
Tall og fakta i kunnskapsgrunnlag 
«Heldøgnsomsorg frem mot 

2032»
Orientering til: 

- Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

- Eldrerådet

i møter den 15. april 2021



6. April

(vil kunne legges 
frem til orientering 
i rådene 15.4)

(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

Tentativ fremdriftsplan for arbeid med kunnskapsgrunnlag 
til helhetlig strategi 



Innspillsrunde i uke 18 ( 3 – 7 mai)

Hensikt:

- å få en bredere vurdering og forankring i forhold til «tolkning av tallene» - og 

- hvilke utfordringer og muligheter denne kunnskapen kan gi med tanke på utarbeidelse av 
helhetlig strategi for bolig og boligløsninger for personer med behov for heldøgnsomsorg

Form:

- Invitere rådsmedlemmer, ansatte og ledere i HSO til å gi sine innspill, digitalt

- Med invitasjonen ligger utkast til kunnskapsgrunnlag (tall og fakta og en vurdering av 
utfordringer og muligheter basert på dette)

- Individuelle innspill til dokumentet

- Invitasjonen ut: 30. april,  frist for innsending: fredag 7. mai



Hensikt med denne orienteringen:

Å gi innsikt i hovedfunn i tall og faktadelen av 
kunnskapsgrunnlaget, slik at dette er bedre kjent før 
innspillsrunden

Kunnskapsgrunnlaget er ikke ferdig, heller ikke 
innhentingen av tall og fakta. Denne orienteringen er 
basert på det som er innhentet, så langt



Om kunnskapsgrunnlaget

Formål

• å gi et faktabasert utgangspunkt for politiske beslutninger knyttet til utviklingen av 
fremtidens helse- og omsorgstjenester for innbyggere som har, eller vil kunne ha, 
behov for heldøgnsomsorg

• faktakunnskap om bo- og tjenestetilbudet til innbyggere som er bosatt i Drammen 
kommune og som mottar heldøgnsomsorg

• En vurdering av fremtidig behov basert på demografiske utvikling fram mot 2032 

• Kunnskapsgrunnlaget er ment å gi en oversikt som kan danne bakgrunn for en 
helhetlig strategi, som vil bli lagt frem til politisk behandling i løpet av høsten 2021 



Sentrale begreper i kunnskapsgrunnlaget

Heldøgnstjeneste

«En person som får et heldøgns tjenestetilbud, mottar helse- og 
omsorgstjenester - på kveld og natt - gjennom hele uka - i tillegg til helse- og 
omsorgstjenester og/eller arbeids-, utdannings- eller aktivitetstilbud på 
dagtid.

Som helse- og omsorgstjenester regnes også aktivt tilsyn ved bruk av 
kommunikasjonsteknologi eller besøk fra den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten og andre de har gjort avtale med, der det er mulig å sette 
inn nødvendige hjelpetiltak på kort varsel.»



Sentrale begreper i kunnskapsgrunnlaget

Bolig for personer med heldøgnstjeneste

«En person som får heldøgns tjenestetilbud kan motta dette både i eget hjem, 
omsorgsbolig eller institusjon.

I statistisk sammenheng bør en derfor først telle opp hvor mange som mottar 
et heldøgns helse- og omsorgstjenestetilbud, og deretter telle opp hvor mange 
av dem som bor i henholdsvis institusjon, omsorgsbolig, eller eget hjem/annen 
bolig.»

Slik får en oversikt over hvor mange institusjonsplasser eller omsorgsboliger 
som til enhver tid benyttes til heldøgns omsorg, og samtidig hvor mange som 
til enhver tid mottar heldøgns tjenester i eget hjem.»



Rammebetingelser og føringer

• Nasjonale strategier og planer
• Leve hele livet – Kvalitetsreform for eldre

• Demensplan 2025

• Alle trenger et trygt hjem – nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

• Lover og forskrifter
• Helse og omsorgstjenesteloven 

• Pasient- og brukerrettighetsloven

• Lokal forskrift om rett til botilbud i sykehjem og/eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgnstjenester i Drammen kommune



Prognose for befolkningsutvikling

• Statistisk sentralbyrå (SSB) utvikler hvert annet år 
et sett av langsiktige befolkningsprognoser for alle 
landets kommuner basert på overordnede trender 
og utviklingstrekk og vurderinger og beregninger av 
fire faktorer: fødselstall, levealder/dødelighet, 
innenlands flytting og innvandring

• Middelalternativet som legger til grunn middels 
forventning til fødselstall, dødelighet, flytting og 
innvandring kalles MMMM (M for middels) og 
utgjør det såkalte hovedalternativet

• Siste publiserte SSB-prognoser for kommunene 
2020-2050 kom 18. august 2020

• Prognosen viser en betydelig vekst for 
aldersgruppen 68 år og eldre



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)
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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)



Boligkonsepter for heldøgnsomsorg

Det er primært tre typer boligkonsepter som er tilgjengelig for innbyggere med 
behov for heldøgnsomsorg:

• Langtidsplass i sykehjem.  Det er i dag 476 beboere med langtidsplass i 
sykehjem. 75 % (355 personer) av disse er 80 år og eldre

• Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg. Det er 129 omsorgsboliger med 
heldøgnsomsorg, noen av disse er bofellesskap. De fleste beboere er 80 år og 
eldre

• Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgnsbemanning. 139 
innbyggere med nedsatt funksjonsevne bor i disse boligene i dag. Det er i alt 
21 slike samlokaliserte boliger



