har godt tilrettelagte og trygge bomiljøer 

o Legger til rette for et mangfold av boligtyper i aller kommunedelene 

- Drammen skal ha arenaer for deltagelse 

o Legger til rette for et bredt, likeverdig og inkluderende tilbud til alle aldersgrupper i 

alle kommunedeler 

o Kommunens arealer gjøres tilgjengelig for åpne arrangementer 

- Drammen kommune og frivilligheten samarbeider aktivt om tjenester og fritidstilbud 

o Spiller på lag med frivilligheten og er en god og forutsigbar støttespiller 

o Legger til dette og fungerer som døråpner der det tas initiativ fra frivilligheten 

 

Forslag til strategier  
For å nå målet med å møte behov for bygg til helse- og omsorgsformål, sett et 12 års perspektiv, 

skal:  

1. kommunen i størst mulig grad legge til rette for at den enkelte kan beholde bolig, selv om 
helsetilstanden endres 

2. fremtidig behov for bygg til heldøgnsomsorg primært dekkes av omsorgsboliger, i tett 
samspill med hjemmebasert omsorg  

3. antallet boliger som kan disponeres til heldøgns omsorg økes med inntil 150 boliger i 
perioden  

Hovedmål: 

Drammen kommune skal sikre tilstrekkelig kapasitet på tilbud innen heldøgns omsorg, både 

institusjonsplasser og tilpassede boligkonsepter med og uten døgnbemanning, gitt den 

demografiske utviklingen fram mot 2032 

• Strategien har som utgangspunkt at innbyggerne skal kunne mestre eget liv mest 

mulig selvstendig, i større grad ta ansvar for å tilpasse egen bolig og at fremtidens 

omsorgsbehov bør løses uten at antall institusjonsplasser og omsorgsboliger med 

heldøgns bemanning økes i vesentlig grad. 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200417/sak/100200937
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460284/sak/100203194
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4. boligtilbudet er differensiert, fleksibelt og mangfoldig  
5. mestrings- og trygghetsskapende teknologi være en integrert del av tjenesten og innbyggere 

skal møte samme teknologi, uavhengig av hvor de bor 
6. samarbeid med pårørende og tjenestemottakere om fremtidige boligbehov, prioriteres 
7. kommunen ha et tettere samarbeid med private aktører for å etablere tilrettelagte 

boligkonsepter og bomiljøer i områder der det er behov for det 
8. de kommunale helse-, sosial og omsorgstjenestene  legge til rette for et tettere og mer 

forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner    
9. behovet for heldøgns tjenester utsettes eller reduseres, ved tydelige og koordinerte 

tjenester 
10. innsatsen for å skape rause og fleksible nærmiljø og bomiljøer styrkes 

Hvor og hvordan skal folk bo? 
Pårørende og myndigheter går som regel ut fra at alle, både eldre og andre innbyggere med større 

eller mindre tjenestebehov, foretrekker å bo hjemme lengst mulig. Dette blir gjerne brukt som et 

argument primært for å ha færre sykehjemsplasser. Samtidig er det slik at enkelte har et bo- og 

tjenestebehov som tilsier at de bør flytte fra det hjemmet de har i dag og over i et nytt hjem, i form 

av en omsorgsbolig eller annen form for boligkonsept der man fremdeles bor hjemme, men samtidig 

kan få nødvendige tjenester og den tryggheten de har behov for. Her vil både behov og ønsker 

kunne variere. Har kommunen i dag et tilbud som tar høyde for den variasjonen i behov og ønsker? 

Den økende andelen eldre og personer med kroniske sykdommer medfører økt etterspørsel etter 

helsetjenester. På alle helsetjenestenivåer er det knapphet på personalressurser, og det er store 

krav om effektivitet. Ideen er at pasienter kun skal ligge på sykehus ved behov for spesialisert 

behandling for så å motta tjenester før, etter og istedenfor sykehustjenester i 

kommunehelsetjenesten. Denne organiseringen medfører en rekke situasjoner hvor ansvaret for 

pasienten overføres mellom helsepersonell, mellom avdelinger og mellom helsetjenestenivåer1 

Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor 

Artikkel 19 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)2 

fastslår at staten har plikt til å sikre at” mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å 

velge bosted, og hvor og med hvem de vil bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt 

boform”.3  

Personer med demens og kognitiv svikt er i dag en stor andel av beboerne på langtidsplass på 

sykehjem (opp imot 80%).  Aktivt tilsyn, forutsigbarhet og trygge rammer er noen av kvalitetene som 

er viktig for personer med demens. Velges sykehjemsplass som løsning fordi det er det beste 

tilbudet, eller fordi det er det eneste stedet kommunen kan gi døgnkontinuerlig aktivt tilsyn og 

pleie? Både Drammen kommune og andre kommuner arbeider med ulike boligkonsepter tilrettelagt 

for mennesker med demens/kognitiv svikt. Kvarter Helleristningen har nettopp åpnet med 19 

boliger, der både boligen og uteområdene er tilpasset denne brukergruppen, og ved kommunens 

sykehjem arbeides det med å differensiere og tilpasse tilbudet bedre til personer med ulike 

utfordringer og behov.  

 
1 Utfordringen med å skape sammenhengende helse- og omsorgstjenester - Nr 02 - 2021 - Tidsskrift for 
omsorgsforskning - Idunn 
2 FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) - regjeringen.no 
3 alle-trenger-et-trygt-hjem-nasjonal-strategi-for-den-sosiale-boligpolitikken-2021-2024-2.des.20.pdf 
(regjeringen.no) 

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2021/02/utfordringen_med_aa_skape_sammenhengende_helse-_og_____
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2021/02/utfordringen_med_aa_skape_sammenhengende_helse-_og_____
https://www.regjeringen.no/no/tema/likestilling-og-inkludering/likestilling-og-inkludering/konvensjoner/fn-konvensjonen-om-rettar-til-menneske-med-nedsett-funksjonsevne-crpd/id2426271/
https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/alle-trenger-et-trygt-hjem-nasjonal-strategi-for-den-sosiale-boligpolitikken-2021-2024-2.des.20.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/alle-trenger-et-trygt-hjem-nasjonal-strategi-for-den-sosiale-boligpolitikken-2021-2024-2.des.20.pdf
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Kan trygghetsskapende og mestringsskapende teknologier muliggjøre at flere kan føle trygghet, 

mestre egen helse og daglige gjøremål i ulike typer boliger fremover? 

I Norge har måten man tenker rundt bolig endret seg fra ideen om å måtte kvalifisere seg til bolig, til 

tanken om bolig som et allment akseptert gode. «Alle skal bo godt og trygt». For å sikre dette er det i 

kommune Norge utviklet ulike boligtyper og boformer tilpasset personer som av ulike grunner har 

problemer med å mestre det å bo. Personer med rus- og psykisk helse- utfordringer bor selvsagt 

over alt i hele kommunen. Noen har behov for et tilbud som tilsier at vi samler flere personer med 

rus og/eller psykisk helseutfordringer under samme tak. Har Drammen kommune et botilbud som 

gjør at alle kan bo trygt og godt, og klarer vi å balansere forholdet mellom den enkeltes ønsker og 

behov og nabolagets behov for trygghet og forutsigbarhet? 

