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Fremtidig behov for boliger til heldøgnsomsorg –
sykehjem og omsorgsboliger

Fremtidig behov for boliger med heldøgnsomsorg
til mennesker med funksjonsnedsettelse
Behov for
boliger med
heldøgnsomsorg

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

30

33

33

34

35

37

40

42

45

47

50

50

IPLOS er betegnelsen på et sentralt
helseregister som danner grunnlag for blant
annet nasjonal statistikk for pleie- og
omsorgssektoren. IPLOS-registeret er etablert
som et individbasert pseudonymt register med
basis i egen forskrift: "Forskrift om
pseudonymt register for individbasert pleie- og
omsorgsstatistikk"

Det estimerte behovet er basert på tre forutsetninger:
1. Forventet behov for heldøgnsomsorg med utgangspunkt i IPLOS
2. Utflytting fra hjemmet til egen bolig når vedkommende har fylt 24 år. Dette er gjennomsnittsalder for
når de flytter hjemmefra i dag
3. Utgangspunktet er et behov for 30 boliger med heldøgnsomsorg, som er registrert i dag, men ikke
dekket

Økonomi
• Det er usikkert i hvor stor grad staten vil kompensere kommunene for
demografiendringer i kommunesektorens frie inntekter, men det vurderes
som lite sannsynlig at kommunene vil bli gitt full kompensasjon
• Det vil påløpe driftskostnader ved å drifte flere sykehjemsplasser. Brutto
kostnad er estimert til 1 million kroner pr. plass per år
• Hjemmetjenester til innbyggere med behov for heldøgnstjenester er avhengig
av den enkeltes behov

Dersom dagens tjenestetilbud framskrives i
tråd med befolkningsframskriving (SSB/MMMM)
Antall mottakere av hjemmetjenester vil nesten dobles, fra 1225 mottakere til 2023 mottakere i 2032
Utgiftene til hjemmebaserte tjenester vil øke med 175,6 millioner kroner (dagens kroneverdi)

Framskrevet endring av driftsutgifter
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Innspillsrunde
Innspill til de vurderinger som
er gjort av tall og fakta:
Er utfordringsbildet og
mulighetsrommet
gjenkjennbart?
Inviterte:
- Medlemmer av Eldrerådet
- Medlemmer av Rådet for
personer med
funksjonsnedsettelse
- Alle ansatte i helse-,
sosial- og
omsorgstjenestene
- Alle ledere i helse-, sosialog omsorgstjenestene

Metode
• For å få mest mulig målretting av innspill er det valgt tre tema/områder som er
mest sentrale når vi seinere skal utforme forslag til strategier:
• Innbyggernes behov
• Bygningsmessige behov
• Økonomi

• Det er formulert fire påstander knyttet til hver av disse områdene, og
respondentene blir bedt om å ta stilling til disse påstandene
• Skala fra 1 til 5, hvor 1 = helt uenig og 5 = helt enig
• Deretter rangeres de fire påstandene innen hvert område
• Mulighet for andre kommentarer
• Svarfrist 9. mai (på grunn av frist for ferdiggjøring av sak), men undersøkelsen er
holdt åpen til 25 mai

Respons
Respondentgrupper

Antall svar per 9 mai

Antall svar per 25 mai

Medlemmer av rådene

10

13

Ansatte i HSO

57

69

Ledere i HSO

19

13

Gruppebesvarelser

0

2

sum

86

97

Innbyggernes behov
Påstand
Ved hjelp av mestrings- og
trygghetsskapende teknologi
vil den enkelte kunne klare
seg selv i mye større grad enn
i dag

Gj sn.score 9.5

Gj.sn.score 25.5

Rangering 9.5

Rangering 25.5

3,6

3,55

4

4

Trygghet er den viktigste
faktoren for at flest mulig
skal kunne bli boende i eget
hjem, livet ut

4,22

4,22

1

1

Aktivitet og sosialt fellesskap
vil kunne redusere behovet
for tjenester

3,97

3,88

3

3

God hjelp til tidlig
planlegging og tilpasning av
fremtidig bosituasjon vil
bidra til at flere kan bli
boende i eget hjem

