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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  AD HOC - STRUKTURUTREDNING I HELSE OG OMSORG 

Møtested:  Hotell Scandic Hønefoss 

Møtedato:  20.10.2020  

Tid:   09:00 - 14:00 

 

 

Dagsplan/Dagsorden 

 

09.00 – 09.30  Opprop og møteinnkalling 

 

   Behandling av sak 1/20 Konstituering 

 

  Behandling av sak 2/20 Godkjenning av møtereferater 23.06.20 og   

                        18.08.20 

 

09.30 – 10.30 Presentasjon av status 

 

  Behandling av sak 3/20 Oppsummering av status i arbeidet 

 

10.30 – 10.45 Pause 

 

10.45 – 11.30 Presentasjon av medvirkningsopplegg 

 

  Behandling av Sak 4/20 Plan for medvirkning 

 

11.30 – 12.00 Lunsj – rundstykker 

 

12.00 – 13.00 Presentasjoner: 

  Teknisk tilstandsvurderinger 

 

  Behandling av sak 5/20 Grunnlagsdokumenter - minikonkurranse   

                        Teknisk tilstandsvurdering av helsebygg Gjennomføring av   

                        funksjonsvurderinger 

 

  Behandling av sak 6/20 Strukturutredning helse og omsorg -   

                        Informasjon om gjennomføring av funksjonsvurderinger 

 

13.00-14.00  Dialog om videre fremdrift / forberedelse til neste møte 

 

  Behandling av sak 7/20 Godkjenning av møteplan 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 



 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/20 20/4599     

  Konstituering av leder og nestleder    

 

2/20 20/4613     

  Godkjenning av møtereferater 23.06 og 18.08.2020    

 

3/20 20/4618     

  Oppsummering av status i arbeidet    

 

4/20 20/4617     

  Plan for medvirkning    

 

5/20 20/4620     

  Grunnlagsdokumenter - minikonkurranse teknisk tilstandsvurdering 

av helsebygg  

  

 

6/20 20/4614     

  Strukturutredning helse og omsorg - Informasjon om gjennomføring 

av funksjonsvurderinger  

  

 

7/20 20/4619     

  Møteplan    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 13.10.2020 

Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 20/4599-1   Arkiv: X62  

 

Konstituering av leder og nestleder  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/20 Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 20.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder av utvalget velges:  ___________________________________ 

 

Som nestleder av utvalget velges: ___________________________________ 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 08.10.20 i sak 132/20 opprettelse av et adhocutvalg som skal lede 

arbeidet med behovsanalyse og struktututredning av helse- og omsorgstjenester i Ringerike 

kommune. Følgende medlemmer ble valgt:  

 Runar Johansen (H) 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Trine Sandum (Ap)  

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Kommunestyret gav adgang til at gruppen konstituerer seg selv. 

 

Beskrivelse av saken 

Opprettelse og arbeidsform for adhocutvalg er regulert i §§ 7 og 8 i Reglement for 

kommunestyret i Ringerike kommune. Det fremgår der at det skal være en utvalgsleder, og det 

er formålstjenlig at det også velges en nestleder.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen forholder seg til kommunestyrets vedtak om at adhocutvalget konstituerer seg 

selv. 
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Vedlegg: 

Reglement for kommunestyret i Ringerike kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 20/4613-1   Arkiv:   

 

Godkjenning av møtereferater 23.06 og 18.08.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/20 Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 20.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Mørereferat fra møter i politisk samarbeidsgruppe 23.06.20 og 18.08.20 godkjennes. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Adhocutvalget ble før kommunestyrets vedtak om opprettelse av samme utvalg betegnet som 

politisk samarbeidsgruppe. Denne gruppen har hatt to møter, henholdsvis 23.06.20 og 

18.08.20.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at møter i politisk samarbeidsgruppe er å anse som en forløper til 

adhocutvalget, og referatene bør derfor godkjennes som en del av adhocutvalgets arbeid. 

 

 

Vedlegg 

Møtereferat 23.06.20 

Møtereferat 18.08.20 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 20/4618-1   Arkiv:   

 

Oppsummering av status i arbeidet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 20.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fremlegg om status på arbeidet tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med behovsanalyse og strukturutredning er i gang, og administrasjonen har startet 

arbeidet med å innhente dokumentasjon og nødvendige data. Arbeidet er gjennomført i henhold 

til vedlagte prosjektstyringsdokument som også er å anse som mandat for adhocutvalget. Dette 

i henhold til kommunestyrets vedtak 08.10.20, sak 132/20. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser det som viktig at arbeidet fortsetter uten unødig opphold. Adminstrasjonen 

legger frem for adhocutvalget status på arbeidet.  

 

Vedlegg 

Prosjektstyringsdokument 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 20/4617-1   Arkiv:   

 

Plan for medvirkning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/20 Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 20.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte interessentanalyse og fremlagt plan for medvirkning legges til grunn for videre 

medvirkningsaktiviteter.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Resultatet av behovsanalyse og strukturutredning i helse og omsorg vil kunne påvirke mange 

ulike grupper. Eksempler på dette er tjenestemottakere, pårørende, ansatte, ledere, 

brukerorganisasjoner og politikere. Det er derfor viktig å sørge for medvirkning fra ulike 

grupper basert på hvilke behov og interesser det er antatt at de har til arbeidet.  

 

Administrasjonen har utarbeidet en foreløpig analyse av de ulike interressentene, og planlegger 

medvirkning basert på antatt holdning til prosjektet og grad av innflytelse. Dette omfatter både 

politisk medvirkning, innbyggermedvirkning og intern medvirkning.  

 

Politisk medvirkning sikres gjennom informasjon i råd og utvalg, samt det faktum at det er 

nedsatt et adhocutvalg som skal lede arbeidet med utredningen. 

 

Intern medvirkning i organisasjonen sikres gjennom at det er en administrativ prosjektgruppe, 

intervjuer med ledere, ansatte og MKS-grupper, informasjon på MKS samling(er) og 

informasjon/involvering i ledermøter. 

 

Når det gjelder innbyggermedvirkning ville det ideelle ha vært å invitere til 

medvirkningsverksteder. Situasjonen med pågående pandemi gjør at dette i beste fall er svært 

krevende, og det legges derfor opp til stor grad av digital medvirkning.  

 

På bakgrunn av interessentanalysen er det laget en foreløpig plan for medvirkningsaktiviteter. 

Planen er under utvikling og vil legges frem i møtet.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse (3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), innovasjon og infrastruktur (9), 

bærekraftig byer og samfunn (11), samarbeid for å nå målene (17). 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at det er viktig at alle interessenter får mulighet til å komme med innspill. 

Det er knyttet usikkerhet til om digitale medvirkningsaktiviteter er egnet til å få innspill fra alle 

brukergrupper, spesielt fra den eldre delen av innbyggerne. Det er imidlertid kjent at denne 

brukergruppen har høyere risiko for alvorlig forløp av korona, derfor anbefaler rådmannen ikke 

at det gjennomføres aktiviteter hvor man samler mange i denne gruppen.  

 

 

Vedlegg 

Interessentanalyse 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 20/4620-1   Arkiv:   

 

Grunnlagsdokumenter - minikonkurranse teknisk tilstandsvurdering 

av helsebygg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 20.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte dokumenter godkjennes som grunnlag for minikonkurranse på teknisk 

tilstandsvurderinger av helsebygg.  

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune benytter seg i dag av mange bygg for å drifte sine pleie- og 

omsorgstjenester. De fleste av disse byggene eies i dag av Ringerike boligstiftelse, og har 

gjenomgått omfattende rehabiliteringsarbeider de siste årene.  

 

De store helsebyggene som Ringerike kommune eier selv, Hønefoss omsorgssenter, Tyribo 

omsorgssenter og Hvelven omsorgssenter, har ikke i samme grad vært gjenstand for lignende 

arbeider. Det er knyttet usikkerhet til teknisk tilstand på disse bygningene. Administrasjonen 

mener derfor at det er behov for å gjennomføre tekniske tilstandsvurderinger av nevnte bygg 

for å gjøre en totalvurdering av om det er hensiktsmessig og kostnadsmessig forsvarlig å 

videreføre disse som omsorgsbygg.   

 

Ringerike kommune har rammeavtaler med tre leverandører som kan gjennomføre slike 

tilstandsvurderinger; Rambøll, Nor-Consult og ÅF Engeneering (i den rekkefølgen). Rambøll 

har anslått kostnaden av en slik vurdering til om lag 250.000 kroner per bygg. Når anslått verdi 

på et oppdrag er i en gitt størrelsesorden, så har Ringerike kommune anledning til å 

gjennomføre minikonkurranse mellom de tre leverandørene. Adminstrasjonen anbefaler at dette 

blir gjort for å få lavest mulig kostnad på dette arbeidet.  

 

Administrasjonen har jobbet på tvers av sektorer for å utarbeide forslag til 

grunnlagsdokumenter, og dersom adhocutvalget godkjenner grunnlaget kan minikonkurransen 

iverksettes umiddelbart.  
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse (3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), innovasjon og infrastruktur (9), 

bærekraftig byer og samfunn (11), samarbeid for å nå målene (17). 

 

 

Rådmannens vurdering 

Flere av de bygningene som benyttes til omsorgsbygg i dag tilfredsstiller sannsynligvis ikke 

Husbankens krav til omsorgsbygg. Vurdering av byggenes funksjonalitet for drift av 

omsorgstjenester gjennomføres med interne ressurser. Videre er det usikkerhet knyttet til 

teknisk tilstand på noen av byggene, og Rådmannen mener at det er behov for en ekstern 

vurdering av disse som en del av utredningen. 

 

Vedlegg 

Minikonkurransegrunnlag 

Oppdragsbeskrivelse 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Arkivsaksnr.: 20/4614-1   Arkiv: 031  

 

Strukturutredning helse og omsorg - Informasjon om gjennomføring 

av funksjonsvurderinger  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 20.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ad hoc-utvalget gir sin tilslutning til valgt framgangsmåte for funksjonsvurdering av 

helsebyggene i Ringerike kommune. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune har innledet et større arbeid for å planlegge 

framtidig tjenestestruktur. Som ledd i dette arbeidet skal alle kommunens større helsebygg 

funksjonsvurderes. Tjenestestedene som skal undersøkes har døgnbemanning, og kategoriseres 

som omsorgsboliger og institusjoner. Hensikten er å danne grunnlag for å vurdere om lokalene 

ved de ulike tjenestestedene er tilpasset virksomheten, arbeidsoppgavene, tilsatte og brukere. 

 

Beskrivelse av saken 

Funksjonsvurderingen av kommunens helsebygg vil bli basert på tre ulike tilnærminger. 

1. I hvilken grad oppfyller byggene Husbankens krav til helsebygg? 

Husbanken har klare designprinsipper for forskjellige typer omsorgsboliger og 

institusjoner, disse framkommer av vedlagte veileder. Byggene vurderes dels ved å 

gjennomgå plantegninger og dels ved å kartlegge hvilke tjenester som tilbys. Det vil på 

grunnlag av dette bli utarbeidet en matrise som kategoriserer helsebyggene etter 

Husbankens gjeldende designprinsipper. 

2. I hvilken grad oppfyller byggene Arbeidstilsynets anbefalinger for godt fysisk 

arbeidsmiljø? 

Undersøkelsen gjennomføres dels ved gjennomgang av plantegninger, og dels ved 

intervju av ansatte beskrevet under punkt 3. 

3. Hvordan oppleves det å arbeide i byggene? 

For undersøke hvordan fysiske arbeidsforhold knyttet til helsebyggene oppleves av de 

ansatte, vil staben i helse- og omsorg gjennomføre intervjuer med MKS-gruppene på 
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hvert enkelt tjenestested. MKS-gruppene består av lokaltillitsvalgte, verneombud og 

ledere. Det er på forhånd utarbeidet et sett av spørsmål til forberedelse. Spørsmålene er 

kvalitetssikret av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Ringerike kommune. 

Undersøkelsen vil i stor grad være kvalitativ, hovedhensikten er å få de ansattes egne 

vurderinger. Intervjuene vil bli gjennomført i oktober og november 2020. 

De ulike tjenestestedene har over tid utviklet og endret seg. Brukergruppene og 

arbeidsbelastningene kan være annerledes i dag sammenlignet med situasjonen ved oppstart. 

De samlede resultatene av undersøkelsene vil danne grunnlag for funksjonsvurdering av hvert 

enkelt bygg knyttet til dagens virksomhet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Saken har betydning for god helse (mål 3), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige 

byer og tettsteder (mål 11) og samarbeid for å nå målene (mål 17). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at overnevnte undersøkelsesopplegg vil være tilstrekkelig for å 

kategorisere våre helsebygg etter Husbankens designprinsipper, samt å vurdere byggenes 

funksjonalitet for dagens virksomhet. Det kan i tillegg bli behov for bygningstekniske 

vurderinger, særlig av de elste byggene.  

 

3 vedlegg 

Kartleggingsspørsmål til MKS-gruppene 

Kartleggingsmøter med MKS-gruppene 

Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/4619-1   Arkiv:   

 

Møteplan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 20.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til møteplan godkjennes 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

I følge prosjektstyringsdokument for behovsanalyse og strukturutredning er et av 

resultatmålene at det skal det legges frem en sak for kommunestyret før sommeren 2021. En 

plan for møter i adhocutvalget vil bidra til å strukturere arbeidet for å oppnå dette målet.  