Fremtidig behov for boliger til heldøgnsomsorg –
sykehjem og omsorgsboliger



Fremtidig behov for boliger med heldøgnsomsorg 
til mennesker med funksjonsnedsettelse

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Behov for 
boliger med 
heldøgnsomsorg 

30 
 

33 33 34 35 37 40 42 45 47 50 50 

 

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

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"



Særskilte forhold – knyttet til behov for 
heldøgnsomsorg

• Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

• Lindrende behandling/palliativ behandling

• Habilitering/rehabilitering

• Bo- og tjenestebehov for personer med demens

• Omsorgsboliger/tilpassede boliger/bofellesskap

• Samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner



Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

• Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er et satsingsområde, og teknologien vil 
være viktig i arbeidet for å møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester

• Det er inngått en rammeavtale med en leverandør om kjøp av mestrings- og 
trygghetsskapende tjenester og en velferdsteknologisk plattform som skal håndtere 
alle varsler og alarmer

• Det er gjort anskaffelse av kjøp av responssentertjenester
• Alle innbyggere med trygghetsalarm vil i løpet av 2021 få trygghetspakker bestående av 

trygghetsalarm, røykvarsler og digital nøkkelboks
• Avtalen legger også til rette for annen sensorteknologi, GPS, medisindispensere etc.
• Responssentertjenesten ble satt i drift fra 1. mars 2021



Lindrende behandling/ palliativ behandling

• Lindrende behandling skal tilbys alle som trenger det, uavhengig av diagnose, 
prognose og bosted. Den enkelte helsearbeider kan gi god hjelp, men ofte vil 
personer med ulik yrkesbakgrunn samarbeide for å gi pasienten og pårørende 
best mulig behandling og oppfølging. Et godt samarbeid mellom 
helsearbeidere ved sykehuset og i kommunen er sentralt.

• Drammen kommune tilbyr palliativ behandling både i hjemmet, i 
omsorgsboliger og på institusjon.

• Kommunen har tre spesialiserte fagmiljøer med lindrende kortidsplasser. 
Bråta helse- aktivitetssenter med 4 sengeplasser. Drammen helsehus har 15 
sengeplasser. I Svelvik er det 1 sengeplass.



Rehabilitering



Institusjonsbasert rehabilitering

Dette er tverrfaglig intensiv opptrening kombinert med heldøgnsomsorg. Det 
er rehabiliteringsplasser og korttidsplasser både ved Drammen helsehus, ved 
Bråta og Svelvik. Fysio-, og ergoterapitjenester samt logoped er sterkt involvert 
på disse avdelingene

• 8 korttidsplasser for rehabilitering ved Drammen helsehus
• Fasiliteter: treningssal, treningskjøkken

• Registrert 1028 dager fordelt på 32 pasienter med tjenestetype Korttid-
habilitering/rehabilitering for 2020.

• 4 korttidsplasser for rehabilitering ved Bråta helse- og aktivitetssenter
• Fasiliteter: svømmebasseng, treningssal, aktivt dagtilbud



Bo- og tjenestebehov for personer med 
demens
• Beregninger viser at ca. 1900 innbyggere i Drammen kommune har demens . Om lag 4 av 

10 av disse har fått diagnosen demens

• Antallet med demens stiger med alder, og de fleste er over 75 år

• Beregninger viser at ca. 20 % av innbyggerne med demens i Drammen bor på sykehjem, 
mens om lag ca. 4 % bor i omsorgsboliger med heldøgns bemanning

• 10 av kommunens 13 sykehjem har avdelinger som er spesielt tilrettelagt for personer 
med demens, men mange bor også på langtidsplasser som ikke er spesielt tilrettelagt

• Det er anslått at 80 % av beboerne på sykehjem har demens eller kognitiv svikt

• Av de som mottar hjemmetjenester i Drammen er det anslått at ca. 25 % har diagnosen 
demens

• Forebyggende helseteam anslår at de til enhver tid følger opp ca. 100 personer med 
kognitiv svikt, ikke alle har fått demensdiagnose



Omsorgsboliger (tilpassede boliger, 
bofellesskap)

• Kommunen disponerer 668 omsorgsboliger/ tilpassede boliger

• I tillegg disponerer kommunen 442 privateide omsorgsboliger til kjøp og salg 
(kjøpsboliger)

• 129 av disse boligene har heldøgnsbemanning, og kan likestilles med 
sykehjemsplasser 

• Kommunen disponerer 135 omsorgsboliger i bofelleskap/ samlokaliserte for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne

• 436 av omsorgsboligene anses å være selvstendige/fullverdige boliger

• 75 % av boligene er tilgjengelig for rullestolbrukere



Om disponering av omsorgsboligene

• 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. 

• Vedtak om tjenester er uavhengig av bolig. For personer som har behov for 
heldøgnsomsorg er det imidlertid 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



Samarbeid med frivillige og ideelle 
organisasjoner

• I Brønnøysundregistrene finnes per dags dato 1393 lag og foreninger som er 
registrert med postadresse i Drammen. Blant disse er det også organisasjoner 
som er tilknyttet helse- og sosialformål

• De fleste institusjonene/dagsentrene/tjenester har erfaringer med å være en 
brobygger mellom frivillige, medarbeidere og tjenestemottakere, de 
tilrettelegger for frivilligheten som skaper aktivitet for flere samlet, og de 
tilrettelegger for møteplasser for de frivillige i virksomheten

• De fleste institusjonene har en stillingsprosent mellom 50%- 100% til å følge 
opp frivillige
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