Denne strategien foreslår et svar på noen av disse spørsmålene og en retning for Drammen 

kommune i den neste ti- års perioden. Andre vil bli nærmere behandlet i temaplanen for 

boligutvikling som er under utarbeidelse. For enkelte av spørsmålene, så er vi underveis og har ikke 

det endelige svaret på hvordan folk med behov for ulike helse- og omsorgstjenester vil og bør bo i 

fremtiden. 

 

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi 
Det er et nasjonalt helsepolitisk mål at velferdsteknologi er integrert i helse- og omsorgstjenestene. I 

den politiske plattformen for nye Drammen, ble det lagt høye ambisjoner for Drammen kommune 

når det gjelder digitalisering generelt og utnyttelse av teknologi spesielt. Økt bruk av 

velferdsteknologi, som vi har valgt å omtale som mestrings- og trygghetsskapende teknologi (M&TT) 

i Drammen kommune, er et virkemiddel som sees på som avgjørende for å lykkes med utvikling av 

morgendagens velferdstjenester. Drammen kommune har inngått en rammeavtale om kjøp av 

mestrings- og trygghetsskapende teknologi som en tjeneste, en rammeavtale som løper i 4 år med 

mulighet for forlengelse i ytterligere 1+1 år. Rammeavtalen skal dekke alle behov for mestrings- og 

trygghetsskapende teknologi og avtalen kan utvides i takt med utviklingen av ny teknologi og nye 

tjenester blir tilgjengelig. Avtalen gjelder også for teknologi som skal installeres ved nybygg, 

rehabilitering og utvidelse av eksisterende bygningsmasse. 

I tillegg er det inngått en avtale om kjøp av tjeneste fra et eksternt responssenter som en løpende 

tjenestekjøpsavtale.  

Til grunn for begge anskaffelsene lå vedlagte visualisering av kommunens behov.  
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For å operasjonalisere målene med anskaffelsen er det i arbeidet med å implementere teknologien 

valgt noen strategiske virkemidler. I forhold til arbeidet med bolig og omsorgsbygg er følgende 

strategier sentrale: 

• Innbyggerne skal oppleve en trygg og sammenhengende tjeneste 

• Innbygger skal kunne bruke samme teknologi uavhengig av hvor de bor 

• M&TT skal være en integrert del av tjenesten 

• Leverandøren skal tilpasse løsningsdesignet til behovet på den enkelte institusjon/bolig 

• Helhetlige løsninger på tvers av tjenesten skal bidrar til økt kvalitet, spart tid og unngåtte 

kostnader 

 
I det pågående arbeidet med implementering av M&TT har tjenesten støtt på flere utfordringer 
knyttet til basis infrastruktur. Oppsummert er det slik i dag at dagens avtaler med leverandøren gir 
handlingsrom. Vi har nå muligheten til å kunne tildele M&TT som en tjeneste på lik linje med andre 
tjenester, det er stor motivasjon og forventning ute i tjenesten til at vi skal kunne utnytte de 
mulighetene som man vet finnes, men infrastrukturen og økonomien begrenser implementeringen 
slik det er pr i dag. 
 
Kartleggingen som er gjennomført på alle lokasjoner innen hjemmetjenester og institusjonstjenester 

avdekker at det er et stort behov for å tydeliggjøre kravene til moderne omsorgsbygg. Det har også 

avdekket et behov for å tydeliggjøre ansvaret mellom de ulike aktørene; Drammen Eiendom, 

Virksomhet IKT, Utvikling og digitalisering og helse og omsorgstjenesten når det gjelder hvem som 

har ansvar for utbedring av nettverkskapasitet, strøm og mobildekning.  

 

En robust infrastruktur er en forutsetning for at tjenesten skal kunne utnytte de mulighetene 

teknologien gir for å kunne realisere gevinstene unngåtte kostnader, spart tid og økt kvalitet og 

møte det økte behovet vi står ovenfor ved å gjennomføre nødvendige endringer av 

enkeltarbeidsprosesser og utvikle ny tjenestesammensetning. 
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Definisjoner 
 

I denne strategien har begrepene “heldøgns tjeneste” og “heldøgns omsorg” samme 

meningsinnhold. 

Kilde for beskrivelsene under, av «heldøgns omsorg» og «Bolig for beboere med heldøgns tjeneste», 

er:  notat om begrepet heldøgns tjeneste:  

 

Boliger for beboere med heldøgns omsorg 

En person som får heldøgns tjenestetilbud kan motta dette både i eget hjem, omsorgsbolig eller 

institusjon. I statistisk sammenheng bør en derfor først telle opp hvor mange som mottar et heldøgns 

helse- og omsorgstjenestetilbud, og deretter telle opp hvor mange av dem som bor i henholdsvis 

institusjon, omsorgsbolig, eller eget hjem/annen bolig. Slik får en oversikt over hvor mange 

institusjonsplasser eller omsorgsboliger som til enhver tid benyttes til heldøgns omsorg, og samtidig 

hvor mange som til enhver tid mottar heldøgns tjenester i eget hjem.   

Heldøgns omsorg 

En person som får et heldøgns omsorgstilbud 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.   

I dette forslaget til helhetlig strategi brukes også begrepene «Omsorgsbygg» og «Boligkonsept»: 

Omsorgsbygg  

I denne strategien brukes begrepet «omsorgsbygg» om institusjoner, disponert til helse- og 

omsorgsformål 

Boligkonsept 

Et boligkonsept tilrettelagt for heldøgnsomsorg, har i tillegg til et heldøgns bolig- og tjenestetilbud, 
andre funksjoner som bidrar til økt livskvalitet for den som bor der. Dette kan for eksempel være:  

1. Fellesarealer  
2. God tilrettelegging for aktiviteter og sosialt fellesskap  
3. Mestrings- og trygghetsskapende teknologi  
4. En «servicevert» som kan:  

o Bidra til å skape trygghet  
o Som kan legge til rette for praktisk bistand der det er ønske om det  
o Som kan bidra til å skape et godt og sosialt miljø  

 

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi 

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er teknologiske enheter som har en mestrings- og 

trygghetsskapende effekt i form av aktive og passive varslinger fra bruker til en varslingsmottaker.  

Eksempler på dette er trygghetsalarm, GPS og elektroniske medisindispensere. Varslene kan gå til 

bruker, tjenesteyter, pårørende, frivillige med flere. 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/30f6a33aba5642b39c8e2f11b1743df6/notat_om_begrepet_heldogns_helse_omsorgstjenester_mars_2017.pdf
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Strategiens rolle i kommunens planstruktur  
Skissen under viser planstrukturen i Drammen kommune. 