 

 

Forslag til møteplan:  

 Tirsdag 17.11.20 

 Tirsdag 22.12.20 

 Tirsdag 19.01.21 

 Tirsdag 16.02.21 

 Tirsdag 23.03.21 

 Tirsdag 20.04.21 

 Tirsdag 11.05.21 

 

Ved behov kan det innkalles til ekstra møter. 

 

Rådmannens vurdering 

For å ha forutsigbarhet rundt fremdrift anser rådmannen det som nødvendig å ha en omforent 

møteplan.  
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Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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- 

Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4599-1   Arkiv:   

 

 

Konstituering av leder og nestleder  
 

Forslag til vedtak: 

Som leder av utvalget velges:  ___________________________________ 

 

Som nestleder av utvalget velges: ___________________________________ 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 08.10.20 i sak 132/20 opprettelse av et adhocutvalg som skal lede 

arbeidet med behovsanalyse og struktututredning av helse- og omsorgstjenester i Ringerike 

kommune. Følgende medlemmer ble valgt:  

 Runar Johansen (H) 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Trine Sandum (Ap)  

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Kommunestyret gav adgang til at gruppen konstituerer seg selv. 

 

Beskrivelse av saken 

Opprettelse og arbeidsform for adhocutvalg er regulert i §§ 7 og 8 i Reglement for 

kommunestyret i Ringerike kommune. Det fremgår der at det skal være en utvalgsleder, og det 

er formålstjenlig at det også velges en nestleder.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen forholder seg til kommunestyrets vedtak om at adhocutvalget konstituerer seg 

selv. 

 

 

Vedlegg: 

Reglement for kommunestyret i Ringerike kommune 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Heidi Lafton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglement for kommunestyret i Rin geri ke kommune
Vedtatt av Ringerike kommunestyre 22.12.09, sak 130

§ 17 ble endret av Ringerike kommunestyre 26.03.15, sak 43

§ 1 Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret består av 4 3 representanter og er kommunens øverste myndighetsorgan med det
overordnede ansvar for hele kommunens virksomhet

§ 2 Kommunestyrets myndighetsutøvelse

Kommunestyret fatter sine vedtak i møter som er lovlig satt

§ 3 Retningslinjer for kommunestyre ts arbeid
Kommunestyret skal være hovedarena for den politiske debatt i kommunen.

Visjoner, overordnede målsettinger, verdivalg og prioriteringer skal prege oppgaver, arbeid og
debatt i kommunestyret.

Både sakskart og møte - og arbeidsformer skulle tilpa sses en rolle hvor kommunestyret, i tillegg til å
fatte vedtak i saker når dette er bestemt, skal ligge i forkant av utviklingen og “sette den politiske
dagsorden” og være initiativtaker og premissleverandør for viktige saker og politiske prosesser.

§ 4 Kommunestyrets arbeidsform
For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder Kommunelovens kap.6, jfr. kap.2 og 7. I tilleg g
gjelder reglene i reglement for kommunestyret

Arbeidsformen kan veksle mellom vedtaksmøter, arbeidsmøter eller møter hvor en del av møtet
settes av til drøfting av saker. Arbeidsformen for hvert møte fremgår av møteinnkallingen.

Kommunestyret bestemmer selv arbeidsformen i sine møter med vanlig flertall.

Vedtak om dette gjøres i forbindelse med at møtet i kommunestyret settes.

§ 5 Vedtaksmøter
I vedtaksmøter behandler kommunestyret saker hvor det er bestemt i kommuneloven eller
særlover at endelig vedtak skal fattes i kommunestyret.

I tillegg behandles saker hvor kommunestyret selv har bestemt at enkelte typer saker, eller
enkeltsaker skal endelig behandles og vedtas i kommunestyret

§ 6 Arbeidsmøter
I arbeidsmøter er kommunestyrets virksomhet knyttet til initiativ, behandling og iverksetting av
politiske prosesser.

Målsettingen om et mer aktivt kommunestyre som ligger i forkant av utviklingen, oppnås ved blant
annet bruk av alternative møte - og arbeidsformer i innledende faser av større og viktige saker.

I arbeidsmøter kan det politiske arbeidet veksle mellom drøftinger og arbeid i plenum og i
partigrupper eller blan dede politiske grupper.

Arbeidsmøter i kommunestyret avsluttes med at ordfører oppsummerer resultatet av møtet og får
tilslutning av et flertall for sin oppsummering, og forslag til den videre behandling av saken eller
temaet.

Oppsummeringen innføres i kom munestyret protokoll.



Alternative arbeids - og møteformer kan være:

6.1. Temamøte

Denne møteformen kan benyttes når kommunestyret ønsker en innledende og bred debatt
om et politisk innsatsområde eller fagområde som grunnlag for å starte plan - eller
bud sjettprosesser, eller utvikling av overordnede mål og strategier og politikkutforming på
vedkommende område.

Som grunnlag for møtet, skal det til vanlig utarbeides grunnlagsmateriale som beskriver
tema, formålet med møtet, den faktiske situasjon og ev entuelle utviklingstrekk på området
og annet ba kgrunnsmateriale som kommunestyret måtte trenge for sin drøfting.

Alternative typer av saksforberedelse og utredninger fra administrasjonen eller sakkyndige
kan i slike møter være:

- problemnotater
- analyser
- e valueringer
- meldinger
- erfaringsoppsummeringer
- resultatvurdering og oversikt over måloppnåelse
- avviksrapporter

For å bistå med gjennomføringen av møtet, kan det inviteres foredragsholdere, sakkyndige
eller andre ressurspersoner som kan bidra med fagku nnskap eller erfaring om det aktuelle
temaet

6.2. “Høringer”

I arbeidet med saker som berører alle, eller grupper av innbyggerne, kan det gjennomføres
høringer for å framskaffe kunnskap og registrere meninger og oppfatninger om sentrale
spørsmål og p roblemstillinger som et fagområde, tjeneste - saksområde eller en politisk sak
reiser.

Høringer kan våre åpne for alle, eller begrenset til nærmere bestemte grupper, lag og
organisasjoner eller andre personer som kommunestyret ønsker å høre.

6.3 . Åpne arbeidsmøter

Arbeidsmøter har som formål å framskaffe grunnlag for å vurdere politiske initiativ, oppstart
av utviklingsprosesser eller gi grunnlag for å ta opp saker til administrativ eller politisk
behandling.

Arbeidsmøter kan arrangeres sentralt , eller som ”grendemøter” hvor kommunestyret
inviterer interesserte innbyggere eller sakkyndige til ”idedugnader”, evalueringsmøter,
gjensidig informasjonsformidling eller lignende.

§ 7 Adhockomiteer
Som et ledd i det politisk utviklingsarbeidet eller i sin saksforberedelse, kan kommunestyret
opprette adhockomiteer etter forslag fra ordfører eller medlemmer av kommunestyret.

Komiteene skal gis konkrete mandat og tidsbegrensede oppgaver, og skal levere sin tilråding eller
innstilling til kommunestyret.

Når oppgaven er fullført, anses komiteen å være avviklet hvis ikke kommunestyret bestemmer noe
annet.



Komiteen skal ha minimum 3 medlemmer
Medlemmene skal fortrinnsvis velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Også andre personer med særlig forutsetninger, interesser, kompetanse eller bakgrunn kan velges,
dersom tema eller saksområde gjør dette ønskelig.

Flertallet av medlemmene, komiteleder og saksordfører skal alltid komme fra kommunestyret.

Oppgaven som komitemedlem bør si vidt mulig gå på omgang mellom kommunestyrets medlemmer
slik at alle over tid får anledning til å delta i komitéarbeid.

Komiteen har krav på nødvendig faglig bistand, sekretærtjenester og kostnadsramme for å utføre
sitt oppdrag

§ 8 Saksordfører i adhockomiteer
Som l edd i arbeidet med å utvikle og styrke den politiske virksomheten i kommunestyret, bidra til
utviklingen av folkevalgtrollen og gjøre politisk arbeid mer interessant for flere folkevalgte, kan
kommunestyret oppnevne saksordfører når det opprettes en adhock omite for en bestemt sak eller
en bestemt utrednings - eller utviklingsoppgave.

Ordfører og medlemmer av kommunestyret har forslagsrett til hvem som bør være saksordfører.

Oppgaven som saksordfører bør si vidt mulig gå på omgang mellom kommunestyrets medle mmer.

Saksordfører har følgende hovedoppgaver:

- lede den politiske prosess og det politiske arbeidet i den aktuelle sak eller utviklingsprosjekt
- ha ansvar for at framdriftsplan og tidsfrister følges
- utforme forslag til innstilling til vedtak i kommunestyr et
- gi orientering eller redegjørelse for saken eller prosessen og framdriften av den når

kommunestyret har bestemt dette som ledd i saksbehandlingen, eller vedtar å be om en slik
redegjørelse underveis i prosessen

- presentere saken og begrunne innstillingen i forbindelse med kommunestyrets behandling
av komiteens innstilling eller tilråding

Saksordfører tar straks etter oppnevningen kontakt med rådmannen for å klargjøre omfang, innhold
og form på den faglige bistand til komiteens arbeid.

§ 9 Grunngitte spø rsmål og interpellasjoner
Utenom de ordinære saker som er ført opp på innkallingen til kommunestyres møte, kan
medlemmer og innkalte varamedlemmer stille spørsmål eller interpellasjon til ordføreren.
Interpellasjoner skal være skriftlige, skal stiles til ordføreren og skal være innlevert til ordføreren
senest 6 virkedager før kommunestyremøtet

Grunngitte spørsmål skal stiles til ordfører senest 2 virkedager før kommunestyremøtet for at
ordfører skal kunne gi skriftlig svar. Grunngitte spørsmål som stilles direkte i kom munestyremøtet
besvares muntlig.

Det må gå fram av henvendelsen om det er et spørsmål eller en interpellasjon som reises.

Grunngitt spørsmål brukes når det ønskes svar på et enkelt konkret forhold.

Interpellasjon brukes når en prinsipiell problemstilling ønskes reist og drøftet.

I tvilstilfelle avgjør ordføreren etter samråd med spørreren om formen skal være spørsmål eller
interpellasjon.

Spørsmål og interpellasjoner tas opp som første punkt på dagsorden etter eventuelle referater.



Ordfø rerens svar på en interpellasjon eller et grunngitt spørsmål, skal foreligge skriftlig og utdeles til
møtedeltakerne ved møtets begynnelse

Ordføreren skal selv gi svaret muntlig.

Eventuelle forslag som framsettes i forbindelse med spørsmål og interpellas joner, kan ikke
realitetsbehandles eller avgjøres i samme møte dersom ordføreren eller 1/3 av medlemmene
motsetter seg dette.

Forslag som ikke realitetsbehandles oversendes ordføreren til nærmere vurdering.

a. Behandling av grunngitt spørsmål.

Ved behand lingen av spørsmål, kan bare spørreren og ordføreren få ordet for å stille spørsmålet og
gi svaret. Taletiden til hver begrenses til 3 minutter. Hver av dem kan i tillegg få ordet 1 gang med
taletid på inntil 2 minutter, for å stille eventuelt tilleggsspør smål og besvare dette.

Ingen andre kan gis ordet ved behandlingen av et grunngitt spørsmål.

b. Behandling av interpellasjoner.

Ved behandlingen av interpellasjoner, kan interpellanten og ordføreren hver få ordet i inntil 5
minutter for å fremme interpella sjonen og gi svaret. I tillegg kan interpellanten og ordføreren få
ordet inntil 2 ganger, hver gang med taletid på inntil 2 minutter.

Andre medlemmer av kommunestyret kan få ordet 1 gang med taletid på 2 minutter.

§ 10 Offentlig spørretime
Alle innbygg ere i kommunen som ikke er medlem eller møtende varamedlem av kommunestyret,
kan stille spørsmål til kommunestyret.

Spørsmålet må være av allmenn interesse for kommunens innbyggere eller større grupper av
innbyggere. Spørsmål som gjelde saker eller tema som angår spørreren, hans familie eller
pårørende, skal avvises av ordfører og henvises til ordinær saksbehandling i kommunen.

Det kan ikke stilles direkte spørsmål til saker som står på kommunestyrets sakliste.

Spørsmålet, eller en kort redegjørelse for hva saken dreier seg om skal være skriftlig og rettes til
ordfører, og skal meldes og leveres til ordfører senest 2 dager før kommunestyremøtet.

Offentlig spørretime leders av ordfører, og gjennomføres umiddelbart før kommunestyrets møte
settes. Tidsramme n som avsettes, bestemmes av ordfører ut fra hvor mange spørsmål som er meldt
og innlevert innen fristen.

Spørreren kan få inntil 5 minutters taletid for å fremme spørsmålet eller redegjøre for saken.

Ordfører svarer på spørsmålet på vegne av kommunen de rsom det kan gis direkte svar eller
redegjørelse. Etter at svar eller redegjørelse er gitt, kan spørreren gis anledning til et kort
tilleggsspørsmål som ordfører kan besvare eller kommentere.

Dersom det ikke kan gis svar direkte i spørretimen, skal ordfø rer informere om når og hvordan svar
skal gis

§ 11 Mottakelse av sendenemnder (deputasjoner )

Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg om en
sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest 3 dager før møtet.

Ordføreren avgjør om utsendingene skal tas imot etter konferering med gruppelederne



Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I
utvalget bør så vidt mulig alle partigrupper være representert. Er ordf øreren eller varaordføreren
medlem av utvalget, leder vedkommende utvalget, ellers velger utvalget selv en leder.

