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Spørsmål 102 (2022) fra Anders Wengen (V): Unge beboere på sykehjem 

Til: 

Fra: 

Rådmannen 

Anders Wengen (V) 

Dato: 

Saksnr: 

14.09.2022 

22/00048-102 

  Deres ref:    

    

   

 

Bakgrunn for spørsmål: 

 

I nyhetene kommer det frem at mange kommuner har unge mennesker boende på sykehjem, helsehus, 

institusjon mot sin vilje. ref:  ME-syke Aurora (25) er tvunget til å bo på sykehjem i Oslo – NRK Oslo 

og Viken – Lokale nyheter, TV og radio. 

 

Slik det kommer frem i denne saken, og andre saker vi leser om fra andre kommuner, er ønsket fra 

innbyggeren at tjenester organiseres i hjemmet. Men at kommunen kun tilbyr tjenester på institusjon. 

Det vurderes nå om det skal lages et lovforslag nasjonalt som krever samtykke hos unge mennesker 

som får tjenestetilbudet sitt på sykehjem/ institusjon. 

 

Spørsmål: 

 

På bakgrunn av dette vil vi i venstre få kartlagt: 

 

1. Hvor mange under 45 år bor på sykehjem/ helsehus og tilsvarende i dag? 
2. Hvor mange av disse har ytret ønske om annet tilbud? 
3. Hvilke planer har Drammen kommune i forhold til å tilby andre tjenester til denne gruppen, 

dersom det pr i dag bor unge tjenestemottakere på sykehjem/pleiehjem som ikke ønsker 

dette. 
 

Svar 

 

Kommunen rapporterer årlig til Statsforvalteren på antall personer under 49 år i institusjon. Siste 

rapport ble sendt inn i april 2022 for status per 31.12.21. Kartleggingen ber om tall på personer 

mellom 0 –17 år og 18 – 49 år i institusjon (sykehjem) i kommunene per 31. desember 2021. 

«Institusjon» er her definert etter forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstav 

c) Aldershjem og d) Sykehjem.  

 

Drammen kommune hadde per utgangen av 2021, to personer under 49 år i sykehjem. De har vært der 

over flere år og har ikke ønsket å flytte til annet botilbud. 
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Kommunen vil alltid vurdere andre botilbud, særlig når det er snakk om yngre personer under 49 år. 

Men for noen er likevel ønske å være på langtids botilbud i sykehjem. Det er jevnlig dialog med 

pårørende/verge om tilbudet. Et mer differensiert tilbud til yngre personer med behov for heldøgns 

omsorg sees på som del av kommunens pågående arbeid med utvikling av sykehjem og boliger med 

heldøgns omsorg. 

 