 

 

Planstrukturen, figur 1 i kommuneplanens samfunnsdel. Denne strategien ligger på samme «nivå» 

som «temaplan» 

Den helhetlige strategien for bolig og omsorgsbygg er på nest øverste nivå i planstrukturen, på 

samme nivå som temaplaner. Strategien er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, og skal 

gjennomføres i perioden 2021 – 2032. 

I de årlige handlings- og økonomiplanene vil de konkrete tiltakene som skal gjennomføres for å følge 

opp samfunnsdelen og denne strategien, prioriteres og beskrives nærmere. I de årlige handlings- og 

økonomiplanene vil også finansiering avklares. 

Gjennom politisk behandling skal strategien gi føringer og prioriteringer for hvordan kommunen må 

sikre tilstrekkelig kapasitet på tilbud innen heldøgns omsorg, både institusjonsplasser og tilpassede 

boligkonsepter med og uten døgnbemanning, gitt den demografiske utviklingen fram mot 2032.  

I planstrategien står det følgende: 
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Om strategier: 

«Strategi skiller seg fra plan ved at den ikke har tiltak. Strategiene vil normalt være mer overordnet 

enn temaplaner fordi de ikke utvikler tiltak og skal vise retning for ønsket utvikling.» 

Planarbeid og styringsdokumenter som berører denne strategien 

Planarbeid i Drammen kommune 
Se også vedlegg som beskriver hvordan de ulike planene berører denne strategien 

• Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel  

• Digitaliseringsstrategi  

• Temaplan for boligutvikling  

• Temaplan for kvalitet og innhold i tjenestene  

 

Statlige strategidokumenter 

• Leve hele livet  

• Trygghetsstandard i sykehjem/Trygghetsstandard  

• Demensplan 2025 

• Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 

• Helse- og samhandlingsplan  

 

Utfordringsbildet  

Bakgrunn og status 
Befolkningsprognoser fra statistisk sentralbyrå viser en betydelig vekst for aldersgruppen 68 år og 
eldre, og særlig for aldersgruppen 80 år og eldre. I perioden fra 2020 til 2032 er det forventet en 
økning av antallet innbyggere som er 80 år og eldre på ca. 2 900.  Det vil si fra ca. 4 400 i 2020 til ca. 
7 300 i 2032.   
 
Det er forventet at en slik befolkningsvekst vil medføre økt etterspørsel av kommunale helse- og 
omsorgstjenester for alle aldersgrupper, og at dette derfor vil utfordre det samlede tjenestetilbudet.  
 
Det er i dag ca. 620 innbyggere i Drammen kommunen som mottar heldøgns tjenester i sykehjem 

eller i omsorgsbolig. Knapt 500 av disse bor på sykehjem, mens ca. 130 bor i omsorgsbolig med 

heldøgnsomsorg. Sett i forhold til andre kommuner tilbys heldøgnsomsorg i Drammen i dag i stor 

grad på sykehjem, i liten grad i omsorgsbolig.  

I perioden 2021 – 2032 er det planlagt bygging av ett nytt sykehjem. Sykehjemmet vil ligge i 

Krokstadelva og fremdriftsplan tilsier innflytting i 2025.  

Tabellen under viser kommunens egen beregning av behov for boliger til heldøgns omsorg. Den viser 

at i 2032 vil vi ha 196 færre boliger enn forventet behov. 

Tabellen bygger på følgende forutsetninger: 

- At det åpnes et nytt sykehjem med plass til 128 personer i 2025 

- At driften av alle dagens sykehjem videreføres  

- At driften og lokalisering av Drammen helsehus er som i dag 

- At driften i de tre innleide sykehjemmene opprettholdes  
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Det er i dag et udekket boligbehov på ca.30 boliger for personer med funksjonsnedsettelse som har 

behov for tilpasset bolig og/eller heldøgns omsorg. I 2026 er det planlagt bygging og oppstart av ett 

nytt bofellesskap i Korsveien for målgruppen, med ca. 10 boliger. 

Det forventes også en økt levealder for personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunens egne data 

viser at behovet for boliger med stedlig bemanning til denne målgruppen vil kunne øke med 30 

prosent innen utgangen av 2030, og udekket behov for boliger er forventet å stige til ca. 80 boliger i 

2032. Dette under forutsetning av at boligkomplekset i Korsveien realiseres, som planlagt.   

KS utviklet i 2019 et nytt verktøy for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser. 

Dimensjoneringsverktøyet skal bidra til å gi bedre innsikt i kommunens antatte fremtidige behov 

innen pleie- og omsorgstjenester og er utviklet i samarbeid med Helseøkonomisk analyse AS. 

Tabellen under viser resultat for Drammen kommune. 

 

 Estimert behov i 
2032 
(KS 
dimensjonerings-
verktøy)  

Antall boliger i 
dag (inkludert 
Krokstad 
sykehjem og 
Korsveien) 

Udekket behov 
KS sin beregning 
*eks Krokstad 
sykehjem med 
128 plasser  

Kommunes 
egen 
beregning av 
udekket 
behov* inkl. 
Krokstad 
sykehjem 

Mottakere (boliger 
med 
heldøgnsomsorg) 67 
år og eldre  

959 712 280 196 

Mottakere (boliger 
med 
heldøgnsomsorg) 
yngre enn 67 år 

287 182 105 80 

 

I KS sin beregningsmodell er det lagt inn en forventning om en rate for saktere aldring på 0,1 % og 

produktivitetsforbedring på 7 %. 

I kommunens beregning er det planlagt boligbygging lagt inn. 

https://www.ressursportal.no/ks-nytt-verktoy-planlegging-av-sykehjem-og-omsorgsplasser
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Et sammensatt utfordringsbilde 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
Mange av innbyggerne som har omfattende tjenestebehov har også behov for tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten. Et helhetlig og koordinert tjenestetilbud og godt samarbeid mellom 
Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak (VVHF) er viktig.  VVHF utarbeider nå 
«Utviklingsplan 2035», hvor Drammen kommune har gitt sitt høringsinnspill. Utviklingsplanen 
beskriver hvordan helseforetaket vil utvikle sin virksomhet for å møte befolkningens behov for 
spesialisthelsetjenester, både de nærmeste 4 årene og frem til 2035. I Drammen kommunes 
høringsinnspill pekes det blant annet på at det er viktig at samarbeidet mellom kommunen og Vestre 
Viken er et reelt samarbeid mellom likeverdige parter og at verken kommune eller 
spesialisthelsetjeneste kan legge føringer eller skape forventninger hos pasientene som indirekte 
pålegger andre å tilby en tjeneste eller utøve tjenesten på en spesiell måte 

 

Kommunens bo- og tjenestetilbud 
Eldre er generelt friskere enn tidligere og forskning viser at de fleste ønsker å kunne bo i sitt eget 
hjem så lenge som mulig, helst livet ut. Gjennom kunnskapsinnhenting fremkommer det at mange 
innbyggere som har store tjenestebehov opplever utrygghet, ensomhet og at de har for få 
muligheter til aktivitet og sosialt fellesskap. 
 