Etter å ha hørt utsendingene, og i tilfelle tatt imot skriftlig redegjørelse fra disse, gir lederen i
utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har tatt opp. Angår dette en sak på
sakslisten for møtet, gir lederen meldingen når denne saken blir behandlet. Ellers gir lederen
meldingen etter at de saker som er nevnt i innkallingen, er behandlet.

Eventuelle forslag som framsettes i forbindelse med spørsmål eller tema som sendenemnden har
tatt opp, kan ikke realitetsbehandles eller avgjøres i samme møte dersom ordføreren eller 1/3 av
medlemmene motsetter seg dette.

Forslag som ikke realitetsbehandles oversendes ordføreren til nær mere vurdering.

§ 12 Forberedelse av saker
Ordføreren har ansvaret for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på
forsvarlig måte og i samsvar med de regler som er gitt i lov, kommunestyrereglement eller andre
bindende bestemmelser

I saker som gjelder regnskap, avgir kontrollutvalget innstilling direkte til kommunestyret.

For hvert møte settes det opp forslag til saksliste, som skal inneholde oversikt over alle saker som
skal behandles, rådmannens utredninger og annen nødvendig dokumentasjon, formannskapets
og/eller eventuelt andre utvalgs innstillinger, referatsaker samt interpellasjoner og grunngitte
spørsmål som er anmeldt til vedkommende møte.

Sakslista settes opp i nummerrekkefølge for kalenderåret.

§ 13 Innkalling til møte
Kommunestyret holder til vanlig møte siste torsdag hver måned.

I tillegg til vedtatt møteplan skal det innkalles til møte når kommunestyret selv bestemmer det, en
1/3 av kommunestyrets medlemmer krever det, formannskapet vedtar de t eller når ordføreren
finner det påkrevd.

Ordføreren sørger for at innkalling til møtet blir kunngjort, minst 8 dager før møtet, og at
saksdokumentene blir lagt ut til ettersyn i samsvar med kommunelovens § 32 nr. 2. og 3.

Formannskapets forslag til han dlingsplan (økonomiplan) skal legges ut til ettersyn i minst 14 dager,
jfr. kommunelovens § 44 nr. 4.

Formannskapets forslag til årsbudsjett skal legges ut til ettersyn i minst 14 dager, jfr.
kommunelovens § 45 nr. 3.

Innkallingen skal inneholde opplysnin g om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over saker som
skal behandles, sakens dokumenter og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut til allment
innsyn

Innkallingen sendes hvert medlem av kommunestyret og 1. varamedlem for alle lister eller
grupperinger, rådmannen, distriktsrevisjonen og andre som etter lov eller andre bestemmelser skal
underrettes om møtet eller bør ha kjennskap til det.



§ 14 Dokumentinnsyn, utlegging av dokumenter og tilgang på opplysninger
Etter lov om innsyn i dokum ent i offentlig verksemd (”offentleglova”), skal saklisten og alle
dokumenter som ikke er uttatt offentlighet i medhold av lov, være tilgjengelig for innsyn for
allmennheten.

Dokumenter og opplysninger som er underlagt taushetsplikt i medhold av lov eller forskrift gitt i
medhold av lov, er unntatt fra innsyn.

Kommunens skal i så stor grad som mulig praktisere ”meroffentlighet” ut over lovens
minimumsbestemmelser, så framt dette ikke er i strid med lov eller forskrifter gitt i medhold av lov.
Det legges o pp til at møter i kommunestyre, eventuelt formannskap og hoved - komiteene/ - utvalg
legges ut på nett.

Samtidig med innkallingen, legges saklisten og alle sakens dokumenter ut til allment innsyn på
kommunens hjemmeside på internett, servicetorget, lokalavi sen og på biblioteket.

Medlemmer av kommunestyret kan be om informasjon og saksopplysninger i kommunens
administrasjon i den utstrekning de trenger det for å skjøtte sine verv.

Henvendelse om dette skal rettes til rådmannen eller utøvende saksbehandler.

Dersom nye dokumenter foreligger etter at innkalling er sendt, avgjør ordfører om dokumentet
inneholder slike opplysninger at dokumentet må ettersendes, utdeles i møtet eller om saken må
trekkes.

§ 15 Forfall og innkalling av varamedlemmer
Hvis et med lem ikke kan møte i kommunestyret, skal vedkommende straks melde fra om dette til
ordføreren og angi grunn til forfallet.

Ordfører avgjør om forfallet kan anses som lovlig.

Ordfører sørger for at varamedlem blir innkalt etter reglene i kommunelovens § 16 nr.1 . Det samme
gjelder dersom et innkalt varamedlem har lovlig forfall.

Det samme gjelder dersom et medlem har sagt fra at vedkommende er ugild, eller kommer til å bli
ugild i en sak som skal behandles i møtet.

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, skal medlemmet straks gi
melding om dette til ordfører. Varamedlem som er til stede, eller som kan bli kalt inn på kort varsel,
trer inn i stedet for vedkommende medlem.

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og de n som varamedlemmet har erstattet komme
tilbake, skal varamedlemmet delta i møtet inntil den sak som var påbegynt da medlemmet innfant
seg er ferdigbehandlet.

Det samme gjelder dersom et varamedlem med høyre plass i nummerrekken kommer til møtet,
mens en sak er under behandling.

§ 16 Rettigheter i møtet for andre enn kommunestyrets medlemmer
Rådmannen har etter kommunelovens § 23 nr.3.møterett og talerett i kommunestyret, men ikke
stemmerett.

Rådmannen har ikke forslagsrett, men kan endre sin innstill ing i en sak som er til behandling eller
foreslå at en saken bør trekkes og sendes tilbake til rådmannen til fornyet saksbehandling.

Hvis rådmannen ikke kan delta i møtet, kan han gi fullmakt til en underordnet for å møte på sine
vegne. Vedkommende trer d a inn i rådmannens rettigheter og plikter i møtet.



Rådmannen kan i møtet gi en underordnet anledning til å svare på sine vegne på spørsmål som
reises i forbindelse med behandlingen av en sak.

Andre kan ta delta i møtet når særskilte lovbestemmelser gir de m rett til det og da med de
rettigheter og plikter som vedkommende lov gir dem.

Kommunestyret kan invitere sakkyndige eller andre personer til kommunestyremøtet og gi
vedkommende talerett for å gi utgreiinger eller andre opplysninger som kommunestyret tre nger for
sin behandling av en sak . Den inviterte kan ikke delta i forhandlingene og har ikke forslags - eller
stemmerett.

Møtesekretær deltar i møtet og utfører sine oppgaver i samsvar med kommunestyrets
bestemmelser om dette.

§ 17 Møteledelse - åpne og s tengte dører - taushetsplikt
Ordfører leder møtet.

Varaordfører leder møtet hvis ordfører har forfall, eller når han tegner seg på taleleisten under
behandlingen av en sak.

Dersom begge har forfall, skal det velges en møteleder blant kommunestyrets medle mmer ved
flertallsvalg etter kommunelovens § 32 nr. 4. Den som velges til møteleder har de samme
rettigheter og plikter som ordfører.

Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter
kommunelovens § 31. Fo rhandlingene om dette skal foregå for stengte dører hvis møteleder krever
det, eller kommunestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for stengte dører.

Blir det vedtatt å behandle en sak for stengte dører, skal alle som ikke har rett til å v ære til stede
forlate møtesalen. Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de
folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt.
Taushetsplikten varer inntil annet måtte bli bes temt av kommunestyret.

Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar og/eller erstatningsansvar

Ringerike kommune tar sikte på å overføre folkevalgte møter på WEB TV. Dette vil imidlertid ikke
kunne tidfestes på nåværende tidspunkt.

§ 18 Åpning av møtet

På det tidspunkt møtet er berammet, foretas navneopprop over medlemmer samt de
varamedlemmer som skal møte. Er det lovmessig minste antall til stede, erklærer ordfører møtet
som lovlig satt.

Fra dette tidspunktet og til møtets slutt kan ikke noe n medlemmer eller varamedlemmer som har
tatt sete i møtet forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til ordfører.

Medlemmer og innkalte varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen.
De tar sete fra og med påfølgende sak dersom et møtende varamedlem har tatt sete.

§ 19 Ugildhet
Den som etter kommunelovens § 40 nr.2 er ugild i en sak, eller som blir fritatt etter 3.ledd i samme
paragraf, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak.

Er spørsmål om ug ildhet reist, følges bestemmelsene i forvaltningslovens § 8, 2. ledd.



§ 20 Rekkefølgen for behandling av sakene - sak som er tatt opp til behandling - sak
som ikke er nevnt i innkallingen
Ordfører har ansvar for at sakene behandles i den rekkefølge d e er satt opp på sakskartet som er
vedtatt av kommunestyret.

Grunngitte spørsmål og interpellasjoner og behandles før de øvrige saker på sakskartet.

Ordfører redegjør for den enkelte sak så lang det er nødvendig, og nevner spesielt dokumenter som
er komm et til etter at innstilling er gitt i saken.

Han gjengir den innstilling til vedtak eller forslag til uttalelse som rådmannen har gitt.

I saker der det er oppnevnt saksordfører, skal saksordfører gis anledning til å redegjøre for saken og
lese opp den innstiling, tilråding eller framlegg som er utarbeidet og som kommunestyret skal ta
stilling til.

Ved behandlingen av den enkelte sak på den vedtatte dagsorden, skal ordfører spørre om noen
ønsker ordet til saken, og gi talerne ordet i den rekkefølge de h ar meldt seg.

Ber flere om ordet samtidig, avgjør ordfører rekkefølgen.

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming, eller
kommunestyret vedtar å utsettes behandlingen av den. Kommunestyret kan beslutte å ta pause
underveis i behandlingen av en sak for at gruppemøter og lignende kan gjennomføres.

En sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyret eller en sak som ikke er kunngjort med
tidsfrist i henhold til § 12, kan ikke tas opp til realitetsbeha ndling og avgjørelse dersom møtelederen
eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette. I så fall sendes den til formannskapet eller til det
utvalg den hører under, eller den føres opp til behandling i et senere kommunestyremøte.

§ 21 Replikkordskifte
Mens en taler har ordet, kan hvert enkelt medlem tegne seg til replikk.

Dersom flere melder seg til replikk, skal de få ordet i den rekkefølge de melder seg.

Replikkordskiftet gjennomføres straks taleren har holdt sitt innlegg. Tema for replikk skal st rengt
avgrenses til saken og det temaet taleren har tatt opp.

Maksimal tid for en replikk er 1 - ett - minutt for den som ber om replikk og 2 - to - minutter for svar
på replikken. Samlet tid for hvert replikkordskifte skal ikke overstige 10 minutter .

Møtelederen skal påse at innhold og tidsbruk overholdes, og skal avbryte replikken og henvise
taleren til den ordinære talelisten dersom reglene ikke følges.

§ 22 Medlemmene deltakelse i debatten
Møtedeltaker som ønsker å ta del i debatten, ska l be om ordet ved håndsoppretting. Taleren skal
holde sitt innlegg fra talerstolen, og rette sitt innlegg til møtelederen. Taleren skal holde seg nøye til
den del av saken som ordskiftet gjelder, ordfører skal se til at det blir gjort.

Den som har ordet , må ikke si noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre.

Det er ikke tillatt å lage støy eller uro under møtet eller på talerstolen, og det er ikke tillatt å vise
eller gi høylytt uttrykk for misnøye eller bifall.

Overtrer et medlem r eglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende,
og redegjøre for konsekvensene av fortsatt reglementsbrudd.

Retter medlemmet seg fortsatt ikke etter reglementet og advarselen, kan møtelederen ta fra
vedkommende ordet. Ved alvorlig e eller gjentatt brudd på reglementet i samme sak eller samme



møte, kan ordfører la forsamlingen ved avstemming avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra
behandlingen av resten av saken, eller vises bort fra resten av møtet.

Avgjørelsen om dette skal inn føres i møteboken.

§ 23 Tilhørernes oppførsel under møtet
Tilhørerne skal holde seg i ro under møtet.

Det er ikke anledning til å gi uttrykk for tilslutning eller mishag til innlegg fra talerstolen, eller til
voteringsresultat i saken.

Dersom dette fin ner sted, skal ordfører straks avbryte forhandlingene og advare tilhørerne om at de
vil bli bortviste fra møtet dersom uroen vedvarer.

Dersom tilhørerne trass advarselen fortsetter å uroe forhandlingene, skal ordfører straks avbryte
forhandlingene og se t il at tilhørerne forlater møtesalen før drøftingen blir gjenopptatt.

§ 24 Møtelederens stilling under ordskiftet
Ordfører må ikke avbryte noen som har ordet eller kommentere talerens innlegg fra sin
møtelederplass, med mindre det skjer for å oppretthol de de bestemmelser som er gitt i
reglementet. Etter innlegget kan ordfører rette eventuelle misforståelser fra talerens side.

Dersom ordfører selv ønsker å delta i ordskiftet l saken, skal han tegne seg på talerlisten og
orientere forsamlingen om dette. Han skal gi møteledelsen til varaordfører og holde sitt innlegg fra
talerstolen. Han overtar møteledelsen igjen når varaordfører har gitt ordet til neste taler på
talelisten

§ 25 Avgrensning og avslutting av ordskiftet
Både før ordskiftet i en sak er b egynt, og under ordskiftet, kan kommunestyret med 2/3 flertall
vedta at taletiden skal begrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg.

