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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.



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



6. April

(vil kunne legges 
frem til 
orientering i 
rådene 14.4  og 
HU 22.4)

(Påske: 29 mars –
5 april)

Faktagrunnlaget 
er ferdig

3 – 7 mai (uke 18)

Innspillsrunde

Siste 
lederavklarings-
frist: 18.5

Utkast til 
beskrivelse av 
utfordringer og 
muligheter er 
ferdig

Behandles i 
rådene, HU 
og 
kommune-
styret

Kunnskaps
grunnlag 
ferdig

Rådene: 27.5
HU: 5.6
Kommunestyre: 
14.6

30. april

Informasjon

Info på WP Info på WP                                                                       Info på WP                                         Info på WP

Tentativ fremdriftsplan for arbeid med kunnskapsgrunnlag 
til helhetlig strategi



Tre utredninger til politisk behandling den 
11. mars

• Boligkonsepter for mennesker med demens – en vurdering av 
mulighetsrommet

• Tildelingskriterier for innleggelse i sykehjem og tilsvarende bolig

• Omsorgsboliger – eierformer, dagens organisering, forbedringspotensial



Boligkonsepter for personer med demens
- oppsummert

- Nasjonale beregninger viser at det bor ca. 1900 personer med demens i 
Drammen – antallet forventes å øke til 2619 i 2030 ( 4371 i 2050)

- 4 av 10 har diagnosen demens

- Ca. 20 % av innbyggerne med demens bor på sykehjem

- Ca. 80 % av beboerne på sykehjem har demens

- Ca. 4 % bor i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning

- Av de som mottar hjemmetjenester har ca. 25 % diagnosen demens

- Forebyggende helseteam for seniorer arbeidet til enhver tid med ca. 100 
personer som har kognitiv svikt. Ikke  alle har demensdiagnose



Utfordringer (1)

• Å komme tidlig nok inn med planlegging av boligbehov og bruk av teknologi 

• 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

• Det er personer med demens som har behov for særskilt tilrettelegging. Dette 
gjelder for eksempel yngre personer med demens, utviklingshemmede med 
demens og innvandrere med demens. 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



Utfordringer (2)
• 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

• Alderspsykiatriske pasienter med demens har særskilte utfordringer, særlig i akutte 
faser med sykdomsforverring. Det er behov for å utrede tilbudet til denne gruppen 
spesielt

• Lovverket åpner ikke for tilbakeholdelse i bolig, dette er kun tillatt i sykehjem

• Kommunalt disponible selveierboliger i boligkomplekser med personer med 
demens, kan være en utfordring når boligen skal selges

• Beboere i «+ Boliger», hvor den enkelte eier boligen selv, får utfordringer når 
enkelte beboere utvikler demens. Det er i dag ikke noe formelt samarbeid med 
kommunen om for eksempel «tidlig hjelp



Mulighetsrommet (1)
• Økt bruk av teknologiske løsninger. Løsningene må ikke sees som isolerte tiltak, som 

de for en stor del gjør i dag, men som et virkemiddel hvor man jobber 
tverrsektorielt for å oppnå ønsket effekt

• Forsterket «tidlig inn» innsats – for å kunne komme tidligere i posisjon til blant 
annet å planlegge boligbehov 

• Økt samarbeid med næringsliv, organisasjoner og frivillige – for å skape aktivitet og 
tilbud i nabolag til boligkomplekser for personer med demens

• Boligløsninger til personer med demens bør bestå av selvstendige og fullverdige 
boliger, med for eksempel både kjøkken, stue, soverom og bad/toalett. Dette vil gi 
best fleksibilitet i forhold til endringer i sykdomsbildet til den enkelte og i forhold til 
utskifting av beboer

• Økt samarbeid mellom kommunen og private utbyggere for å etablere gode 
boligløsninger tilpasset eldre, også eldre med et omfattende tjenestebehov



Mulighetsrommet (2)
• Etablere eget boligtilbud til psykogeriatriske pasienter med demens. 