Innbyggerne kommer, av ulike grunner, ofte for seint i dialog med tjenestene. Dette gjør det 
vanskelig å planlegge bolig- og tjenestebehov ved en eventuell sykdomsforverring. 
 
På grunn av bygningsmessige forhold og etterspørsel etter heldøgnsomsorg, opplever tjenestene  
at beboersammensetningen i dagens omsorgsboliger skaper utfordringer. 
 
Flere enn 20 innbyggere under 67 år bor på sykehjem. 2 av disse er under 50 år. Det er en statlig  
forventning om at yngre personer, med behov for heldøgnsomsorg, bør ha et annet bo- og  
tjenestetilbud enn langtidsplass på sykehjem. 
 
Eldreomsorg, og omsorgstjenester generelt handler i stor grad hjemmebaserte tjenester. I tillegg vil 

det være viktig å satse mer på sosiale møteplasser, kafeer og andre aktivitetstilbud. Dette er tilbud 

som ikke krever vedtak. Sosiale møteplasser og aktivitet har stor betydning for å redusere ensomhet. 

Kommunen har et potensial for å øke antallet korttidsplasser. Lettere tilgang til slikt tilbud vil kunne 

bidra til at flere opplever nødvendig trygghet til å kunne bo i egen bolig. Kommunen har i dag ikke 

tilbud om «brukerstyrte senger». Med dette menes et institusjonsliknende tilbud hvor den enkelte 

kan be om å få komme, når en selv kjenner på sykdomsforverring.  Erfaringer fra spesialist-

helsetjenesten og andre kommuner viser at et slikt tilbud kan bidra til å redusere antall innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten, kan også bidra til økt samfunnssikkerhet og til at den enkelte opplever økt 

trygghet og sikkerhet. 

For å sikre bærekraftige tjenester er organisering, utforming av bygg/strukturer og driftsløsninger 

viktig. Utfordringen er å planlegge og bygge boliger som sikrer effektiv ressursutnyttelse og som er 

gode for beboere og ansatte.  

Bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi 

Drammen kommune har høye ambisjoner når det gjelder digitalisering generelt, og utnyttelse av 

teknologi spesielt. De nasjonale målsettingene handler om at mestrings- og trygghetsskapende 
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teknologi skal være en integrert del av tjenesten og det er store forventinger til at det offentlige skal 

utnytte de mulighetene teknologien representerer til å fornye, forenkle og forbedre tjenestene. 

Samtidig sies det at Helsesektoren henger 15 år etter andre sektorer i samfunnet når det gjelder 

bruk av teknologi. Det vil derfor kreve stor vilje til å prioritere nødvendige investeringer, tydeliggjøre 

ansvaret mellom de ulike aktørene; Drammen Eiendom, Virksomhet IKT og tjenesten, systematisk 

kompetanseutvikling på alle nivå og skape forståelse for at driftskostnadene vil øke i oppstarten av 

en slik satsning. 

Det er avdekket at det er et stort behov for å tydeliggjøre kravene til moderne omsorgsbygg. 

Utbedring av infrastruktur som; nettverkskapasitet, strøm og mobildekning er forhold som må være 

på plass for at tjenesten skal kunne utnytte de mulighetene teknologien gir for å kunne realisere 

gevinstene unngåtte kostander, spart tid og økt kvalitet og møte det økte behovet vi står ovenfor 

ved å gjennomføre nødvendige endringer av enkeltarbeidsprosesser og utvikle ny 

tjenestesammensetning. 

Bo- og tjenestetilbud til innbyggere med kognitiv svikt, demens og/eller somatiske helseutfordringer 

Det er vanskelig å komme tidlig nok inn med planlegging av boligbehov og bruk av teknologi, spesielt 
i forhold til mennesker med kognitiv svikt eller demens. Demens er en fellesbetegnelse på en rekke 
sykelige tilstander i hjernen som er kjennetegnet ved ervervet kognitiv svikt, svikt av emosjonell 
kontroll og sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner. Det er fremdeles mye 
«tabu» og skam knyttet til det å ha demens. Både den enkelte selv og pårørende vegrer seg for å 
søke hjelp. Noen personer med kognitiv svikt har behov for særskilt tilrettelegging. Dette gjelder for  
eksempel yngre personer, mennesker med nedsatt funksjonsevne og innvandrere med  
kognitiv svikt. Dette er i liten grad hensyntatt i dagens boligløsninger. 
 
Dagens boligløsninger er for lite fleksible og tar ikke i stor nok grad hensyn til at sykdommen  
utvikler seg og at bolig- og tjenestebehovet endrer seg. Boliger som er utviklet for en målgruppe 
endres som følge av etterspørsel, og tilbys andre. Dette kan skape utfordringer fordi boligen ikke er 
egnet for de nye beboerne, og fordi beboersammensetningen kan skape utfordringer for den 
enkelte. Eldre pasienter med psykisk sykdom og kognitiv svikt har særskilte utfordringer, særlig i 
akutte faser med sykdomsforverring.  
 
Kommunalt disponible selveierboliger i boligkomplekser med personer med kognitiv svikt, kan være  
en utfordring når boligen skal selges. Dette blant fordi det kan være vanskelig å finne kjøpere til  
boligen som «passer inn» i beboergruppen med hensyn til ønsker og forventninger om for  
eksempel sosialt fellesskap. 
  
Det er forventet at det vil være et behov for flere nye omsorgsboliger for heldøgns omsorg frem mot 
2032. Antall boliger er usikkert, og avhengig av hvorvidt man lykkes med å forebygge ved hjelp av 
blant annet tidlig innsats, økt bruk av mestrings- og trygghetsskapende teknologi og styrket 
hjemmetjeneste. 

Bo- og tjenestetilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Per august 2021 er det registrert at kommunen har stedlig bemanning ved 23 adresser, totalt 151 
boenheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Størrelsen på enhetene varierer fra 2 boliger 
til 17. Flere av disse boligene oppleves som gode for tjenestemottakere og er i tillegg driftseffektive.  
Andre boliger oppleves som dårlig egnet, blant annet i forhold til plassering i nærmiljø. Dette for 
eksempel ved at de er langt fra kollektivtrafikk, nærsentre, naboer, etc. Boligene oppleves også som 
dårlig egnet i forhold til hvordan boligene er tilrettelagt innvendig. Noen av boligene er trange, blant 
annet uten mulighet for takheis. Det vil være ulike behov for den enkelte tjenestemottaker. Den 
tilgjengelige boligmassen består blant annet av flere små boliger som er krevende å drive, både med 
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hensyn til fag, kompetanse og kostnader.  Det medfører behov for et mer mangfoldig boligtilbud, 
med flere trinn i «boligtrappen». Det er blant annet behov for en økt mulighet til å kunne bo i 
selveiet leilighet, med oppfølging fra hjemmetjenester. Det er per i dag noen som bor i bolig med 
stedlig bemanning som kunne hatt et annet tilbud, dersom kommunen hadde hatt det. Dette kunne 
vært i form av selvstendig bolig med hjemmetjenester og i tilknytning til en base.   
 