Med alminnelig flertall kan det gjøres unntak fra dette for rådmann, leder for hver politisk
partigruppe i forsamlingen og for dem som for anledningen er valgt som saksordfører for flere
grupper i forsamlingen, når ordfører har fått melding om slikt valg før ordskiftet begynner.

Når ordfører mener at saken er ferdig drøftet, skal han meddele kommunestyret dett e, og gi
medlemmer anledning til å tegnes seg på talelisten før strek settes under siste tales innlegg.
Forslaget ansees bifalt ved stilltiende godkjenning fra forsamlingen.

Er kommunestyret av en annen oppfatning, kan de med vanlig flertall vedta å fortse tte
forhandlingene i saken.

§ 26 Forslag
Forslag kan ikke settes fram av andre enn kommunestyrets medlemmer med mindre dette er
hjemlet i lov.

Rådmannen kan fremme forslag om endringer i sin innstilling, eller forslag om å trekke saken og
sende den t ilbake til rådmannen til fornyet saksbehandling.

Forslaget skal leveres skriftlig til ordfører.

Skriftlig forslag skal undertegnes av forslagsstilleren.

Ordfører skal referere forslaget til forsamlingen før det foretas votering i saken.



Et forslag kan fremmes muntlig når forslaget:

- omfatter et alternativt navn på en som skal velges eller ansettes
- om utsettelse av en sak
- om saken skal oversendes formannskapet, annet kommunalt organ eller rådmannen til

fornyet vurdering
- ikke skal fattes vedtak i saken

§ 27 Saken tas opp til avstemming
Når ordskiftet er ferdig og dette er godkjent av forsamlingen, sier ordfører fra om at saken tas opp
til avstemming.

Fra dette tidspunkt til saken er avgjort ved avstemming, skal det ikke være mer ordskifte om saken
e ller settes fram noe nytt forslag til vedtak. Medlemmer har anledning til å be om, og få ordet til
voteringsorden i saken.

I dette tidsrom er et heller ikke anledning til å ta opp noen annen sak til behandling.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har tatt sete som er til stede i salen i det øyeblikk
saken tas opp til avstemming, har rett til å stemme. De plikter å stemme, og kan ikke forlate salen
før ordfører meddeler at avstemmingen er ferdig og orienterer om resultatet.

Er saken delt opp, eller d et skal stemmes over flere forslag, foreslår møtelederen
voteringsrekkefølgen. Forslaget ansees bifalt ved stilltiende godkjenning fra forsamlingen.

Blir det ordskifte om voteringsmåten, skal talerne som får ordet begrense sitt innlegg til dette
spørsmål et.

§ 28 Prøveavstemming
Før endelig avstemming gjennomføres i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemminger, som
ikke er bindende.

Reglene for gjennomføring av vanlig avstemming gjelder tilsvarende.

Er den innstilling eller det forslag som det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør
det i alminnelighet stemmes fortløpende over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i
tilfelle også her etter en prøveavstemming - over hele innstillingen eller hele forslaget.

§ 29 Stemmemåten
V edtak fattes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis hvis ikke annet følger av
kommuneloven, se Kap.6.

Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er ordførers stemme avgjørende.

Ved valg og ved ansettelser gjelder bestemmelsene i kom munelovens §§ 38 og 38a.

Avstemmingen gjennomføres på en av disse måter:

1. Stilltiende godkjenning

Avstemningen gjennomføres ved at ordfører referer forslaget og gir klart uttrykk for at forslaget er
vedtatt dersom det ikke er gitt uttrykk for at noen er uenige i dette. Forslaget er vedtatt når
ordfører bekrefter dette.

2. Votering ved stemmetegn

Votering gjennomføres ved at ordfører oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å reise
seg eller rekke opp hånden.



Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes det kontravotering ved at de
som stemmer for forslaget, rei ser seg eller rekker opp hånden

3. Votering ved navneopprop

Voteringen gjennomføres ved navneopprop, ja eller nei som svar, når møtelederen roper opp
navnene på dem som møter. Navneopprop brukes når ordfører bestemmer det, eller ett medlem
krever det og kravet får tilslutning av minst 1/3 av forsamlingen. Votering over om navneopprop
skal brukes, gjennomføres uten foregående ordskifte og avgjøres ved bruk av s temmetegn.

Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i
alfabetisk orden. Et medlem som møtelederen oppnevner til dette, kontrollerer stemmegivningen
ved avmerking på navnelisten over deltakerne.

4. Skr iftlig votering

Skriftlig votering uten navn på stemmeseddelen, kan bare brukes ved valg og ansettel se , og kun
dersom minst ett medlem krever det.

Skriftlig votering foregår ved at den enkelte møtedeltaker skriver sitt standpunkt uten underskrift på
en n øytral stemmeseddel utdelt til deltakerne under møtet,

To medlemmer som ordfører oppnevner, teller opp stemmene og meddeler resultatet til ordfører.

Ved valg og ansettelser kan et medlem gi sin stemme ved å leve en blank stemmeseddel.

§ 30 Protokollføring av forhandlingene - møtets slutt
Kommunestyret fører møtebok fra sine møter og behandlingen av saker.

Møteboka skal godkjennes av fylkesmannen.

Møteboken skal inneholde opplysninger om:

- tid og sted for møtet
- innk alling med tid for utsendelse av møtedokumentene
- møtende medlemmer
- fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer
- sak og tidspunkt hvor det har vært fraværende og tiltredende møtedeltakere under møtet
- framsatte forslag og hvem som har fremmet dem
- vedtak i s akene
- beslutninger om dagsorden og voteringer og andre opplysninger som er nødvendige for å

vurdere om et vedtak eller en beslutning er fattet på lovlig måte
- protokollføring i møteboka etter krav fra enkelte medlemmer når særlige grunner foreligger

som kan begrunne dette krav om dette

Sakene føres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at det framgår hva den enkelte sak gjelder, og
hvilket vedtak som er gjort i saken. Under hver sak protokollføres de forslag som blir satt fram,
bortsett fra forslag vedrø rende sakens innhold som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning.

Møteboka underskrives av ordfører og minst to andre medlemmer utpekt av kommunestyret etter
forslag fra ordfører.

Etter møtet tas det utskrift av møteboka.

Et eksemplar av møteb oka sendes samtlige medlemmer og varamedlemmer som var til stede i
møtet, foruten til de medlemmer som hadde forfall. Et eksemplar av utskriften oppbevares på
ordførers kontor.



§ 31 Anmodning om ny behandling av avgjort sak
Formannskapet – eller et fas t utvalg, styre eller råd, når det gjelder saker som disse forbereder
direkte til kommunestyret - kan avslå anmodningen om å ta opp til ny behandling en sak som er
avgjort av sittende kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått tre måneder fra
den dag kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken.

Hvis vedtakets gyldighet er avhengig av godkjenning fra statlig myndighet, gjelder det samme for
anmodninger som kommer inn før det er gått tre måneder fra godkjenningstidspunktet.

Anmodning om ny b ehandling fra departement eller fylkesmann, skal imøtekommes uten hensyn til
tidsfristen.

§ 32 Oppfølging av politiske vedtak
Kommunestyret skal fire ganger i året få seg forelagt en oppdatert oversikt over gjennomføring og
oppfølgingen av tidligere pol itiske vedtak.

Oversikten skal vise når og hvordan vedtaket er gjennomført, og så langt mulig angi videre
oppfølging og behandling av saken

Dersom et vedtak ikke er gjennomført, skal grunnen til dette angis spesielt, og det skal redegjøres
for hvilke ti ltak som skal iverksettes for å gjennomføre vedtaket snarest mulig.

Dersom vedtakets form og innhold, eller etterfølgende begivenheter gjør gjennomføringen umulig
eller vesentlig vanskeligere enn antatt, skal dette spesielt angis og forslag til løsning b eskrives



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4613-1   Arkiv:   

 

Godkjenning av møtereferater 23.06 og 18.08.2020  
 

Forslag til vedtak: 

 

Mørereferat fra møter i politisk samarbeidsgruppe 23.06.20 og 18.08.20 godkjennes. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Adhocutvalget ble før kommunestyrets vedtak om opprettelse av samme utvalg betegnet som 

politisk samarbeidsgruppe. Denne gruppen har hatt to møter, henholdsvis 23.06.20 og 

18.08.20.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at møter i politisk samarbeidsgruppe er å anse som en forløper til 

adhocutvalget, og referatene bør derfor godkjennes som en del av adhocutvalgets arbeid. 

 

 

Vedlegg 

Møtereferat 23.06.20 

Møtereferat 18.08.20 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Helse og omsorg

Møtereferat
SAK/TEMA: Strukturutredning helse og omsorg

STED: Rådhuset

TID: 23. juni 2020 kl 0900 til 1100

TIL STEDE: Ole Johan Andersen
Brit W. Bøhler
Runar Johansen

FRA ADMINISTRASJONEN: Heidi Lafton, enhetsleder/ prosjektleder
Glenn Bjørsrud, prosessveileder

VARSLET FORFALL : Per Christian Aurdal

FORFALL UTEN VARSEL: Anne Katrine Korneliussen

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
20 / 321 - 10 33649 / 20 033 29.06.2020

1. Formål med møtet
Dette var det første møte mellom utredningsprosjektet og politisk samarbeidsgruppe. I
forkant av møtet ble utkast til prosjektstyringsdokument (PSD) for planarbeidet sendt ut til
deltagerne.

2. Gjennomgang av prosjektstyringsdokument
Viktige hovedpunkter av prosjektstyringsdokumentet ble gjennomgått i møtet. Innspill gitt i
møtet blir innarbeidet i PSD og gjennomgås på nytt i neste møte med politisk
samarbeidsgruppe i august.

3. Samarbeidsgruppens rolle
I møtet ble det avdekket ulik tolkning av Formannskapets vedtak 22.04.20 om politisk
samarbeidsgruppe. Det ble landet enighet om at samarbeidsgruppa skal følge arbeidet helt
f rem til utredningen er ferdig og sluttrapport foreligger.

I etterkant av møtet har prosjektet sjekket gjennomførbarheten av valgte fremgangsmåte. Det
legges opp til at alle møtene må referatføres og dokumenteres i saksbehandlingssystemet, i
samme sak som nevnte vedtak i Formannskapet. Det legges opp til jevnlige møter mellom
politisk samarbeidsgruppe og prosjektledelsen, spesielt knyttet til viktige milepæler i
arbeidet. Eventuelle uenigheter referatføres. I den grad det oppstår uenigheter som ikke kan
hån dteres i prosjektgruppen, heves saken til administrativ styringsgruppe.



Videre arbeid
Prosjektstyringsdokumentet for planarbeid skal behandles politisk, og legges frem som en
orienteringssak i følgende møter:

- Eldrerådet 31.08.2020
- Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020
- Formannskapet 22.09.2020

Prosjektledelsen og politisk samarbeidsgruppe møtes igjen i august for ny gjennomgang av
oppdatert prosjektstyringsdokument før politisk behandling.

Neste møte: tirsdag 18. august 2020 kl 0900 - 120 0

Heidi Lafton
enhetsleder/prosjektleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Helse og omsorg 

 

 

 

Møtereferat   
 

SAK/TEMA: Politisk samarbeidsgruppe 

 

STED: Rådhuset 

 

TID: 18. august 2020 kl 09.00 til 11.00 

 

TIL STEDE:  Runar Johansen 

  Ole Johan Andersen 

  Brit W. Bøhler 

  Per Christian Aurdal 

Heidi Lafton, prosjektleder strukturutredning helse og omsorg 

Glenn Bjørsrud, innleid prosessveileder 

 

VARSLET FORFALL: Anne Katrine Korneliussen 

 

 

1. Agenda 

- Oppsummering etter forrige møte 

- Gjennomgang og godkjenning av revidert Prosjektstyringsdokument 

- Foreløpig medvirkningsplan – legges frem i møtet 

 

2. Gjennomgang av status, arbeid siden sist 

 

Prosjektstyringsdokumentet er ferdigstilt i tiden før og etter sommerferien. 

Prosjektleder har hatt dialog med advokatkontoret og politisk sekretariat med tanke på lagring 

av referater. Disse blir lagt inn i den politiske saken og er offentlige dokumenter. 

 

Anne Katrine Korneliussen har søkt fritak fra politiske verv. Dersom dette innvilges vil det 

også gjelde politisk samarbeidsgruppe, og en annen blir da valgt inn som deltaker i gruppa. 

. 
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3. Gjennomgang prosjektstyringsdokument 

 

Prosjektstyringsdokumentet ble gjennomgått i møtet. Tekst justert under punkt 3.1: Politisk 

samarbeidsgruppe skal involveres i arbeidet frem til ferdigstillelse. 

 

Arbeidet som gjøres skal forankres i politisk samarbeidsgruppe og hovedutvalget. 

 

Politisk samarbeidsgruppe involveres ved følgende milepæler: 

- Under prosess i behovsanalyse 

- Ferdigstilt utkast til behovsanalyse 

- Strategi – beskrevne mål og krav til fremtidig løsning 

- Forslag til mulighetsrom 

- Foreløpig alternativanalyse med forslag til anbefaling 

 

4. Foreløpig medvirkningsplan 

 

Foreløpig medvirkningsplan ble gjennomgått og diskutert. Det legges opp til et samarbeid med 

medvirkningsopplegg for Leve hele livet. Prosjektgruppa definerer egne spørsmål som fyller 

ut det Leve hele livet har planlagt, og følger det arbeidet som det legges opp til der. 