4,29

4,28

2

2

Forskjell mellom respondentgrupper
• Når det gjelder temaet «innbyggernes behov» mente rådsmedlemmer og
ansatte at påstanden «Trygghet er den viktigste faktoren for at flest mulig
skal kunne bli boende i eget hjem, livet ut» var den viktigste av de fire.
Lederne mente at «God hjelp til tidlig planlegging og tilpasning av fremtidig
bosituasjon vil bidra til at flere kan bli boende i eget hjem», er viktigst

Bygningsmessige forhold
Påstand

Gj.sn.score 9.5

Gj.sn score 25.5

Rangering 9.5

Rangering 25.5

En bolig i sykehjemmet er et
likeverdig tilbud som å bo i
omsorgsbolig med
heldøgnsomsorg

2,75

2,84

4

2

Det er viktigere å utvide
tilbudet om omsorgsboliger
enn å bygge ut flere
sykehjemsplasser

3,5

3,46

1

1

Ved å ta i bruk mestrings- og
trygghetsskapende teknologi,
som registrerer behovet hos
den enkelte beboer, vil
behovet for bemanning i
boligkomplekset reduseres
(digitalt tilsyn ved hjelp av
sensorer, kamera o.l)

2,99

2,89

3

4

Kommunen må legge til rette
for samarbeid med private
utbyggere/boligbyggelag om
bygging av omsorgsboliger
som er tilrettelagt for
kommunale
heldøgnstjenester

3,9

3,87

2

3

Forskjell mellom respondentgrupper

• Når det gjelder temaet «bygningsmessige forhold» mente rådsmedlemmer at
den viktigste påstanden var «En bolig i sykehjemmet er et likeverdig tilbud
som å bo i omsorgsbolig med heldøgnsomsorg», mens ansatte og ledere
mente at påstanden «Det er viktigere å utvide tilbudet om omsorgsboliger
enn å bygge ut flere sykehjemsplasser», er den viktigste

Økonomi
Påstand

Gj.sn score 9.5

Gj.sn score 25.5

Rangering 9.5

Rangering 25.5

Forebyggende og helsefremmende arbeid innen helse
og omsorg må prioriteres høyere enn i dag, selv om
dette vil gå utover andre deler av tjenestetilbudet

3,83

3,75

1

1

Det bør legges til rette for et utvidet servicetilbud i
kommunale boligkomplekser for heldøgnsomsorg.
Dette betyr at husleien for eksempel kan dekke
kostnaden til en servicevert e.l. som kan ivareta
beboernes ønske om hjelp som ikke er helserelatert
og rettighetsbestemt

3,87

3,73

2

2

Behov for heldøgnsomsorg vil bli redusert dersom
dag- og aktivitetstilbud og/eller korttidsplass økes

3,46

3,38

3

3

En ordning hvor kommunalt ansatt
lege/sykehjemslege ivaretar medisinsk faglig
oppfølging og behandling av beboere i
heldøgnsomsorg, reduserer tjenestebehov

3,46

3,23

4

4

Forskjell mellom respondentgrupper

• Når det gjelder temaet «økonomi» er alle tre respondent grupper enig om at
påstanden «Forebyggende og helsefremmende arbeid innen helse og omsorg
må prioriteres høyere enn i dag, selv om dette vil gå utover andre deler av
tjenestetilbudet», er den viktigste

Hva skjer etter dette?
• Kunnskapsgrunnlaget, inkludert mulighetsrom og tilbakemeldinger etter
innspill, behandles i Hovedutvalg for helse-, sosial- og omsorg i møtet den 3.
juni
• Etter sommeren starter arbeidet med å utvikle forslag til strategier
• Arbeidsmøter i rådene og i hovedutvalget i løpet av høsten
• Forslag til strategier fremmes for Hovedutvalget innen utgangen av året
• Høring i januar/februar
• Endelig beslutning/valg av strategier i mars/april 2022