Det er gjennomført en ekstern analyse av kommunens tjenestetilbud til denne målgruppen. I denne 

analysen gis det en anbefaling om å «vokse smartere». «Å vokse smartere» vil kreve en helhetlig 

tilnærming og et tett samarbeid mellom politikk og administrasjonen og kommunens  innbyggere. En 

fremtidsrettet tjeneste må ha et bærekraftig kostnadsnivå. Det medfører at i videreutviklingen av 

strategier og tjenester må kommunen både tenke kvalitet og økonomi. Kommunen må både 

etablere tilbud om bolig med stedlig bemanning og jobbe med tiltak som medfører at behovet for 

slike tjenester blir mindre fremover. Arbeidet med ulike utviklingsscenarioer viser at dersom 

kommunen skal lykkes med mer bærekraftige tjenester, må det ses på både koordinerings- og 

tildelingspraksis og sammensetningen av og organiseringen av tjenester i kommunens tjenestetrapp 

for denne målgruppen. 

Det er generelt mangel på boliger i dag, og behovet vil øke. Tjenestene erfarer også at det er en 
økning i innbyggere med behov for omfattende tjenester knyttet til adferd som utfordrer.  

Bo- og tjenestetilbud til mennesker med rus- og/eller psykiske helseutfordringer 

Kommunen disponerer ca. 120 boliger, med enten ambulant eller stedlig for innbyggere som har 

omfattende behov for helse- og omsorgstjenester på grunn av rus og/eller psykiske 

helseutfordringer.  

Det er særlige utfordringer knyttet til at utskrivning fra spesialisthelsetjenesten skjer tidligere enn 

det gjorde før, og før. Bolig- og tjenestebehovet er ikke tilstrekkelig avklart ved utskrivning og det 

gjør det det utfordrende for kommunen å planlegge rett tjeneste og eventuelt boligbehov.  

Bo- og tjenestebehovet for denne målgruppen er for lite differensiert. Det er i særlig grad mangel på 

midlertidige boliger når det er behov for å kartlegge nærmere hvilke bo og tjenestetilbud den 

enkelte har. Dette kan for eksempel være ved utskriving fra spesialisthelsetjenesten, ved løslatelse 

fra kriminalomsorgen eller ved sykdomsforverring og hvor det blir for utfordrende å bli boende i 

egen bolig.  Det er også mangel på boliger uten stedlig bemanning for innbyggere som av hensyn til 

seg selv og andre bør bo med god avstand til andre. Det finnes i dag noen få slike boliger i 

kommunen. Det er i dag utfordringer med å gi et sykehjemtilbud til rus- og/eller psykisk syke som får 

omfattende somatiske plager og har behov for spesialisert helsehjelp. Adferdsproblematikk og 

levevaner gjør det utfordrende å bo tett sammen med andre, i et sykehjem.  

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er i svært liten grad tatt i bruk for denne målgruppen. 

Teknologien kunne blant annet gjort det mulig med tettere oppfølging, mer hjelp i hverdagen og økt 

sikkerhet både for den enkelte og for samfunnet. 

Samarbeid med frivillige i helse- og omsorgstjenestene 
Frivilligheten tilfører ressurser, men den krever også ressurser til å følge opp. Samarbeidet mellom 

frivilligheten og helse- og omsorgs institusjonene fungerer ulikt i kommunedelene. I noen av 

kommunedelene er det etablert gode samarbeidsformer, som bør være modeller for andre. 

Opplæring til frivillige i form av fagkurs, veiledning av fagpersoner, jevnlige møter for refleksjoner, 

krever tid og ressurser fra tjenesten. Enkelte virksomheter har lite fokus på å samarbeide med, eller 

legge til rette for frivillig innsats.  
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Tjenestene opplever at det til tider er vanskelig å finne rett frivillig til rett beboer utfra bobers 

interesser og at det er vanskelig å skaffe folk til frivillig innsats utenom lag og foreninger. Enkelte 

bidrar tilfeldig og gjerne gjennom bekjentskap. 

Oppgaveavklaring og forventninger for samarbeidet er ikke tydelig definert i mange tilfeller og 

informasjonsflyten mellom de involverte er for svak.  

Strategier  
Strategiene følger opp utvalgte delmål i kommuneplanens samfunnsdel, og er valgt med 

utgangspunkt i: 

- to kunnskapsgrunnlag som er lagt frem til politisk behandling i mai 2020 og i juni 2021. 

- vedtak som er fattet i del 1 av arbeidet «Strategi for heldøgnsomsorg for innbyggere som er 

80 år og eldre», og  

- kunnskap som er opparbeidet gjennom flere, spesifikke utredinger: 

o Boligtilbud for mennesker med demens 

o Omsorgsboliger, eierformer, dagens forbedringspotensial og forbedringspotensial 

o Kriterier for tildeling av sykehjem og omsorgsboliger, og 

o Kunnskapsgrunnlag om frivillighet i helse, sosial og omsorgstjenesten 

 

Aktuelle lover og forskrifter 
I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester tydeliggjøres kommunens ansvar for helse- og 

omsorgstjenester. I kapittel 3 står det blant annet: 

§ 3-1 «Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helse- og omsorgstjenester. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 

med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 

nedsatt funksjonsevne.» 

§ 3 – 2a «Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet 

som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere 

som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med 

forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan 

kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.» 

Kommunestyret i Drammen vedtok «Lokal forskrift om rett til botilbud i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for helsdøgnstjenester i Drammen kommune», i møte den 10.12.2019. 

Forslag til strategier med kommentarer 
Å sørge for at kommunen har tilstrekkelig kapasitet til å gi nødvendige heldøgns tjenester er 

avgjørende viktig. Samtidig er det viktig å ta hensyn til både innbyggernes ønske om å bo i egen bolig 

lengst mulig, og å finne bærekraftige løsninger som er realistiske innenfor kommunens økonomiske 

handlingsrom. 

Det er foreslått 10 strategier. Strategier som ble vedtatt i første del av arbeidet «Strategi for 

heldøgnsomsorg for innbyggere som er 80 år og eldre» er innarbeidet i disse. 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200386/sak/100200699
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460201/sak/100202422
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100403632/sak/100201342
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100403632/sak/100201342
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460195/sak/100201998
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460195/sak/100201999
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460195/sak/100202000
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460201/sak/100202424
https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200071/sak/100200193


 

16 
 

For å nå målet med å møte behov for bygg til helse- og omsorgsformål, sett et 12 års perspektiv, 

skal: 

1. Heldøgnsomsorg i størst mulig grad legge til rette for at den enkelte kan beholde bolig, selv om 

helsetilstanden endres 

De fleste ønsker å kunne fortsette å bo i sitt eget hjem, selv om helsetilstanden forverres. 