Det legges opp til utsendelse av spørreskjemaer til de som var påmeldt opprinnelig opplegg for 

Leve hele Livet, i tillegg til eldreråd, pensjonistforeninger, råd for funksjonshemmede, 

integreringsråd osv.  

 

Prosjektet involverer også Hovedverneombud. 

 

 

Neste møte: kalles inn på senere tidspunkt 

 

 

 

Heidi Lafton 

enhetsleder/prosjektleder 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4618-1   Arkiv:   

 

Oppsummering av status i arbeidet  
 

Forslag til vedtak: 

Fremlegg om status på arbeidet tas til orientering 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Arbeidet med behovsanalyse og strukturutredning er i gang, og administrasjonen har startet 

arbeidet med å innhente dokumentasjon og nødvendige data. Arbeidet er gjennomført i henhold 

til vedlagte prosjektstyringsdokument som også er å anse som mandat for adhocutvalget. Dette 

i henhold til kommunestyrets vedtak 08.10.20, sak 132/20. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser det som viktig at arbeidet fortsetter uten unødig opphold. Adminstrasjonen 

legger frem for adhocutvalget status på arbeidet.  

 

Vedlegg 

Prosjektstyringsdokument 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Bakgrunn for prosjektet

Oppfølgning av framskrivinger og anbefalinger fra 201 6

Utfordringene som helse - og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er
mange og sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det er spesielt tre
forhold som vil medføre at behovet for helse - og omsorgstjenester vil øke betydelig:

- Vi blir flere og eldre

- Flere behandlin gsløp vil flyttes ut av sykehusene

- Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse - og
omsorgstjenester

Framskrivninger og vurderinger som ble gjort i rapporten fra 2016 skal oppdateres i
behovsanalysen for denne utredningen.

Politiske vedtak og føringer
• Kommunestyret 30 . 06 . 16 sak 107/16: På bak g runn av rapporten,

«OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - framskrivninger og anbefalinger» fattet
kommunestyret vedtak om at:

• « Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda
videreføres.

• Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss
sykehjem avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020. »

• Formannskapets budsjettseminar 12 . 06 . 19 vedtok flere strategier som skal legges
til grunn for det vider e arbeidet med Handlingsprogrammet 2020 – 2023. En av
disse strategiene er at det skal utredes fremtidig struktur for pleie og
omsorgstjenestene.

• Kommunestyret 12.12.19 sak 192/19: Her ble følgende verbale forslag vedtatt:
• « Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behov for økning av antall

sykehjemsplasser (korttids - og permanente plasser) for planperioden 2020
– 2023 og videre framover. Det legges fram plan med konkrete forslag til
utbygging og heldøgns drift av flere plasser med sykehjemstandard. Saken
p rioriteres og tas opp til politisk behandling innen 1. halvår 2020, i forkant
av budsjettrevisjon. Kommunestyret gir med dette et sterkt politisk
styringssignal for å forbedre ivaretakelsen av våre syke og hjelpeløse, som
havner i en ytterst vanskelig situ asjon i livets høst. »

• « Eldrebølgen kommer i alle kommuner om få år. Det skjer også i
Ringerike. Det vil skape store økonomi - og personellutfordringer innen
Helse & omsorg. Av den grunn foreslås en opprettelse av et ad hoc - utvalg,
sammensatt av politikere o ppnevnt av Hovedutvalget Helse og omsorg,
administrasjonen og fagforening som utarbeider en omsorgsplan over
aktuelle områder med nå - status, endringer/forbedringer og nødvendige
tiltak. »
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• Formannskapet 22.04.20 sak 59/20: Vedtak om at det nedsettes en poli tisk
samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal utarbeide en plan for
videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie - og
omsorgstjenestene. Utredningen skal omfatte behov for økning av antall
sykehjemsplasser for planperiodene 20 2 - 2023 og videre fremover, samt inkludere
en plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns drift av flere plasser med
sykehjemsstandard.

• Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal
legge FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet.

• Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs
bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.

3 God helse
4 God utdanning
8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9 Innovasjon og infrastruktur
10 Mindre ulikhet
11 Bærekraftig by og lokalsamfunn
13 Stoppe klimaendringene
15 Liv på land
17 Samarbeid for å nå målene

• Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet
en gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal
planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.

• Formannskapet (strategi og plan) sak 5/20: Formannskapet behandlet forslag
til kommunal planstrategi for perioden 2020 - 2023 og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen
skal revideres, med planlagt sluttbehandling innen utgangen av mars 2021.

De nevnte vedtak har alle betydning for arbeidet med behovsanalyse, strukturutredning
og planarbeid i helse og omsorg, og det er derfor nødvendig å se disse i sammenheng.
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Prosjektbeskrivelse

For prosjektet utredning av fremtidig tjenestestruktur i helse - og omsorgssektoren, har vi
skissert en prosess som har til hensikt å sikre et faglig og politisk beslutnings grunnlag for en
bærekraftig struktur innen helse og omsorg. Kontinuerlig forankring, spesielt i helse og
omsorg , er svært viktig for en effe ktiv prosess og en gjennomarbeidet utredning. Videre er
det viktig med tverrsektorielt samarbeid med både tjeneste - og byggeier for å sikre at alle
behov blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Utredningens plass i plansystemet

Utredningen er ikke særskilt definert i plansystemet, men vil danne grunnlag for arbeid med
kommunedelplan for helse og omsorg som starter opp i 2021.

Formål
Formålet med utredningen er å belyse:

• Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille
• Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg
• Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter
• Konseptenes måloppnåelse

Utredningen skal gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for
Ringerikssamfunnet. Utred ningen skal være det faglige og politiske grunnlaget for en
bærekraftig struktur innen helse og omsorg.
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Rammebetingelser

Prosjektmandat
Utredningen skal beskrive fremtidig struktur for tjenestene innen helse og omsorg for
Ringerike kommune. Utredningen skal også vurdere og anbefale fremtidi g lokalisering av
institusjoner og omsorgsb oliger med heldøgns bemanning. Dette arbeidet gjøres i tett
samarbeid med pågående arealstrategi. Behovsanalysen vil også vurdere ulik
dimensjonering av andre nivå er i omsorgstrappa.

Målsettinger og avgrensning

2.5.1 Prosjektets avgrensning

Utredningen skal gi en bred faglig vurdering knyttet til strukturen i innen helse og omsorg.
Sentralt i utredningen blir å identifisere fremtidens behov og muligheter for helsetjenest er
som følger samfunnsutviklingen og stram kommuneøkonomi i årene som kom mer.

Utredningen avgrenses til å gjelde tjenester til brukere fra 1 8 år og oppover med behov for:
Plass i institusjon eller tilsvarende boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Lokasjon av base for ambulante hjemmetjenester

Utredning vil da ikke inkludere tjenester i form av barneboliger og tilbud om avlastning til
innbyggere under 1 8 år.
Pågående prosesser med utbygging og bruk av nye omsorgssentre ivaretas i denne pl anen.

Nivå Normative dokumenter

Lover og forskrifter Plan - og bygningsloven
Forskrift om tekniske krav til byggv erk (Byggteknisk forskrift TEK17 )
Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Lov om pasient - og brukerrettigheter (pasient - og brukerrettighetsloven)
Forskrift for sykehjem og boform for hel døgns omsorg og pleie
Forskrift om kvalitet i pleie - og omsorgstjenestene for tjenesteyting
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken

Politiske målsettinger Meld. St. 26 (2014 - 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
Meld. St. 28 (2011 - 2012) Gode bygg for eit betre samfunn
Meld. St. 29 (2012 – 2013) Morgendagen s omsorg
Meld. St. 47 (2008 - 2009) Samhandlingsreformen
Omsorg 2020 - Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 - 2020
« Heldøgns » - Et notat om bruken av begrepet «heldøgns helse - og omsorgstjenester» i
statistikk, forskning og tilskuddsforvaltning .
Demensplan 2020
Kvalitets - og aktivitetsreform i eldreomsorgen 2019
NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn – Flere år – flere muligheter

Fylkeskommunale føringer Ingen kjente
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P lanhorisont for utredningen settes til 2020 - 2035 .

2.5.2 Resultatmål

Resultatmålet beskriver prosjektets sluttleveranse;

• Det skal utarbeides en rapport innen mai 2021 som innledningsvis inneholder
behovsanalyse med framskrivinger. Videre skal rapporten beskrive ulike
muligheter for struktur på pleie - og omsorgstjenestene, og hvilke konsekvenser de
ulike alternativene gir.

• Det skal utarbeides et saksfremlegg med tanke på politisk vedtak om fremtidig
struktur innen juni 2021 .

• Innholdet i utredningen skal v ære samordnet med arealstrategien

Utredningen utgjør kunnskapsgrunnlaget for kommunedelplanen for helse og omsorg.

Grensesnitt mot andre kommunale strategier og planer
Behovsanalysen og strukturutredningen henger tett sammen med en rekke andre strategier
og planer. Dette gjelder blant annet:

Kommuneplanens samfunnsdel
Arealstrategi
Påbegynt/fremtidig handlingsplan for Leve hele livet
Påbegynte prinsipper for Heltidskultur
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Organisering
Prosjektorganisering

Arbeidet med strukturutredningen organiseres som et eget prosjekt, som vist i figuren under.

Adhocutvalget skal lede arbeidet med behovsanalyse og strukturutredning for plei e - og
omsorgstjenestene. Utvalget skal legge frem sin innstilling eller tilrådning til kommunestyret.

Rådmannens utvidete leder gruppe er et rådgivningsorgan for sekretariatet . De skal bidra
til at prosjektet når sine mål, ved å involvere seg i framdrift, gi nødvendige avklaringer til
prosjektleder og prioritere ressurser til gjennomføring. Gruppen behandler saker fremmet av
sekretariatet .

Sekretariatet , ved prosjektleder , bistår adhocutvalget med utarbeidelse av behovsanalyse
og strukturutredningen . Prosjektleder leder prosjektgruppen . Prosjektleder skal rapportere til
adhocutvalget ved definerte milepæler . Prosjektleder har den daglige oppfølgingen av
prosjektet, og skal planlegge, delegere og følge opp aktiviteter i prosjektgruppa, og skal sikre
fremdrift og involvere alle til å bidra for å nå prosjektets mål.

Prosjektgruppen har ansvar for å innhente og produsere nødvendig kunnskapsgrunnlag,
gjennomføre informasjon og medvirkning samt produksjon av selve dokumentet med tekst,
kart og illustrasjoner.
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3.1 .1 Rådmannens utvidete ledergruppe

Oppgave Rolle Navn

S kal bidra til at prosjektet
når sine mål, ved å
involvere seg i fremdrift, gi
nødvendige avklaringer til
prosjektleder og prioritere
ressurser til gjennomføring.

Rådmann Tore Isaksen
Ass. rådmann Terje Dahlen
Kommunalsjef HR og fellestjenester Trude Bredal Steinmo
Kommunalsjef Helse og omsorg Christine Myhre Bråthen
Kommunalsjef Teknisk, kultur og idrett Hilde Brørby Fivelsdal
Kommunalsjef Økonomi og IT Gyrid Christoffersen
Kommuna l sjef Utdanning og familie Marianne Mortensen
Kommunikasjonssjef Mats Øieren
Byplansjef Inger Kammerud
Næringssjef Harriet Slaaen
Klima - og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen
NSF Sølvi Bergerud

Fagforbundet Bente Anita Bråthen

Hovedverneombud Arne Ihle Skuterud

3.1 .2 Prosjektgruppe

Navn Rolle/tema

Heidi Lafton Prosjektleder

Glenn Bjørsrud Prosessveileder

Sveinung Homme Stab HO

Tom Morten B. Nilsen Stab HO

Kristin E. Akre - Hansen Stab HO

Sanna Grønlid Økonomikonsulent
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Gjennomføringsstrategi
Møter med adhocutvalget gjennom hele prosjektet, spesielt ved større milepæler .

Møter med Rådmannens utvidete ledergruppe avholdes ved behov. På dette møtet skal
prosjektleder rapportere om status for arbeidet .

Utredningsarbeidet utføres hovedsakelig med interne ressurser, men prosjektstøtten er
innleid. Kvalitetssikringen av det faglige arbeidet forutsettes utført av interne. Denne
strategien er valgt for å sikre eierskap til kommunens egne strategier, og for å sikre at
prosjekt - og utredningskompetansen fra denne fasen blir værende i kommunen. Det gir
samtidig læring, god forankring og kunnskap til å kunne s tyre etterfølgende planlegging .

Samhandling, medvirkning og kommunikasjon
Det vurderes egen politisk medvirkning for denne utredningen når mulighetsrom skal
presenteres (februar/mars 2021).

Kommunikasjons - og i nvolveringsplan skal utarbeides og s amordnes blant annet med Leve
hele livet. Innbyggermedvirkning håndteres sammen med Leve hele livet , kommun e planens
samfunnsdel og arealstrategi . Interessentanalyse som gjennomføres tidlig i
utredningsarbeidet vil identifisere de sentrale interessenter og aktører s om vil bli håndtert
kvalitativt i arbeidet gjennom intervjuer .

Medvirkning internt i organisasjonen søkes samordnet med eksisterende møtestrukturer som
MKS - samlinger, e nhetsledermøter og o verordnete medbestemmelsesmøter.

Rammer og økonomi
Det er avsatt en økonomisk ramme til prosjektet. Dette dreier seg først og fremst om
konsulentbistand til prosjektstøtte tilsvarende ca. 40% stilling.
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Framdrift og milepæler
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4617-1   Arkiv:   

 

Plan for medvirkning  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte interessentanalyse og fremlagt plan for medvirkning legges til grunn for videre 

medvirkningsaktiviteter.  