Eventuelt som et midlertidig og kortvarig botilbud i faser med akutt 
sykdomsforverring

• I større grad bygge universelle løsninger som kan tilpasses ulike behov over 
tid

• Nye boliger bør bygges nær annen infrastruktur slik at man kan leve et vanlig 
hverdagsliv så lenge som mulig

• Villa Fredrikke modellen kan utvikles flere steder i kommunen, ikke minst på 
grunn av de geografiske avstandene så hadde det vært fint. Ikke alle som 
kommer seg til Villa Fredrikke selv om det er sentrumsnært



Tildelingskriterier for innleggelse i sykehjem 
og tilsvarende bolig - oppsummert

• Saken redegjør kort for gjeldende kriterier
• Innbyggernes rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig følger av pasient- og 

brukerrettighetsloven

• Forpliktelser ift. til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv i henhold til 
sosialtjenesteloven 

• Lokal forskrift vedtatt i desember 2019

• Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Drammen kommune vedtatt i februar 2020

• Redegjørelse av gjeldende forvaltningspraksis 
• Samhandling mellom Boligtjenesten og Tjenestetildeling og koordinerende enhet

• Problematisering av bruken av begrepet tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns omsorg i Drammen kommune



Omsorgsboliger – eierformer, dagens organisering, 
forbedringspotensial – oppsummert (1)

• Begrepet «omsorgsboliger» brukes i saken om de boligene som er tilrettelagt for 
mennesker med særskilt hjelpe- og/eller tjenestebehov og som kommunen 
disponerer

• Det finnes 668 omsorgsboliger som kommunen disponerer til utleie
• I tillegg disponerer kommunen 442 privateide omsorgsboliger til salg (kjøpsboliger). 

Utfordringer med kjøpsboliger er at det ofte er en tidskrevende løsning ved inn- og 
utflytting, da kjøps- og salgsprosessene kan ta lang tid

• 129 av omsorgsboligene er likestilte med sykehjemsplasser. Det vil blant annet si at 
beboer i disse boligene tilbys likeverdig helsehjelp, bistand og omsorg, som i 
sykehjem

• Det er 135 boliger i bofelleskap i kommunen. Disse boligene, som er grupper av 
boenheter, har ikke fullverdige boligfunksjoner i den enkelte boenhet



Omsorgsboliger – eierformer, dagens organisering, 
forbedringspotensial - oppsummert (2)

• 436 boliger anses å være selvstendige/fullverdige omsorgsboliger i kommunen. 
Med en fullverdig bolig menes en bolig som har soverom, stue, kjøkken og bad

• Omsorgsboliger disponeres i første rekke av beboere med nedsatt funksjonsevne 
(311 boliger) og beboere innen psykisk helse og rus (166 boliger) 

• Det er i noen grad en utfordring at mange boliger for samme målgruppe ligger 
samlet. Dette gir begrensede muligheter for integrerte bomiljøer med mulighet til 
en mangfoldig beboersammensetning. 

• Kommunen mangler overgangsboliger som kan disponeres når det er behov for 
kartlegging av den enkeltes boligbehov, for eksempel ved utskriving fra 
spesialisthelsetjenesten



Omsorgsboliger – eierformer, dagens organisering, 
forbedringspotensial - oppsummert (3)

• Vedtak om tjenester er uavhengig av bolig

• For personer som har behov for heldøgnsomsorg er det en nødvendighet at 
boligene har stedlig bemanning, eller at bemanning kan nås raskt

• 275 omsorgsboliger har stedlig bemanning, 140 boliger har nær tilknytning til 
personalbase, og 253 boliger ikke har særskilt tilknytning til bemanning

• Om lag 75 prosent av kommunal disponerte omsorgsboliger har 
tilgjengelighet for rullestolbrukere


