Bolig og omsorgsbygg
Kunnskapsgrunnlag for delprosjekt 1
Mai 2020

Forankring
Rådmannen har iverksatt et prosjekt som
har som mål å kartlegge fremtidig behov
for omsorgsbygg i kommunen.
Dette med utgangspunkt i demografisk
framskriving frem mot 2032, hvor antall
innbyggere som er 80 år og eldre stiger fra
4427 personer i 2019 til 7299 personer i
2032. Dette er en økning på ca. 65% (2872
personer).
Økningen for aldersgruppen 67 til 79 år er
lavere, på 15 % (1721 personer)

Bakgrunn
• 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
• Det tas utgangspunkt i en fortsatt dreining av tjenesten i retning av større
andel hjemmebaserte tjenester
• De hjemmebaserte tjenestene skal i større grad benytte mulighetene som
ligger i å ta i bruk mestrings- og trygghetsskapende teknologi
• Antall institusjonsplasser kan ikke uten videre framskrives som følge av den
demografiske utviklingen

Dette kunnskapsgrunnlaget er første del av et
langsiktig arbeid:
Mai 2020

Oktober
2020

2021

• Kunnskapsgrunnlag –del 1
• Fakta – primært om gruppen 80+
• Fordelt på kommunedelene
• Analyse av fakta – «hva betyr disse tallene»

• Forslag til utbyggingsplan del 1, målgruppen 80 +
• Eks: Vurdering av om man bør samle tilbud
• Vil gi grunnlag for beslutninger i økonomiplan 2021 - 2024

• Januar: Kunnskapsgrunnlag del 2: målgrupper er innbyggere under 80 med behov for heldøgnsomsorg. Særskilt fokus på
innbyggere med nedsatt funksjonsevne og innbyggere med rus og/eller psykiske helseproblemer
• Mai : Utbyggingsplan – del 2

Om omsorgstjenesten
Omsorgstjenesten (8 virksomheter) er inndelt i forhold til de 10 kommunedelene.
Det er kun en kommunedel som er delt på to virksomheter, ellers forholder
virksomhetene seg til kommunedelene.
Kommunedel 8 Bragernes/Øren er delt mellom to Omsorgstjenester
Kommune del, navn
1. Mjøndalen+Åsen+Steinberg+Ytterkollen
2. Krokstadelva+Steinberg
3. Solbergelva+Solbergmoen+Åssiden
4. Rødskog+Gulskogen
5. Konnerud, Skoger Vest
6. Strømsø, Danvik, Fjell, Austad
7. Strømsø, Grønland, Marienlyst, Brandengen
8. Bragernes/ Øren
9. Skoger, Åskollen, Nesbygda
10. Svelvik, Ebbestad, Berger

Omsorgstjenester
1. Mjøndalen og Krokstadelva
2.Åssiden og Solbergelva
3.Gulskogen, Danvik, Fjell
4.Konnerud, Skoger Vest
3.Gulskogen, Danvik, Fjell
5.Tangen, Marienlyst, Grønland
6. Bragernes
7. Øren
8. Svelvik, Åskollen, Skoger Øst

Dekningsgrad - sykehjem
• Med «dekningsgrad» i sykehjem menes
antall beboere på sykehjem i en gitt
aldersgruppe sett i forhold til antall
innbyggere i samme aldersgruppe
• Beboer på sykehjem er de som er
innvilget langtidsplass. Sykehjemmet er
da deres bolig
• Dekningsgraden i sykehjem er i dag ca.
8 % , ved bruk av denne definisjonen

Fjell bo- og servicesenter

Dekningsgraden varierer i de ulike
omsorgstjenestene
Virksomheter

Totalt antall
Antall
Dekningsprosent
dimensjonerte innbyggere beboere på
plasser
80 +
sykehjem 80 + av
alle innbyggere 80+

Sykehjem

Mjøndalen/
Krokstadelva

Beboere 80+
(=langtidsplass)