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Resultatet av behovsanalyse og strukturutredning i helse og omsorg vil kunne påvirke mange 

ulike grupper. Eksempler på dette er tjenestemottakere, pårørende, ansatte, ledere, 

brukerorganisasjoner og politikere. Det er derfor viktig å sørge for medvirkning fra ulike 

grupper basert på hvilke behov og interesser det er antatt at de har til arbeidet.  

 

Administrasjonen har utarbeidet en foreløpig analyse av de ulike interressentene, og 

planlegger medvirkning basert på antatt holdning til prosjektet og grad av innflytelse. Dette 

omfatter både politisk medvirkning, innbyggermedvirkning og intern medvirkning.  

 

Politisk medvirkning sikres gjennom informasjon i råd og utvalg, samt det faktum at det er 

nedsatt et adhocutvalg som skal lede arbeidet med utredningen. 

 

Intern medvirkning i organisasjonen sikres gjennom at det er en administrativ prosjektgruppe, 

intervjuer med ledere, ansatte og MKS-grupper, informasjon på MKS samling(er) og 

informasjon/involvering i ledermøter. 

 

Når det gjelder innbyggermedvirkning ville det ideelle ha vært å invitere til 

medvirkningsverksteder. Situasjonen med pågående pandemi gjør at dette i beste fall er svært 

krevende, og det legges derfor opp til stor grad av digital medvirkning.  

 

På bakgrunn av interessentanalysen er det laget en foreløpig plan for medvirkningsaktiviteter. 

Planen er under utvikling og vil legges frem i møtet.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse (3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), innovasjon og infrastruktur (9), 

bærekraftig byer og samfunn (11), samarbeid for å nå målene (17). 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Rådmannen mener at det er viktig at alle interessenter får mulighet til å komme med innspill. 

Det er knyttet usikkerhet til om digitale medvirkningsaktiviteter er egnet til å få innspill fra 

alle brukergrupper, spesielt fra den eldre delen av innbyggerne. Det er imidlertid kjent at 

denne brukergruppen har høyere risiko for alvorlig forløp av korona, derfor anbefaler 

rådmannen ikke at det gjennomføres aktiviteter hvor man samler mange i denne gruppen.  

 

 

Vedlegg 

Interessentanalyse 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 

 

 



I nteressentanalyse behovsanalyse og strukturutredning helse og omsorg
Primære interessenter

Aktører og
interessenter

Relasjon til
prosjektet
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Behov og interesser i
prosjektet

Hvordan
håndtere/involvere

Temaer for
kartlegging

Pårørende Blir direkte påvirket av
løsning .

Middels Avhengig av
løsning

Lokalisering. Type tjeneste,
kvalitet i tjenesten.

Gjennom
spørreundersøkelse

Trygghet , kvalitet i
tjeneste tilbudet

Brukere Blir direkte påvirket av
løsning .

Lav -
middels

Avhengig av
løsning

Lokalisering. Type tjeneste,
kvalitet i tjenesten.

Gjennom
spørreundersøkelse,
intervjuer med ledelse på
institusjonene.

Trygghet, kvalitet i
tjenestetilbudet

Ansatte Arbeidsplass Middels + Lokalisering, fysisk
arbeidsforhold, størrelse på
enhet vil påvirke turnus

Intervjuer med ledelse ved
institusjonene. Intervju
med MKS grupper.
Informere på MKS -
samlinger

Fysisk arbeidsmiljø

Hjemmetjenesten Intervjuer med ledelse i
hjemmetjenesten. Se ntrum
(Anne Marie Brager) og
integrerte tjenester
(Annette Sulland).

Organisering tjenester,
kapasitet, utvikling siste 10
år, utvikling
velferdsteknologi , type
brukere, kompetanse
høyere utdanningsnivå og
bredere kompetanse
helsefagarbeidere .

Tilrettelagte tjenester Personer med
funksjonsnedsettelser,
lett psykiatri osv.

Intervjuer med ledelse ved
omsorgsboliger /tjenester .

Velferdsteknologi, hvordan
utvikling i fremtiden, heltid,
fleksibilitet (hva er
personalets behov),
optimal størrelse/an tall
brukere, lokalisering

Institusjoner Intervjuer med ledelse ved
institusjon

Velferdsteknologi, hvordan
utvikling i fremtiden, heltid,
fleksibilitet (hva er
personalets behov),



optimal størrelse/antall
brukere, lokalisering

Teknisk drift,
eiendomsforvaltning

Utføre tjenester i
byggene

Høy ++ Økonomiske interesser,
stort/lite, reisevei, tekniske
installasjoner, materialvalg

Intervjuer med ledelse/evt.
sentralt driftspersonell.

Hvordan fungerer
velferdsteknologi i dag og
fremover, erfaring F DV,
lokalisering/transport,
effektivitet i
bygningsmassen, gir ulike
brukergrupper ulike krav til
drift?

Ledere i helse og
omsorg

Blir direkte påvirket av
løsning

Høy +++ Lokalisering, fysisk
arbeidsforhold, størrelse på
enhet vil påvirke turnus,
ansvarsforhold, økonomi,
ledelsesstruktur

Intervjuer med ledelse. Dekkes av andre
interessentgrupper.

Tillitsvalgte Representerer ansatte Høy + Lokalisering, fysisk
arbeidsforhold, størrelse på
enhet vil påvirke turnus

Intervjuer, jevnlige
statusm øter, deltagelse
utvidet leder gruppe.

Utvikling i tjenestebehov,
brukere, heltid/deltid

Vernetjenesten Representerer ansatte Høy + Lokalisering, fysisk
arbeidsforhold, størrelse på
enhet vil påvirke turnus

Intervjuer, jevnlige
statusmø ter, deltagelse
utvidet le der gruppe.

Utvikling i tjenestebehov,
brukere, heltid/deltid

Tildelingskontoret/
forvaltningsenheten

Blir direkte påvirket av
løsning

Høy ++ Tilby god kvalitet i tjenestene,
riktig tjeneste til behov, riktig
innredning på omsorgstrappa

Intervjuer med ledelse. Ventelister, kapasitet
dagtilbud, dekningsgrad,
behov for midlertidige
plasser, krav for tildeling av
sykehjemsplass.

Kommuneoverlegen Medisinfaglig rådgiver
for helse og
omsorgstjenestene

Middels Avhengig av
løsning

Utforming av bygg (hindre
smi tte), opptatt av driftsform

Intervju

Planavdelingen Vedtak av planer ved
nye lokasjoner

Middels ++ Levende lokalsamfunn,
byutvikling

Samarbeid,
dokumentgjennomgang .

Flyttemønster eldre,
mulighet for
samlokalisering,

Boligstiftelsen Eier store deler av
boligmassen

Lav 0 Kommunalt eid stiftelse med
driftsselskap

Intervjue



Sekundære interessenter

Aktører og
interessenter

Relasjon til
prosjektet

Grad av
innflytelse

Holdning til
prosjektet
( --- /+++)

Behov og interesser i
prosjektet

Hvordan håndtere/involvere

Utbygging Utvikler og bygger
kommunale formål

Lav Avhengig av
løsning

Byutvikling Intervjuer.

Fastlegene Gir tjenester Lav + Påvirkes i stor grad, lokalisering,
driftsform (omsorgsbolig/
institusjon)

Intervjuer med ledelsen

Politiske lokallag Representerer
lokalbefolkning.
Talerør

Middels Avhengig av
løsning, ulike
meninger

Ta vare på lokalmiljøet Spørreundersøkelse.

Politiske utvalg Rådgivende,
innstiller til FS og
KS

Høy ++ Kvalitet i tjenestene, økonomisk
bærekraftig

Prese ntasjoner, politisk medvirkning

Politiske råd Rådgivende,
innstiller til FS og
KS

Middels Avhengig av
løsning

Kvalitet i tjenestene, lokalisering Prese ntasjoner, politisk medvirkning

Brukerorganisasjoner Blir direkte
påvirket av løsning .

Middels Avhengig av
løsning

Lokalisering. Type tjeneste, kvalitet i
tjenesten.

Spørreundersøkelse

Renhold Dekkes av intervju med eiendomsdrift

Vaktmestere Dekkes av intervju med eiendomsdrift

Venneforeninger,
frivillige

Blir direkte
påvirket av løsning

Lav - Tilrettelegging for beboere, ønsker ikke
endringer

Spørreundersøkelse

Pensjonistforeninger Representerer
aldersgruppe og
lokalbefolkning.
Talerør

Lav Avhengig av
løsning, ulike
meninger

Ta vare på lokalmiljøet Spørreundersøkelse

Underleverandører
(mat, utstyr, medisiner
osv.)

Leveranse av
nødvendig utstyr

Lav Avhengig av
løsning

Kjøreavstand, volum - behov, teknologi
osv.

Spesialisthelsetjenesten Avhengig av gode
tjenester hos
kommunen

Lav + God kvalitet, riktig tjenester kan gi
færre sykehusinnleggelser

Legevakt Gir tjenester Lav + Påvirkes i stor grad, lokalisering,
driftsform (omsorgsbolig/
institusjon)



IT - avdelingen Utføre tjenester i
byggene

Middels + Økonomiske interesser, stort/lite,
reisevei, tekniske installasjoner,
velferdsteknologi

Hjelpemiddellageret Utføre tjenester i
byggene

Lav + Økonomiske interesser, stort/lite,
reisevei, tekniske installasjoner,
velferdsteknologi

NAV Håndterer
støtteordninger

Lav 0 Økonomiske interesser (rimelige/
dyre boformer)

Politi Gjelder i hovedsak
rus/psykiatri
boligene

Lav Avhengig av
løsning/lokasjon

Responstid, lokalisering.

FACT - team Gjelder
rus/psykiatri

Lav Avhengig av
løsning/lokasjon

Responstid, lokalisering.

Kommunikasjons -
avdelingen

Mediahåndtering,
kommunikasjons -
strategi

Lav + Kommunikasjonsplan, involvering,
informasjon

Fylkeskommunen Tilsyn, klagesaker,
tilskuddsordninger

Lav 0 Kvalitet i tjenesten, forsvarlig

Innbyggere,
lokalbefolkning

Blir påvirket av
løsning

Lav Avhengig av
løsning

Kvalitet i tjenester, lokalisering,
levende lokalsamfunn, byutvikling,
involvering, åpen/transparent prosess

Media Talerør for alle Middels Avhengig av
løsning

Informasjon

Husbanken Tildele tilskudd,
rådgiver

Høy + Involvering
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- 

Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4620-1   Arkiv:   

 

Grunnlagsdokumenter - minikonkurranse teknisk tilstandsvurdering av helsebygg  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte dokumenter godkjennes som grunnlag for minikonkurranse på teknisk 

tilstandsvurderinger av helsebygg.  

 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune benytter seg i dag av mange bygg for å drifte sine pleie- og 

omsorgstjenester. De fleste av disse byggene eies i dag av Ringerike boligstiftelse, og har 

gjenomgått omfattende rehabiliteringsarbeider de siste årene.  

 

De store helsebyggene som Ringerike kommune eier selv, Hønefoss omsorgssenter, Tyribo 

omsorgssenter og Hvelven omsorgssenter, har ikke i samme grad vært gjenstand for lignende 

arbeider. Det er knyttet usikkerhet til teknisk tilstand på disse bygningene. Administrasjonen 

mener derfor at det er behov for å gjennomføre tekniske tilstandsvurderinger av nevnte bygg 

for å gjøre en totalvurdering av om det er hensiktsmessig og kostnadsmessig forsvarlig å 

videreføre disse som omsorgsbygg.   

 

Ringerike kommune har rammeavtaler med tre leverandører som kan gjennomføre slike 

tilstandsvurderinger; Rambøll, Nor-Consult og ÅF Engeneering (i den rekkefølgen). Rambøll 

har anslått kostnaden av en slik vurdering til om lag 250.000 kroner per bygg. Når anslått verdi 

på et oppdrag er i en gitt størrelsesorden, så har Ringerike kommune anledning til å 

gjennomføre minikonkurranse mellom de tre leverandørene. Adminstrasjonen anbefaler at dette 

blir gjort for å få lavest mulig kostnad på dette arbeidet.  

 

Administrasjonen har jobbet på tvers av sektorer for å utarbeide forslag til 

grunnlagsdokumenter, og dersom adhocutvalget godkjenner grunnlaget kan minikonkurransen 

iverksettes umiddelbart.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

God helse (3), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), innovasjon og infrastruktur (9), 

bærekraftig byer og samfunn (11), samarbeid for å nå målene (17). 



- 

 

 

Rådmannens vurdering 

Flere av de bygningene som benyttes til omsorgsbygg i dag tilfredsstiller sannsynligvis ikke 

Husbankens krav til omsorgsbygg. Vurdering av byggenes funksjonalitet for drift av 

omsorgstjenester gjennomføres med interne ressurser. Videre er det usikkerhet knyttet til 

teknisk tilstand på noen av byggene, og Rådmannen mener at det er behov for en ekstern 

vurdering av disse som en del av utredningen. 

 

Vedlegg 

Minikonkurransegrunnlag 

Oppdragsbeskrivelse 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton 
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Tilbudsforespørsel i minikonkurranse
på rammeavtale om arkitekt - , prosjektering og

rådgivningstjenester

Ringerike kommune inviterer til minikonkurranse om levering av tilstandsvurdering av
Tyribo, Hønefoss og Hvelven .