Kommunen har et ansvar for å gi nødvendig helsehjelp, men har også et ansvar for å ta hensyn til 

innbyggerens ønsker om hvor de vil bo, så langt det er mulig. I noen tilfelle kan det handle om å 

hjelp til å gjøre fysiske tilpasninger av boligen, for eksemplet gjennom tilskudd til tilpasning av bolig. 

I andre tilfeller handler det om å få den helsehjelpen, tryggheten. aktiviteten og sosiale tilhørigheten 

de har behov for.  

2. Fremtidig behov for bygg til heldøgnsomsorg primært dekkes av omsorgsboliger, i tett samspill 

med hjemmebasert omsorg  

Tilrettelegging for at flest mulig kan bo hjemme hele livet vil medføre et behov for styrket 

hjemmetjeneste. Kommunen har ansvar for å gi nødvendig helsehjelp. En dreining fra 

institusjonsbaserte tjenester til mest mulig hjemmebaserte tjenester forutsetter økte ressurser til 

hjemmetjenesten, og tilstrekkelig tilgang på fagpersonell. 

For å motvirke isolasjon og ensomhet og for å styrke den enkeltes opplevelse av trygghet må det 

også legges til rette for sosiale møteplasser, forutsigbarhet i tjenestetilbudet og lett tilgang til hjelp 

når det er behov for det. 

3. Antallet boliger som kan disponeres til heldøgns omsorg økes med inntil 150 boliger i perioden  

Dette kan løses ved:  
• samarbeid med ideelle aktører  
• samarbeid med private aktører  
• samarbeid med pårørende, om etablering av borettslag  
• ombygging og utbygging av kommunens omsorgsboliger, primært de som ligger i 
nær tilknytning til ett av kommunens sykehjem slik at de kan brukes til heldøgnsomsorg 

 
Boligene er planlagt for hele målgruppen, det vil si alle med behov for heldøgnsomsorg, uansett 
alder. Antallet boliger er lavere enn det behovet både i kommunens eget estimat og i estimatet i KS 
sitt dimensjoneringsverktøy. Hvor mange nye boliger det er behov for er usikkert og avhenger blant 
annet av: 

 
- Uavklart fremtidig disponering av bygget hvor Drammen helsehus 
- Usikkerhet knyttet til eventuell videreføring av innleie av de tre sykehjemmene som i dag er 

innleid 
- Usikkerhet knyttet til fortsatt drift i alle dagens sykehjem 
- I hvilken grad styrking av forebyggende og helsefremmende arbeid vil utsette og redusere 

behovet for heldøgnsomsorg 
- hvor mye behovet kan reduseres som følge av styrket hjemmetjeneste og økt bruk av 

mestrings- og trygghetsskapende teknologi  
- i hvor stor grad kommunen lykkes i samarbeidet med andre aktører, om etablering av 

boliger til målgruppen 
 
Kommunens økonomi er også hensyntatt når antallet nye boliger er estimert. 
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Disse, inntil 150 boligene, kommer i tillegg til bygging av Krokstad sykehjem med 128 plasser og 
etablering av nytt botiltak med 10 boenheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Korsveien. 
Begge disse tiltakene er lagt inn i kommunens handlings- og økonomiplan 2022 – 2025. 
 
Videre forutsetter forslaget at sykehjemkapasiteten opprettholdes på samme nivå som i 2020.  
 
Det forutsettes at behovet for nye boliger vurderes fortløpende i planperioden, og hvor økonomiske 
prioriteringer gjøres i de årlige handlings- og økonomiplaner. 
 

4. ..boligtilbudet være differensiert, fleksibelt og mangfoldig  

blant annet ved:  

• tilrettelegging for brukerstyrte korttidsopphold  

• etablering av flere kartleggingsboliger hvor bo og tjenestebehovet avklares i de tilfeller der 
behovet for tjenester er stort og den det gjelder ikke har egen bolig 

• boligkonsepter som gir mulighet for aktivt tilsyn på natt, gjerne med bruk av teknologi  

• boligkonsepter (bolig, tjenester og aktivitets- og trygghetsskapende tiltak) uten heldøgns 
bemanning 

 

5. ..mestrings- og trygghetsskapende teknologi  være en integrert del av tjenesten og innbyggere skal 

møte samme teknologi, uavhengig av hvor de bor 

Eksisterende, rehabiliterte og nye omsorgsbygg skal være tilrettelagt med nødvendig infrastruktur 

slik at mulighetene teknologien gir oss kan utnyttes av tjenestene. Det utarbeides standard 

kravspesifikasjoner der mestrings- og trygghetsskapende teknologi stiller krav til utforming av og 

funksjonalitet i bygget, uavhengig av hvem som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget i 

etterkant. Dette gjelder for både sykehjem og omsorgsboliger. 

Innbyggere skal møte samme teknologi, uavhengig av hvor de bor. 

6. Samarbeid med pårørende og tjenestemottakere om fremtidige boligbehov prioriteres 

I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 «retten til brukermedvirkning» har brukeren 

dett til å medvirke i valg, utforming og anvendelse av tilbud, både ved planlegging og gjennomføring. 

Dette er også aktuelt når det gjelder behovet for bistand om bolig.  

For å tilby tidligst mulig hjelp for å planlegge boligbehov i fremtiden, skal forebyggende tilbud til 

seniorer opprettholdes og videreutvikles 

7. ..kommunen  ha et tettere samarbeid med private aktører for å etablere tilrettelagte 

boligkonsepter og bomiljøer i områder der det er behov for det 

Kommunen skal aktivt bruke mulighetsrommet i reguleringsplaner, utbyggingsavtaler samt 

tilvisningsavtaler. Dette vil bli vurdert i temaplan for boligutvikling, som utarbeides nå. Temaplanen 

er forventet å bli ferdigstilt i 2022/2023. 

Etablering av flere «Bolig pluss» konsepter, hvor det legges til rette for ekstra service, opplevelser og 

trygghet for de som bor der, vil kunne redusere behov for tjenester og vil kunne bidra til at flere bor 

hjemme lenger.  Kommunen kan ha en aktiv pådriverrolle i denne sammenhengen. 

Kommunen har også mulighet til legge til rette for privat heldøgnsomsorg ved å inngå avtaler med 

ideelle private drivere av boligkonsepter med heldøgnsomsorg. Dette vil kunne øke kapasiteten.    
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8. ..de kommunale helse-, sosial og omsorgstjenestene legge til rette for et tettere og mer   

forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner 

De kommunale helse-, sosial og omsorgstjenestene skal legge til rette for et tettere og mer 

forpliktende samarbeid (samarbeidsavtaler, dialog og tilskudd) med frivillige organisasjoner, slik at 

samarbeidet blir mer forutsigbar for begge parter. Det bør legges til rette for gode møteplasser 

mellom helse og omsorgstjenestene og frivillige organisasjoner slik at forventninger, ønsker og ideer 

kan utveksles og utvikles. 

Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for mer inkluderende og åpne sykehjem hvor 

innbyggere inviteres inn til aktiviteter i samarbeid med frivillige ved å bedre fysiske bygningsmessige 

forhold og infrastruktur (som bookingsystem, gode møterom, større lokaler og låssystem) 

9. ..behovet for heldøgns tjenester utsettes eller reduseres, ved tydelige og koordinerte tjenester 
 

Det skal være gode tverrfaglige arenaer for kartlegging av bolig og tjenestebehov. Det tverrfaglige 

samarbeidet er like viktig i oppfølgingsarbeidet etterpå, når boligspørsmål er avklart og løst og 

tjenestetilbudet gis. Helhetlig og godt samarbeid mellom forebyggende tjenester, hjemmebaserte 

tjenester og spesialiserte tjenester skal prioriteres.  

Innbyggere skal i størst mulig grad få rett (tette, tilgjengelig og tverrfaglige) tjeneste, uavhengig av 

bosted. Kommunen skal gjennom helsefelleskap sørge for tett samarbeid og samhandling med 

spesialisthelsetjenesten.   

10. ..innsatsen for å skape rause og fleksible nærmiljø og bomiljøer styrkes 

Boliger og institusjoner for heldøgnsomsorg skal være tilrettelagt med tanke på trygghet og mulighet 

for skjerming. Samarbeid med naboer skal prioriteres og styrkes, gjennom dialog, informasjon og 

tilgjengelighet. 

 

Strategi for lindrende behandling og rehabilitering  
Strategi for lindrende behandling og rehabilitering var i utgangspunktet en integrert del av Bolig og 

omsorgsbygg – En helhetlig strategi for fremtidens kapasitet på bygg til helse – og omsorgsformål. 

Ved behandling av saken «Bolig og omsorgsbygg – strategi for å møte fremtidens behov for 

heldøgnsomsorg for innbyggere som er 80 år og eldre», bestemte kommunestyret at lindrende 

behandling og rehabilitering skulle være aldersuavhengig.  

Det ble videre vedtatt at rådmannen skulle legge frem egne strategier for disse to 

tjenesteområdene. De to strategiene skulle fortsatt ses i sammenheng med Bolig og omsorgsbygg – 

både med hensyn til overordnet retningsvalg og utarbeidet kunnskapsgrunnlag. 

Strategi for lindrende behandling skal gi økt kunnskap om lindrende behandling i kommunen, 

vurdere fremtidig fysiske kapasitetsbehov og foreslå hvordan dette behovet kan møtes  

Arbeidet har primært fokus på innretningen av tjenesten - og koordinering av tverrfaglighet og 

samhandling.  
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Fag, tjenesteutvikling, kompetanseutvikling og kompetansebehov, inkludert digitalisering vil bli 

kartlagt, utredet og omtalt i annet planarbeid 

Strategien har fokus på heldøgnsomsorg, men vurderer også hvordan tjenestetilbudet kan bidra til å 

utsette eller redusere behov for heldøgntjenester/økt omsorgsvolum.  

Arbeidet synliggjør arbeidsfordeling, samhandlingsmuligheter både internt i kommunens helse og 

omsorgstjenester og forebyggende tjenester, med fastlegetjenesten, fysioterapitjenesten og med 

helseforetakene. 

Prioriteringer og økonomiske vurderinger 
Nåværende økonomiske prioriteringer 

De omsorgsbyggene som er tilgjengelig i dag er et resultat av tidligere prioriteringer og behov. Dette 

omfatter byggenes funksjon og hvilken stedlig bemanning som er tilgjengelig. Dette vil ha kunnet 

endret seg fra byggene sto ferdig til i dag. For flere av byggene vil det innebære at antall ansatte har 

økt basert på beboernes endrede behov. Det vil da være behov før økt areal for å ha plass til flere 

ansatte på jobb. For andre bygg så har hvordan man yter tjenestene endret seg, f.eks. ved økt bruk 

av ambulerende personell som ikke har fast base ved eller i det enkelte bygg. Da frigjøres areal til 

andre formål. Endringer som gjennomføres over tid vil være innarbeidet i det respektive 

programområdets rammer. 

Avvik mot budsjett ved økonomirapportering vil vise om det er samsvar mellom planlagt drift og 

reell drift. I 2020 og 2021 har det i størst grad vært programområde P06 Hjemmetjenester og 

institusjon som har hatt behov for tilførsel av nye bevilgninger underveis i året og det ble i 2021 

opprettet prosjekt Balanse 2021 som rapporterte sine funn til kommunestyret og kom med forslag til 

tiltak. Prosjektet er videreført i 2022. Et av tiltakene var å omdisponere 19 boenheter i heldøgns 

omsorg fra institusjon til bolig med hjemmebaserte tjenester. Reduksjon i antall sykehjemsplasser og 

tilsvarende økning i bolig med heldøgns omsorg ved Kvarter Helleristningen på Åskollen ble vurdert 

til å gi en årlig besparelse på 10 millioner kroner årlig på driften. Dette er eksempel på endring som 

over tid som er en del av de nåværende prioriteringene. 

Av nåværende økonomiske prioriteringer legges det til grunn kommunestyrets vedtak i sak 110/20 

«Investeringsrammer og prioriteringer i økonomiplanarbeidet» i forhold til hva som skal bygges av 

omsorgsbygg i et 12 års perspektiv. Nytt sykehjem i Krokstadelva hadde høyest prioritet og ble i 

kommunestyresak 101/21 beregnet til å koste 883,8 millioner kroner. 

I kommunestyresak 209/20 Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 vedtok kommunestyret 

hvilke enkeltprosjekter som skulle prioriteres innenfor en årlig ramme på 300 millioner kroner.  
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Det vil ut ifra tabellen ikke være rom for å prioritere inn nye større enkeltprosjekter før 2026. På 

grunn av de to store prosjektene bybru og Krokstad sykehjem er det behov for å se avsatt ramme 

over flere år for å være innenfor årlig gjennomsnittlig ramme på 300 millioner. Dersom disse to 

prosjektene blir dyrere enn innledende beregninger viser kan det være behov for å se rammen over 

enda flere år slik at handlingsrommet blir ytterligere forskjøvet ut i tid.  

Framskrivning ved nåværende prioritering 

Det blir i handlings- og økonomiplanene beskrevet konsekvenser av befolkningsframskrivingene. De 

neste årene blir det, basert på SSBs beregninger, en liten økning i antall innbyggere. Det er i 

hovedsak veksten i antall eldre som er stor, spesielt de over 80 år.  

I de tjenesteområdene som ikke vil ha økning i antall brukere, må det forventes at de 

omsorgsbyggene som er tilgjengelig i dag, vil dekke framtidig behov.  

Det finnes noen erfaringstall som kan si noe om kostnadsbildet ved å bygge tilrettelagte boliger. 

Dette vil illustrere hva det vil koste å bygge boliger for å dekke fremtidens behov. 

