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Formål

Å kartlegge et fremtidig behov for omsorgsbygg (sykehjem og boliger 
til helse og omsorgsformål), for å kunne utvikle en helhetlig strategi 
for fremtidig kapasitet på bygg til helse- og omsorgsformål, både 
boliger og institusjoner.

Dette inkluderer boliger til alle med omfattende omsorgsbehov, 
uavhengig av alder eller helse og/eller omsorgsbehov.



Bakgrunn

• Det er forventet at antallet 
innbyggere i Drammen kommune 
som er 80 år og eldre vil øke fra ca. 
4400 i dag til ca. 7300 i 2032



Forutsetninger

• Strategien skal bygge på følgende forutsetninger:
• den demografiske utviklingen

• kommunens økonomiske situasjon

• planlagt boligutvikling i kommunedelene

• faglige vurderinger

• Strategien tar utgangspunkt i 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



Et utviklingsarbeid i flere faser

1. Halvår 2020 
Delprosjekt 1: målgruppe: innbyggere 80 +

Politisk behandling:

Mai: Kunnskapsgrunnlag

2. Halvår 2020
Delprosjekt 1: målgruppe: innbyggere 

80 +

Politisk behandling:

Nov: Strategi 80 +

1. Halvår 2021
Delprosjekt 2: alle med behov for 

heldøgnsomsorg

- Diverse utredningsoppgaver

- Kunnskapsgrunnlag 2

2.Halvår 2021
Delprosjekt 2: alle med behov for 

heldøgnsomsorg

- Diverse utredningsoppgaver

- Høring

- Helhetlig strategi til politisk 
behandling



Vedtatte strategier i delprosjekt 1 (80+)

1. Det legges til rette for bygging av nytt sykehjem i Krokstadelva

2. Arbeidet med å utrede muligheter for samlokalisering av nytt helsehus og 
legevakt med nytt sykehus videreføres 

3. Etter bygging av sykehjem i Krokstadelva skal fremtidens behov for 
heldøgnsomsorg for innbyggere som er 80 år og eldre primært løses på andre 
måter enn ved bygging av nye sykehjem

4. Driften i alle dagens sykehjem skal opprettholdes, så langt det er bygningsmessig 
og økonomisk forsvarlig  

5. Spesialiserte sykehjemstjenester skal primært samlokaliseres i robuste fagmiljøer 

6. Det utarbeides en egen strategi om lindrende behandling 

7. Det utarbeides en egen strategi om rehabilitering 



Vedtatte strategier i delprosjekt 1 (80+)

8. Omsorgsboliger skal dekke behov for stedlig heldøgns tjeneste i tett samspill 
med hjemmebasert omsorg

9. Hjemmetjeneste er prioritert virkemiddel for å møte fremtidig behov for heldøgns 
omsorg for innbyggere som er 80 år og eldre

10. Opprettholde og videreutvikle et oppsøkende forebyggende tilbud til seniorer

11. Digitalisering skal brukes til å utvikle tjenestene på en bærekraftig måte for å 
møte utfordringene vi står overfor fremover

12. Digitalisering er et virkemiddel som benyttes der samspillet mellom 
teknologien, menneskene og organisasjonen er viktig for å oppnå ønskede 
effekter

13. Mestrings- og trygghetsskapende teknologi skal bidra til at flere innbyggere mestrer 
sitt eget liv og kan leve selvstendig - økt kvalitet, spart tid og unngåtte kostnader

14. Digitale løsninger skal være en sentral del av planlegging og gjennomføring av 
oppgradering og fornyelse av bygningsmasse



Vedtatte strategier i delprosjekt 1 (80+)

15. Kommunen skal ha et tettere samarbeid med private utbyggere for å 
etablere tilrettelagte boliger og bomiljøer til innbyggere som er 80 år og 
eldre, i områder der det er behov for det

16. Kommunen skal aktivt bruke mulighetsrommet i reguleringsplaner, 
utbyggingsavtaler samt tilvisningsavtaler

17. Kommunen skal i større grad inngå samarbeidsavtaler/intensjonsavtaler 
med frivillige og humanitære organisasjoner som et supplement til de 
kommunale tjenestene



Tentativ plan for utredningsoppgaver
Oppgave Tid (tentativt)

Fordeler og ulemper knyttet til eiermodeller i omsorgsboliger Første halvår 21

Kriterier for hvordan kommunalt disponible omsorgsboliger tildeles Første halvår 21

Kartlegge hvordan omsorgsboliger organiseres og benyttes i kommunen, samt 
forbedringspotensialet i tjenesten

Første halvår 21

Innhente kunnskap og erfaring om ulike botilbud knyttet til mennesker med demens Første halvår 21