Minikonkurransen gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriften § 26 - 3 (4) og reglene i
rammeavtalen. Forespørselen går til samtlige rammeavtaleleverandører.

Leverandørene kan ikke tilby dårligere be tingelser i minikonkurranser enn de betingelsene
som følger av rammeavtalen.

1. OPPDRAGSBESKRIVELSE

Hva som skal anskaffes:
Rådgiver skal foreta en teknisk tilstandsvurdering av helsebyggene Tyribo, Hønefoss og
Hvelven.

Nærmere spesifikasjoner:
- Se vedlegg 1, beskrivelse av oppdraget

Leveringsfrist:
Leveringsfrist 31.12.2020.

2. KONKURRANSEBETINGELSER

Konkurranseform:
Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse.

Deltilbud
Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget.

Kontrakt
Avtaleforholdet vil bli regulert av kontraktsvilkårene ang itt i rammeavtalen og av NS 8402
Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivnings oppdrag honorert etter medgått tid .

U nderleverandør
Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor
oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene ved å fremlegge en
forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

Spørsmål til konkurransen
Har du noen spørsmål vedrørende dette anbudet, må disse stilles i kommunikasjonsmodulen i
Mercell. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres.
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Tilbudsinnlevering:
Tilbud skal leveres innen mandag xx.xx .2020, kl. 1 2 .00.

Alle tilbud skal leveres elektronisk, med elektronisk signatur, via Me rcell - portalen,
www.mercell.no, innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet
tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp).

Krav til tilbudets utforming og innhold.

Tilbudet skal struktureres på følgende måte og inneholde følgende:

1. Tilbudsbrev. Tilbudsbrevet skal inneholde eventuelle forbehold.
2. Utfylt timespris og estimert antall timer i Mercell
3. CV for tilbudt personell, hvor relevante referanseprosjekter er dokumentert, se

tildelingskriteriet 2 .
3. Løsningsforslag på inntil en A4 sider, se tildelingskriteriet 3 .

Vedståelsesfrist
Tilbyder er bundet av tilbudet i 2 måned fra tilbudsfristen.

Tildelingskriterier
Tilbud i minikonkurransen evalueres på bakgrunn nedenstående kriterier:

1. Pris (5 0 %)
Utfylt pris i Mercell som angir timespris og estimert antall timer . Totalsummen på
honorarbu dsjettet(oppgitt timespris*estimert antall timer) legges til grunn for
evalueringen av pris .

2. Oppdrags spesifikk kompetanse/erfaring (3 0 %)
Kompetanse på tilbudt nøkkelpersonell. Det skal leg ge ved CV på teamet som tilbys
for levering av oppdraget. Hver CV kan maksimalt være 3 - 4 sider.

3. Løsningsforslag (2 0 %)
Leverandøren skal på en A4 side kort beskrive hvordan oppdraget skal organiseres,
planlegges og gjennomføres, herunder skal det i tillegg leveres en fremdriftsplan.

T ildeling av kontrakt
Når evalueringen er sluttført og leverandør er valgt, vil samtlige tilbydere motta informasjon
om hvem som ble valgt, sa mt en kort begrunnelse for valget.



Vedlegg 1, oppdragsbeskrivelse

Tilstandsvurdering av Tyribo, Hønefoss og Hvelven

Bakgrunn/historikk for oppdraget :
Det gjøres en vurdering av eksisterende bygg for å planlegge vedlikehold og investeringer i årene
fremover. Denne bestillingen er et ledd i det å kartlegge tilstanden på det eksisterende som et
utgangspunkt for dette arbeidet. Dette vil også bli del av en politisk prosess etter hvert.

Leveranse:
Det skal leveres en tilstandsvurdering av eksisterende bygg. Tilstandsvurderingen skal sæ rlig
omhandle byggets beskaffenhet slik det er i dag. Restlevetid på de forskjellige relevante detaljer,
bygningsmasse og tekniske anlegg.

Tilstandsvurderingen skal også s e på muligheter og utfordringer for tekniske anlegg i byggene
herunder; VVS, EL, te mperaturstyring og ventilasjon, brannvern og brannsikkerhet

Tegninger/bilag
Bilag 1, Plantegninger Hvelven

- Underetasje
- 1 etg
- Loft
- Alle planer

Bilag 2, Plantegninger Hønefoss omsorgssenter
- 1 etg
- 2 etg
- 3 etg
- Kjeller

Bilag 3, Plantegninger Tyibo
- Hovedetasje
- Underetasje
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Ad hoc - Strukturutredning i Helse og omsorg 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4614-1   Arkiv:   

 

Strukturutredning helse og omsorg - Informasjon om gjennomføring av 

funksjonsvurderinger  
 

Forslag til vedtak: 

Ad hoc-utvalget gir sin tilslutning til valgt framgangsmåte for funksjonsvurdering av 

helsebyggene i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgstjenesten i Ringerike kommune har innledet et større arbeid for å planlegge 

framtidig tjenestestruktur. Som ledd i dette arbeidet skal alle kommunens større helsebygg 

funksjonsvurderes. Tjenestestedene som skal undersøkes har døgnbemanning, og kategoriseres 

som omsorgsboliger og institusjoner. Hensikten er å danne grunnlag for å vurdere om lokalene 

ved de ulike tjenestestedene er tilpasset virksomheten, arbeidsoppgavene, tilsatte og brukere. 

 

Beskrivelse av saken 

Funksjonsvurderingen av kommunens helsebygg vil bli basert på tre ulike tilnærminger. 

1. I hvilken grad oppfyller byggene Husbankens krav til helsebygg? 

Husbanken har klare designprinsipper for forskjellige typer omsorgsboliger og 

institusjoner, disse framkommer av vedlagte veileder. Byggene vurderes dels ved å 

gjennomgå plantegninger og dels ved å kartlegge hvilke tjenester som tilbys. Det vil på 

grunnlag av dette bli utarbeidet en matrise som kategoriserer helsebyggene etter 

Husbankens gjeldende designprinsipper. 

2. I hvilken grad oppfyller byggene Arbeidstilsynets anbefalinger for godt fysisk 

arbeidsmiljø? 

Undersøkelsen gjennomføres dels ved gjennomgang av plantegninger, og dels ved 

intervju av ansatte beskrevet under punkt 3. 

3. Hvordan oppleves det å arbeide i byggene? 

For undersøke hvordan fysiske arbeidsforhold knyttet til helsebyggene oppleves av de 

ansatte, vil staben i helse- og omsorg gjennomføre intervjuer med MKS-gruppene på 

hvert enkelt tjenestested. MKS-gruppene består av lokaltillitsvalgte, verneombud og 



- 

ledere. Det er på forhånd utarbeidet et sett av spørsmål til forberedelse. Spørsmålene er 

kvalitetssikret av hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Ringerike kommune. 

Undersøkelsen vil i stor grad være kvalitativ, hovedhensikten er å få de ansattes egne 

vurderinger. Intervjuene vil bli gjennomført i oktober og november 2020. 

De ulike tjenestestedene har over tid utviklet og endret seg. Brukergruppene og 

arbeidsbelastningene kan være annerledes i dag sammenlignet med situasjonen ved oppstart. 

De samlede resultatene av undersøkelsene vil danne grunnlag for funksjonsvurdering av hvert 

enkelt bygg knyttet til dagens virksomhet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Saken har betydning for god helse (mål 3), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige 

byer og tettsteder (mål 11) og samarbeid for å nå målene (mål 17). 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at overnevnte undersøkelsesopplegg vil være tilstrekkelig for å 

kategorisere våre helsebygg etter Husbankens designprinsipper, samt å vurdere byggenes 

funksjonalitet for dagens virksomhet. Det kan i tillegg bli behov for bygningstekniske 

vurderinger, særlig av de elste byggene.  

 

3 vedlegg 

Kartleggingsspørsmål til MKS-gruppene 

Kartleggingsmøter med MKS-gruppene 

Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



Kartleggingsmøter med MKS-gruppene 
MKS-møte Dato Tidspunkt 

Austjord 19.10.20 Kl. 13.00-15.00 

Hov gård 20.10.20 Kl. 14.45-15.30 

Hallingby 21.10.20 Kl. 14.00-15.30 

Slettåker (Familiens hus, 4. etg.) 22.10.20 Kl. 12.30-13.30 

Hønefoss omsorgssenter 22.10.20 Kl. 14.00-15.00 

Sokna omsorgssenter 27.10.20 Kl. 12.00-13.00 

Krokenveien 28.10.20 Kl. 13.30-14.30 

Tyribo 29.10.20 Kl. 13.00-14.00 

Fossetorget 30.10.20 Kl. 13.00-14.00 

Nes omsorgssenter 02.11.20 Kl. 13.30-15.00 

Hvelven 05.11.20 kl. 14.00-15.00 

 



Kartlegging av fysisk arbeidsmiljø knyttet til bygningsmessige forhold 

ved tjenestestedene 
Kartleggingen skal danne en del av faktagrunnlaget i den pågående strukturutredningen for helse- og 
omsorgstjenestene i Ringerike kommune. Undersøkelsen skal gi grunnlag for å vurdere om lokalene 
ved de ulike tjenestestedene er tilpasset virksomheten, arbeidsoppgavene, tilsatte og brukere. 
Kartleggingen gjennomføres som møter med MKS-gruppene ved tjenestestedene, møtene ledes av 
Sveinung Homme, Glenn Bjørsrud og Tom Morten Nilsen. Vi ønsker at medlemmene av MKS-
gruppene på forhånd tenker gjennom følgende spørsmål: 
 
 

1. Kan rullestolbrukere bevege seg fritt uten hjelp av ansatte? 
a. Har bygget selvåpnende inngangsdører med tilstrekkelig bredde (120 cm)? 
b. Har bygget nødvendige rullestolramper? 
c. Er det terskler eller andre hindre for fri bevegelse inne i bygget? 

2. Har bygget egnet oppstillingsplass til tekniske hjelpemidler (f.eks. personløftere og 
forflytningshjelpemidler)? 

3. Er vaktrom, medisinrom, skyllerom og andre arbeidsrom hensiktsmessig plassert og egnet for 
arbeidsoppgavene? 

a. Størrelse 
b. Gangavstand 

4. Er brukernes rom/leiligheter egnet for ansattes arbeidsoppgaver? 
a. Plass til sykeseng 
b. Plass til tekniske hjelpemidler 
c. Plass på bad 

5. Er brukernes fellesrom egnet for ansattes arbeidsoppgaver? 
a. Plass på spiserom 
b. Plass på aktivitetsrom 

6. Har bygget egnet plass for oppstilling og lading av miniscootere og elektriske rullestoler? 
7. Har arbeidsplassen adskilte garderober med dusj for kvinner og menn? 
8. Har ansatte skap til oppbevaring av privattøy når de er på jobb? 
9. Er bygget egnet for god ivaretakelse av smittevern? 
10. Er det andre forhold ved bygget som skaper utfordringer for virksomheten og 

arbeidsoppgavene? 
11. Har arbeidsrom og fellesarealer god belysning (kan ha betydning for både ansattes 

arbeidsforhold og brukernes selvhjulpenhet)? 
12. Har bygget tilstrekkelig støydemping til virksomheten (f.eks. utagerende brukere)? 



Veileder for lokalisering og
utforming av omsorgsbygg
Denne veilederen skal hjelpe kommunene og andre aktører i bransjen med å etablere
gode løsninger.

HB 8.F.7
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Husbankens retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd står det at tilskudd skal gis
til sykehjem og omsorgsboliger der det legges vekt på kvaliteter som gjør omsorgsboliger
og sykehjem til gode hjem og gode arbeidsplasser. Disse målsettingene er forankret i
Verdighetsgarantien for eldreomsorg og Arbeidsmiljøloven. De overordnede prinsipper og
grunnleggende krav som Husbanken stiller som basis for all prosjektering av omsorgstilbud
erbeskrevet i kapittel 2. Dimensjoneringsgrunnlaget ligger i siste kapittel.

Veilederen må sees i sammenheng med arbeidsprosessene Framska e sykehjem og
omsorgsboliger for eldre og Framska e omsorgsboliger for mennesker med oppfølgingsbehov.

Aktører
O)OHUH R HQWOLJH DNW¡UHU KDU HQ UROOH L n ELVWn NRPPXQHU RJ DQGUH DNW¡UHU L IUDPVND HOVH� SODQOHJJLQJ RJ SURVMHNWHULQJ
av omsorgsboliger og sykehjem.

• Husbanken

Gjennom sine økonomiske virkemidler og ulike fora for veiledning og rådgivning bistår Hus-banken kommunene og
andre aktører med å oppnå god kvalitet på prosjekter. Husbanken implementerer og oversetter overordnede mål og
politiske føringer til praktisk handling og løsninger.

'HQQH YHLOHGHUHQ HU HW DY ÀHUH UHGVNDSHU +XVEDQNHQ KDU IRU n JL UnG RJ DQEHIDOLQJHU IRU DW RPVRUJVWLOEXGHQH
VNDO EOL JRGH KMHP RJ DUEHLGVSODVVHU� *MHQQRP GHQQH YHLOHGHUHQ IRUPLGOHU +XVEDQNHQ HUIDULQJHU IUD NRPPXQHU�
IRUVNQLQJ RJ IDJPLOM¡HU� 9HLOHGHUHQ VNDO ELGUD WLO DW NRPPXQHQ� +XVEDQNHQ RJ DQGUH VWDWOLJH DNW¡UHU KDU HQ IHOOHV
forståelse av behovet for om-sorgsplasser og kvaliteter knyttet til disse. Videre mener vi at veilederen blir et verktøy
ved bestilling og prosjektering. Husbanken kan i henhold til retningslinjer avslå å gi tilskudd til prosjekter som har for
dårlig standard eller som ikke tilfredsstiller de overordnede prinsipper og grunnleggende krav som er lagt til grunn for
investeringstilskuddet.

