
Eldrerådet 30. januar 2020

1. kapasitet i helse og omsorgstjenester
2. Status utbygging av nytt sykehjem i Krokstadelva.
3. Status for gjennomgang av brukervalg praktisk bistand
4. Statlig finansiering av omsorgstjenester



Utfordringsbilde

• Andelen innbyggere over 80 år 
mer enn dobles innen 2040
• Press på sykehjemskapasitet

• Overliggerdøgn sykehus

• Stor etterspørsel etter 
hjemmetjenester

• Kjøper institusjonsplasser



Institusjonsplasser*

Langtid; ca. 487; 
76 %

Korttid; 
ca. 152; 24 

%

FORDELING LANGTIDS- OG KORTTIDSPLASSER

Langtid Korttid

• Drammen kommune har totalt 13** 
institusjonslokaler, hvorav 10 er 
kommunalt eide. 

• Leide lokaler
• Losjeplassen

• Hamborgstrøm 

• Saniteten

*Kilde: kunnskapsgrunnlag for pleie- og omsorgspolitikk nye 
Drammen
**pluss avlastnings/barnebolig

https://www.nyedrammen.no/globalassets/nye-drammen-kommune/dokumenter/strategier-analyse-og-styringsdokumenter/kunnskapsgrunnlag-pleie-og-omsorgspolitikk.pdf


Forslag om endringer i forskrift om en verdig 
eldreomsorg - samboergaranti
• Regjeringen foreslår å legge til et nytt punkt i 

paragraf 3 som skal lyde:

• i) At par som ønsker det skal kunne bo sammen

• Det har vært noen få tilfeller der det har vært 
ønske om å bo sammen på sykehjem. I de tilfellene 
har kommunen funnet fram til gode løsninger

• Bygningsmessige kapasiteter kan bli en utfordring 
ved økt pågang

• Det har vært en satsning på enkeltrom med bakgrunn i 
den samme verdighetsforskriften.

• Muligheter ved noen av sykehjemmene som gjør at 
det er mulighet for å finne løsninger ved eventuelle 
behov på kort sikt

§ 1.Formål og virkeområde
Forskriften har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en 
verdig, trygg og meningsfull alderdom.

Forskriften gjelder den eldreomsorg som ytes i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven. Forskriften får 
anvendelse uavhengig av hvor tjenesten utføres. Forskriften klargjør hvordan tjenestetilbudet skal utformes 
for å sikre retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester og et verdig tjenestetilbud

§ 2.Tjenestens verdigrunnlag
De kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte 
tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov

§ 3.Tjenestens innhold
Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og 
sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette 
for at følgende hensyn ivaretas:

a) En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand
b) Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider.
c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig 

hjelp til personlig hygiene.
d) Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål.
e) Lindrende behandling og en verdig død.
f) Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og 

rehabilitering
g) Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i 

behandlingen.
h) Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom

§ 4.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2011https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-om-endringer-i-

forskrift-om-en-verdig-eldreomsorg---samboergaranti/id2666448/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--forslag-om-endringer-i-forskrift-om-en-verdig-eldreomsorg---samboergaranti/id2666448/


Dreie fra institusjon til hjemmetjenester

Dekningsgrad sykehjemsplasser -
hvor mye skal vi bygge fram til 2032?

• 17 % tilsier 615 nye plasser = et sykehjem, 100 nye nye plasser hvert 2. år
• 14% tilsier 388 nye plasser = et sykehjem, 100 nye plasser hvert 3. år
• 12% tilsier 238 nye plasser = 2 nye sykehjem med 100 plasser i tillegg til Krokstadelva

med 50 plasser



Status utbygging sykehjem i Krokstadelva
• Kommunestyret i Nedre Eiker har 

vedtatt bygging av sykehjem på 
Brekkejordet og planlegger for til 
sammen 104 plasser. 

• Det ble avsatt 25 millioner kroner til 
prosjektering i 2019. 

• Det har tidligere vært skissert en 
totalramme på 765 millioner kroner.

• Endelig bevilgning til bygging vil bli tatt 
opp i 1. tertialrapport 2020 og i 
økonomiplan 2021-24. 

Vedtatt verbalpunkt i økonomiplan 2020-
2023

Nytt sykehjem: Rådmannen bes sørge for 
penger til videre planlegging og 
kvalitetssikring av prosjekt nytt sykehjem i 
Krokstadelva



Tentativ fremdriftsplan
• Forprosjekt: januar – juni 2020  

• Politisk behandling: 1. tertial 
2020 og økonomiplan 2021-
2024

• Ca. 24 måneders byggetid. 

• Ferdigstilling 2023 under 
forutsetning om oppstart iht. 
skissert plan

Det startes nå også opp et arbeid 
med en handlingsplan for 
kapasitet, utvikling og bruk av 
omsorgsbygg i hele kommunen*

*Orienteringssak om planstrategi for Drammen kommune

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200402/sak/100200382


Innretning



Utomhusplan



Utomhusplan



Status for gjennomgang av brukervalg 
praktisk bistand, rengjøring
• Oppdrag om evaluering av praktisk bistand, rengjøring er 

gitt av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg

• Det er utarbeidet en enkel spørreundersøkelse som 
sendes ut til alle mottakere av praktisk bistand, i hele 
den nye kommunen
• Både de med privat og de med kommunal leverandør

• Det har vært arrangert en workshop med et utvalg 
ansatte som arbeider med praktisk bistand i de tre 
tidligere kommunen
• I tillegg er det innhentet skriftlige innspill

• Tjenestetildeling og andre aktuelle interessenter vil bli 
involvert i den videre prosessen

• Det arbeides parallelt med vurdering av evt. nytt anbud

• Saken legges etter planen fram for hovedutvalg for helse, 
sosial og omsorg 10. mars.

• Eldrerådet vil få saken til uttalelse 5. mars

Vedtak i hovedutvalg for Helse, sosial og omsorg 17.12.2019

Hovedutvalget er opptatt av å sikre gode tjenester for alle innbyggerne i hele 

Drammen kommune.

Da er det viktig med forutsigbarhet for brukerne. Det er derfor på sin plass og 

sørge for at den ev. nye organiseringen av tjenesten skjer på brukernes 

premisser.

Avtalene med de private leverandørene forlenges med 5 mnd til 1.juli 2020.

Rådmannen legger fram sak om prinsippvurdering av organisering av 

tjenesten på møte i mars. Utvalget forutsetter at de problemstillinger, og 

spørsmål man ønsket svar på i møte i november og desember utredes til 

møtet 10. mars.

Lander kommunen på at det skal være private tilbydere i tjenesten, gis 

rådmann fullmakt til å forlenge avtalene ytterligere for å slippe en situasjon 

som gjør at man må bytte leverandør mer enn en gang.



Statlig finansiering av omsorgstjenester

• Regjeringen utvider forsøket med 6 nye 
kommuner fra 2021

• Kun en modell for finansiering

• Krav om å bruke statlige retningslinjer for 
tildeling 

• Tillegg på 4 % for å finansiere 
merkostnader, begrenset oppad til 28 
millioner kroner

• Rådmannen har vurdert at Drammen 
kommune ikke søker om deltakelse i 
ordningen

Presentasjon fra helsedirektoratet.no

https://www.helsedirektoratet.no/tema/sykehjem-og-hjemmetjenester/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester/SIO presentasjon Informasjonsmøte.pdf/_/attachment/inline/e8ad2cf9-957b-4075-8bdf-6c658bfefb81:e892760c36104d9e4b78d971e40d8fe3f448bc92/SIO presentasjon Informasjonsmøte.pdf