Utviklingsarbeid med må om å videreutvikle og styrke hjemmetjeneste-tilbudet Første halvår 21

Utviklingsarbeid for å sikre en robust dimensjonering og utvikling av spesialiserte 
faggrupper i kommunen

Annet halvår 21

Utredningsarbeid knyttet til hvordan lag og foreninger i større grad kan forebygge 
behov for, og supplere de kommunale tjenesten til innbyggere som er 80 år og eldre

Første halvår 21

Utredningsarbeid  knyttet til de tre innleide sykehjemmene Annet halvår 21

Forslag til strategi for lindrende behandling Første halvår 21

Forslag til strategi for rehabilitering Første halvår 21



Utredning – innhente kunnskap om botilbud 
knyttet til mennesker med demens

Utredning –

boliger for 
personer med 

demens



Innhente kunnskap og erfaring om ulike 
botilbud knyttet til mennesker med demens

• Mandat

• Organisering av arbeidet

• Planlagt fremdrift



Mandat

• Utredningen skal vurdere fremtidig kapasitetsbehov knyttet til boligtilbud/boligkonsepter til mennesker 
med demenslidelse, og foreslå hvordan dette behovet kan møtes

• Utredningen skal ved dette gi tilstrekkelig grunnlag for beslutning om fremtidig strategi for hvordan møte 
boligbehov tilknyttet heldøgnsomsorg for mennesker med demenslidelse, i et 12 års perspektiv

• Forslag til boligløsninger skal ta hensyn til innbyggernes ulike økonomiske muligheter

• Forslagene til boligløsninger skal vurderes særskilt med hensyn til følgende forhold: 
• smarte bygg, som blant annet tilrettelegger for god infrastruktur på teknologiske løsninger
• universell utforming
• behandlingsperspektivet, og hvordan dette på beste måte ivaretas i ulike boligkonsepter

• Utredningen skal primært ha fokus på heldøgnsomsorg, men skal også vurdere hvordan boligtilbudet kan 
bidra til å utsette eller redusere behov for heldøgntjenester 

• Utredningen skal gi en oversikt over ulike boligkonsepter for målgruppen, både fra Norge og fra andre land

• Arbeidet skal primært ha fokus på fysiske forhold, det vil si bygningsmessige behov med utgangspunkt i den 
demografiske utviklingen. Innholdsmessige forhold som for eksempel fag- og tjenesteutvikling og 
kompetansebehov vil bli vurdert i annet planarbeid.



Organisering av arbeidet

• Arbeidsleder og skriveansvarlig: Glenny Jelstad      glenny.jelstad@drammen.kommune.no

• Arbeidsgruppe:
• 4 virksomhetsledere, omsorgstjenesten

• 2 avdelingsledere, sykehjem – spisskompetanse på geriatri

• 1 fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

• 3 med spisskompetanse trygghets- og mestringsskapende teknologi

• 1 ergoterapeut

• 2 fra forebyggende helseteam for seniorer

• 2 fra Villa Fredrikke

mailto:glenny.jelstad@drammen.kommune.no


Planlagt fremdrift
uke 2 ( 11 - 15.1) Uke 3 (18 - 22.1) Uke 4 (25 - 29-1) Uke 5 (1 - 5.2) Uke 6 ( 8 - 12.2)

lage plan for organisering av arbeidet mandag 

etablere og innkalle til første møte i arbeidsgruppe tirsdag 

opprette teamsgruppe, sende invitasjon tirsdag 

lage skisse/disposisjon til utredning onsdag - fredag

første møte i arbeidsgruppen, etablering, diskusjon av 

mandat, forståelse, arbeidsfordeling, 

informasjon/kommunikasjon mandag kl 0900 - 10.30

informere i prosjektets (Bolig og omsorgsbygg) sitt 

møte mandag 12.00

arbeid - i hh til avtalt arbeidsfordeling tirsdag - fredag

orientere Eldrerådet om det pågående arbeidet torsdag 21. (i møte)

andre møte i arbeidsgruppen, dele erfaringer/levere 

på avtalte oppgaver, evt jusering av 

oppdrag/oppgaver mandag 0900 - 10.30

informere i  prosjektets (Bolig og omsorgsbygg) sitt 

møte mandag 12.00

arbeid i hh til avtalt arbeidsfordeling tirsdag -fredag

tredje møte i abeidsgruppen mandag 09.00 - 10.30

informere i  prosjektets (Bolig og omsorgsbygg) sitt 

møte mandag 12.00

sende utkast til sak til arbeidsgruppen onsdag

fjerde og siste møte i arbeidsgruppen mandag 09.00 - 10.30

sluttføre forslag til sak tirsdag og onsdag

sende sak til lederavklaring onsdag