Bråta

7

34

Solberglia

42

57

Spinnerisletta

3

8

Åssiden/ Solbergelva
Gulskogen/Danvik/ Fjell
Konnerud/Skoger vest

660

7,8 %

65

957

4,4 %

452

12,8 %

Saniteten

42

Gulskogen

17

24

Fjell

41

51

Konnerud

29

67

402

9,5 %

Fredholt

9
65

454

6,2 %

Tangen/Marienlyst/
Grønland

Strømsø

28

Bragernes

Losjeplassen

38

50

490

7,8 %

Øren

Hamborgstrøm

36

52

541

6,7 %

50

68

470

13,6 %

Svelvik

14

40

SUM

356

581

4427

8%

Svelvik/Åskollen/ Skoger Åskollen

Heldøgnsomsorg tilbys også i
omsorgsboliger med døgnbemanning
Omsorgsboliger med heldøgnsbemanning

Antall beboere

Bråta omsorgsboliger

46

Filten omsorgsboliger

48

Schwartzgate omsorgsboliger

16

Helleristingen omsorgsboliger (klar for innflytting
ved årsskiftet)

19

SUM

129

Filten omsorgsboliger

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie og praktisk
bistand) tilbys som regel under 15 timer i uken

Hjemmetjenester
Mjøndalen/Krokstadelva
Åssiden og Solbergelva
Gulskogen, Danvik, Fjell
Konnerud og Skoger vest
Tangen, Marienlyst og Grønland
Bragernes
Øren
Svelvik, Åskollen, Skoger
Sum antall brukere

80 +
183
240
133
105
141
127
204
156
1289

Av disse – antall med tjenester 15 timer/uken eller mer
2
12
6
2
12
3
14
1
52

Estimert befolkningsvekst – innbyggere
som er 80 år og eldre

Dagens tilbud om heldøgnsomsorg sett
mot forventet økning av antall innbyggere
Omsorgstjeneste

Dekningsprosent
sykehjem, innb
80+
(2020)

Antall beboere på antall
sykehjem 80 +
innb. 80 +
(2020)
(2020)

Antall boliger
med heldøgnomsorg (2020)
46

Estimert vekst 80 +
Antall
(2032)

Mjøndalen/ Krokstadelva

7,8 %

52

660

Åssiden/ Solbergelva

4,4 %

42

957

532

Gulskogen/Danvik/Fjell

12,8 %

58

452

200

Konnerud/Skoger V

9,5 %

38

402

333

Tangen/Marienlyst/Grønland

6,2 %

28

454

Bragernes

7,8 %

38

490

Øren

6,7 %

36

541

48

257

Svelvik/Åskollen/Skoger Ø

13,6 %

64

470

19 (fra 1.1.21)

360

16

553

283
362

Til refleksjon
-

vil en dreining til mer hjemmebaserte tjenester øke behovet for korttidsplasser (for avlasting trygghet)?

-

vil et økt tilbud om korttid/avlastning bidra til at innbyggere i mindre grad vil etterspørre langtidsplass i sykehjem?

-

vil en stor styrking av velferdsteknologi kunne gi mulighet for å kunne dekke innbyggerens behov for heldøgnsomsorg i
det som er deres bolig i dag?

-

vil det være hensiktsmessig å fortsette å «samle» spesifikke tjenestetilbud i enkelte institusjoner (som for eksempel
tilbud om korttidsplass/avlastning, lindrende behandling, rehabilitering..)?

-

vil utvikling av nye boligkonsepter med heldøgnsbemanning/heldøgnsomsorg i omsorgsbolig motvirke behov for
langtidsplass i sykehjem?

-

vil styrking av dagsentertilbud redusere behov for korttidsplass?

-

vil økt tilbud og mer fleksibelt tilbud om korttidsopphold og avlastning redusere etterspørselen etter varige botilbud i
institusjon?

-

hvilket potensial kan ligge i forebyggende arbeid?