 

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Drammen Eiendom KF ferdigstilte i 2020 Mikkelsveien, et bygg med 8 leiligheter for brukere med 

utvidet bistandsbehov. Bygget ble levert innenfor kostnadsrammen på 51,4 millioner kroner inkl. 

mva. Pris pr. plass ble da 6,425 millioner kroner inkl. mva. Husbanktilskudd utgjør 11,3 millioner 

kroner.  



 

21 
 

Institusjonsplasser 

Prosjektrapport Krokstad Sykehjem fra Drammen Eiendom KF ble lagt fram for kommunestyret i juni. 

Der ble kostnaden i alternativ 1 beregnet til 883,8 millioner kroner. Bygget skal ha 128 

sykehjemsplasser, noe som gir en pris pr. plass på 6,9 millioner inkl. mva. Tilskudd fra Husbanken 

kommer i fratrekk og er ikke tallfestet. 

I prosjektrapporten så ble det foretatt en sammenligning av kostnad per plass opp mot andre 

kommuner basert på offentlig tilgjengelige tall. Gjennomsnittet i utvalget var 5,65 millioner pr. plass 

 

Omsorgsboliger 

Til 2. tertialrapport 2021 er prosjekt Kvarter Helleristningen beskrevet av Drammen Eiendom KF. 

Fase 1 med rivning av 31 omsorgsboliger og etablering av 19 tilrettelagte boliger ved oppgradering 

av eksisterende boliger har samlet investeringsramme på 159 millioner kroner. Dette gir en pris pr. 

plass på 8,3 millioner kroner. Det er ikke bevilget midler for gjennomføring av fase 2 og 3. 

Innledningsvis så er det under kapittel «Utfordringsbildet» pekt på at det i 2032 vil kunne være 196 

færre boliger enn forventet behov. Dersom man benytter 6 millioner kroner som et prisanslag for en 

tilrettelagt bolig samt at det bygges 200 boenheter så vil det koste 1,2 milliarder kroner. Det vil legge 

beslag på 4 års investeringsramme á 300 millioner kroner.  

Driftskostnaden ved å yte tjenester ble omtalt i kommunestyresak 151/20 vedlegg 

«Kunnskapsgrunnlag – del 1, Bygg til helse- og omsorgsformål» der brutto kostnaden ved å drifte en 

sykehjemsplass ett år er ble anslått til rundt en million kroner.  

Tabellen under gjengir utgiftene fra kunnskapsgrunnlaget ved de ulike tjenestene (brukere som er 80 
år og eldre):    
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Tilsvarende som når det gjelder investeringer så kan man anslå at dersom 200 personer vil ha behov 
for tjenester tilvarende en sykehjemsplass á 1 million kroner så vil det koste 200 millioner kroner i 
året i 2032. Dekkes behovet ved delvis hjemmetjenester med omfattende behov og delvis 
hjemmetjenester med stedlig bemanning anslått samlet til 500 tusen kroner vil det koste 100 
millioner kroner i 2032. P06 sitt opprinnelige vedtatte budsjett for 2021 var til sammenligning 974 
millioner kroner. 
 

KS har i sin demografimodell laget en befolkningsframskrivingene som tar utgangspunkt i faktiske 

folketall 1.1.2021 og demografikostnadene beregnes i 2021-prisnivå. Drammen kommune vil kunne 

forvente å ha samme økning som landet de neste 10 årene. Det bemerkes at framskrivningen for 

enkeltår er usikker og er følsom for avvik mellom befolkningsframskrivingene og faktisk 

befolkningsutvikling. 

 

 

 

Modellen gir ikke noe anslag for hvordan kommunens frie inntekter vil utvikle seg for å finansiere 

andel av endret utgiftsbehov. I de årlige statsbudsjettene legges det fram forslag til endring i de frie 

inntekter. Det er ikke gitt signaler fra regjeringen om realvekst i de frie inntektene for 2023 og 

framover. Det legges allikevel til grunn at staten fortsatt vil gi full demografikompensasjon fremover. 

Det er derimot ikke sikkert at denne forutsetningen holder seg i framtiden.   
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I Perspektivmeldingen 2021 (side 180) står det: «Med en aldrende befolkning er særlig 

etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester ventet å øke kraftig. De statlige bevilgningene til 

kommuner og helseforetak øker ikke automatisk, og økning i disse utgiftene er dermed ikke 

medregnet i handlingsrommet som er beskrevet i dette kapitlet. Det er likevel forventninger til 

høyere bevilgninger når etterspørselen øker som følge av endringer i befolkningen. Hvor store de 

samlede utgiftsøkningene på statsbudsjettet vil bli, avhenger av hvordan kostnader fordeles mellom 

stat/kommune og den enkelte innbygger.» 

Perspektivmeldingen kan tolkes slik at kommuner kan ikke automatisk forvente å få dekket økt 

etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, men at innbyggerne selv må ta en del av 

utgiftsøkningen. Bruk av velferdsteknologi eller at innbyggere bor i en egen eid bolig eller leilighet 

med livsløpsstandard, vil kunne bidra til at kommunen ikke trenger å bygge like mange tilrettelagte 

boliger. Dersom man fortsetter å løse morgendagens utfordringer på samme måte som man har 

gjort tidligere, vil det legge betydelig press på økonomien, og det er usikkert om kommunen har 

bæreevne for denne kostnaden. 

En mer presis omtale av kommunens frie inntekter og dermed handlingsrommet på utgiftssiden vil 

komme frem i de årlige handlings - og økonomiplanene. 

 

Avhengig av en investering i nødvendig infrastruktur på kort sikt for å kunne utnytte mulighetene 

teknologien gir 

Med bakgrunn i de foreløpige løsningsdesignene som er utarbeidet og kartleggingen som er 

gjennomført i samarbeid med IKT, Drammen Eiendom og våre leverandører av 16 sykehjem og 

omsorgsboliger innen område 06 hjemmetjenester og institusjon er det synliggjort at nødvendig 

infrastruktur må være på plass før ny teknologi kan tas i bruk.  

Kartleggingen som er gjennomført avdekker at det er et stort behov for å tydeliggjøre kravene til 

moderne omsorgsbygg. Det har også avdekket et behov for å tydeliggjøre ansvaret mellom de ulike 

aktørene; Drammen Eiendom, Virksomhet IKT og tjenesten når det gjelder hvem som har ansvar for 

utbedring av nettverkskapasitet, strøm og mobildekning 

Beløp Innhold Forslag til ansvarsdeling 

5.800.000 Mer strøm i form av nye 220 w strømuttak til sendere 
av posisjonerings signaler 

Drammen Eiendom 

2.000.000 Flere nettverkspunkt, det anbefales at det etablere 
nettverkspunkter der digitalt tilsyn blir en integrert del 
av tjenesten og det er hensiktsmessig 

Virksomhet IKT 

1.200.000 Flere smarttelefoner/håndholdte enheter til 
medarbeideren 

Tjenesten 

5.400.000 Forsterke mobildekning på 7 av lokasjonene der 
målinger viser at det er utfordringer i dag 

Virksomhet IKT 

 

 