• Kommuner

.RPPXQHQ KDU HQ YLNWLJ UROOH PHG VLQ KHOVHIDJOLJH NRPSHWDQVH� NXQQVNDS RP WLOUHWWHOHJJLQJ RJ KMHOS VRP \WHV L
KMHPPHQH� NXQQVNDS RP EHIRONQLQJ�EHKRY RJ L GH SnU¡UHQGH VLQ UROOH�

• Fylkesmannen

Husbanken kan innhente faglig veiledning fra Fylkesmannen i forbindelse med prosjektene. Fylkesmannen bistår med
relevant informasjon om prosjekter og kommuner. Det er viktig at Fylkesmennene uttaler seg om hvorvidt prosjektet
GHW V¡NHV RP WLOVNXGG WLO� NRPPHU LQQ XQGHU IRUPnOHW IRU RUGQLQJHQ�

• Arbeidstilsynet

$UEHLGVWLOV\QHW VNDO Sn IRUKnQG JL VDPW\NNH� MI� DUEHLGVPLOM¡ORYHQ † � ���� WLO O¡VQLQJHU L V\NHKMHP� RPVRUJVEROLJHU
og andre pleie- og rehabiliteringsinsti-tusjoner. Kommuner og andre aktører som skal bygge eller gjennomføre
søknad-spliktige utbedringer i denne typen arbeidsplasser må inneha Arbeidstilsynets samtykke før kommunen
NDQ JL LJDQJVHWWLQJVWLOODWHOVH� MDPI¡U SODQ� RJ E\JQLQJV�ORYHQ † �� �� �VDPRUGQLQJVSOLNWHQ�� .DSLWWHO �
Dimensjoneringsgrunnlag i denne veilederen er laget i samarbeid med Arbeidstilsynet. De underliggende til-
V\QVNRQWRUHQH NDQ LNNH JL GLVSHQVDVMRQ IUD GLPHQVMRQHULQJVNULWHULHU GH¿QHUW L GHQQH YHLOHGHUHQ�

• NAV Hjelpemiddelentral

NAV Hjelpemiddelsentral har et ansvar for tilrettelegging i den enkelte leilighet på bakgrunn av den enkelte beboer
VLWW EHKRY RJ UHWWLJKHW� , WLOOHJJ E¡U 1$9 +MHOSHPLGGHOVHQWUDO GHU GHW HU UHOHYDQW KD HQ UROOH L SODQOHJJLQJVSURVHVVHQ�
slik at muligheter og begrensninger avklares tidlig. Eksempler på hjelpemidler og installasjoner i omsorgsboliger
¿QDQVLHUW DY 1$9 +MHOSHPLGGHOVHQWUDO HU VHQJHU� SHUVRQO¡IWHU� EDGHURPO¡VQLQJHU WLO WRDOHWW RJ GXVM� NM¡NNHQO¡VQLQJHU
og omgivelseskontroll.
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1 . B AKG R U N N
Intensjonen med denne veilederen er at den skal hjelpe kommuner og andre aktører i bransjen med å
etablere gode løsninger.

Behov for økt nærhet til tjenestene
'H ÀHVWH VRP PRWWDU KHOVH� RJ RPVRUJVWMHQHVWHU ERU KMHPPH� '¡JQEDVHUWH KMHPPHWMHQHVWHU L NRPPXQHQH JM¡U
GHWWH PXOLJ VHOY PHG VWRUH IXQNVMRQVQHGVHWWHOVHU� )RU HQNHOWH NDQ GHW n ER KMHPPH Y UH XHJQHW� RJ WMHQHVWHEHKRYHW
bli så stort at andre boformer er nødvendig og gir en bedre løsning. Noen opplever det som ensomt eller utrygt
å bo alene. Andre kan trenge hjelp til å lage struktur og innhold i hverdagen. Det er derfor nødvendig å etablere
tilrettelagte

boformer som kan møte disse behovene. Slike boformer kan være i institusjon eller i omsorgsbolig med fellesareal.
'HW Pn RJVn HWDEOHUHV SODVVHU IRU DYODVWQLQJVWLOEXG IRU NRUWWLGVRSSKROG� UHKDELOLWHULQJ RJ GDJRSSKROG�

Om veilederen
Intensjonen med veilederen er å hjelpe kommuner og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger.
9HLOHGHUHQ E\JJHU Sn HUIDULQJHU IUD GH VLVWH nUV XWE\JJLQJHU� QRUVNH RJ VNDQGLQDYLVNH HYDOXHULQJHU RJ DQEHIDOLQJHU�
VDPW .RQYHQVMRQHQ RP UHWWLJKHWHQH WLO PHQQHVNHU PHG QHGVDWW IXQNVMRQVHYQH �&53'�� , WLOOHJJ ¿QQHU YL I¡ULQJHU L
disse politiske dokumenter:

• 0HOG� 6W� � � ���� ����� �� /HYH KHOH OLYHW
• NOU 2011 :11 Innovasjon i omsorg
• NOU 201 6:1 7 På lik linje
• 0HOG� 6W� �� ���� �±��� �� 0RUJHQGDJHQV RPVRUJ
• Omsorg 2020
• Demensplan 2020

I disse dokumentene tydeliggjøres også framtidas omsorgsutfordringer og det pekes på behovet for nytenking og
XWYLNOLQJ DY LQQRYDWLYH O¡VQLQJHU� )UDPWLGDV EUXNHUH YLO EHVWn DY ÀHUH \QJUH WMHQHVWHPRWWDNHUH VDPWLGLJ VRP GHW
forventes en økende andel eldre i befolkningen. Les mer om ulike tilrettelagte botilbud i et historisk perspektiv og
utfordringene framover i kapittel 1 .1 og om planprosessen i kapittel 1 .2.

Veilederen skal:
• 6LNUH JRG NYDOLWHW L SURVMHNWHU VRP ¿QDQVLHUHV PHG LQYHVWHULQJVWLOVNXGG� VOLN DW RPVRUJVWLOEXGHQH EOLU JRGH KMHP

og gode arbeidsplasser.
• %LGUD WLO EHGUH NRPPXQLNDVMRQ PHOORP XOLNH HWDWHU RJ SROLWLNHUH L NRPPXQHQ� RJ L NRPPXQLNDVMRQ PHG

+XVEDQNHQ� RP KYLONH NUDY RJ NYDOLWHWHU VRP Pn OHJJHV WLO JUXQQ L SURVMHNWHU �
• Være et verktøy når kommunen skal gjøre bestilling hos arkitekter og i prosjektering.
• Formidle statlige føringer til kommunene.
• Sikre likebehandling mellom ulike regioner og prosjekter ved saksbehandling av investeringstilskuddet.
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Målgruppene for investeringstilskuddet
0nOJUXSSHQH IRU ERWLOEXG ¿QDQVLHUW DY LQYHVWHULQJVWLOVNXGGHW HU SHUVRQHU PHG GHPHQV� NRJQLWLY VYLNW� ODQJYDULJ
omatiske sykdommer og store sammensatte funksjonsnedsettelser. Det inkluderer også personer med
XWYLNOLQJVKHPPLQJ� UXVSUREOHPHU RJ�HOOHU SV\NLVNH OLGHOVHU MI� +XVEDQNHQV UHWQLQJVOLQMHU +% ��% � � ©5HWQLQJVOLQMHU
for investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger.»

'HQQH YHLOHGHUHQ Pn VHHV L VDPPHQKHQJ PHG DUEHLGVSURVHVVHQH )UDPVND H V\NHKMHP RJ RPVRUJVEROLJHU IRU
HOGUH RJ )UDPVND H RPVRUJVEROLJHU IRU PHQQHVNHU PHG RPIDWWHQGH RSSI¡OJLQJVEHKRY �

1.1 De siste 1 5 års u tvikl in g og m orgen dagen s utfordrin ger

Bo- og tjenestetilbudet for mennesker med behov for helse- og sosialtjenester har endret seg mye de siste
1 5 årene. Og nye utfordringer venter.

Ulike tilrettelagte botilbud i et historisk perspektiv

Botilbud og omsorg for mennesker med behov for helse- og sosialtjenester har vært i stor forandring de siste 1 5
år. Tilrettelagte boliger med hjemmetjenester har for mange tatt institusjonenes plass. Reformen i helsevernet for
psykisk utviklingshemmede

�$QVYDUVUHIRUPHQ L � ��� � OD JUXQQODJHW IRU XWÀ\WWLQJ IUD LQVWLWXVMRQ WLO EROLJ RJ E\JJLQJ DY WLOSDVVHGH EROLJHU �

I løpet av det første tiåret etter reformen etablerte kommunene mange små botilbud til sine innbyggere med
utviklingshemming.

5HJMHULQJHQV 128 ��� ��� � ´3n OLN OLQMH ± nWWH O¡IW IRU n UHDOLVHUH JUXQQOHJJHQGH UHWWLJKHWHU IRU PHQQHVNHU PHG
utviklingshemming” fokuserer blant annet på boligsituasjonen til personer med psykisk utviklingshemming. Det
IRUHVOnV HW WDN Sn DQWDOO EROLJHU L ERIHOOHVVNDS� RJ GHW YHNWOHJJHV LQGLYLGXHOOH O¡VQLQJHU RJ ¡NW EUXNHUPHGYLUNQLQJ
overfor denne målgruppen.

*M UHYROOXWYDOJHWV LQQVWLOOLQJ IUD � ��� �128 � ���� � 7U\JJKHW ± 9HUGLJKHW ± 2PVRUJ� ¿NN VWRU EHW\GQLQJ IRU ER� RJ
tjenestetilbud for eldre. Utvalget la stor vekt på at framtidas omsorgstjenester i størst mulig grad skulle foregå i
hjemmet og styres av individuelle behov.

'HWWH HU EDNJUXQQHQ IRU VDWVLQJ Sn RPVRUJVEROLJHU� HQHURP RJ EHGUH ERNYDOLWHW Sn V\NHKMHPPHQH�

Psykiatriske institusjoners tilbud har i stor grad endret seg fra langtidstilbud til korttidstilbud og poliklinikk. Liggetiden
Sn V\NHKXV HU NRUWHW QHG� RJ ÀHUH V\NGRPPHU EHKDQGOHV SROLNOLQLVN�

Også innen rusomsorgen har utviklingen gått i retning av kommunale tiltak. Dette er forhold som har bidratt til å
endre forventningene til det kommunale helsetilbudet.

Omsorgsboliger og sykehjem
'HQ VWRUH XWE\JJLQJHQ DY RPVRUJVEROLJHU XQGHU +DQGOLQJVSODQ IRU HOGUHRPVRUJHQ �� ���±����� RJ
2SSWUDSSLQJVSODQ IRU SV\NLVN KHOVH �� ���±����� JD NRPPXQHU RJ VWDWOLJH P\QGLJKHWHU Q\WWLJH HUIDULQJHU RP
hvordan vi kan tilpasse nye boformer til personer med til dels store helse- og trygghetsbehov. I en del kommuner
HU JUHQVHQH PHOORP V\NHKMHP RJ RPVRUJVEROLJHU PLQGUH W\GHOLJ� VRP IRU HNVHPSHO YHG DW RPVRUJVEROLJHU NDQ KD
stasjonær bemanning. Fremdeles er det klare forskjeller mellom institusjon og bolig når det gjelder betalingsformer
og lovverk.

I de siste årenes utbedring og bygging av nye sykehjem er det lagt vekt på enerom. I tillegg er det lagt vekt på å
RUJDQLVHUH ERHQKHWHU L PLQGUH JUXSSHU� RJ n EHGUH WLOJMHQJHOLJKHWHQ WLO XWHDUHDOHU� 'HWWH DQVHV VRP JRGH NYDOLWHWHU
IRU DOOH� RJ VSHVLHOW YLNWLJ IRU SHUVRQHU PHG GHPHQV� 2PVRUJVEROLJHU VRP E\JJHV L GDJ HU WLOWHQNW GH VRP WUHQJHU
PHVW WMHQHVWHU� 'HWWH YLO L PDQJH WLOIHOOHU NUHYH VSHVLHOO WLOUHWWHOHJJLQJ� EnGH DY KHQV\Q WLO EUXNHUQHV EHKRY RJ WLO GH
som skal yte tjenester.
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Morgendagens utfordringer

8WIRUGULQJHQH IUHPRYHU HU JRGW EHVNUHYHW L ©128 ���� � �� ,QQRYDVMRQ L RPVRUJ�ª 'H JHPRJUD¿VNH HQGULQJHQH YLO
i de nærmeste tiårene trolig føre til større etterspørsel etter msorgstjenester både fra yngre og eldre brukergrupper.
6DPWLGLJ YHW YL DW EnGH GH VRP VNDO L GHQQH RPVRUJHQ RJ ¿QDQVLHUH GHWWH WMHQHVWHWLOEXGHW EOLU I UUH� 'HWWH XWIRUGUHU
GHQ QRUGLVNH YHOIHUGVPRGHOOHQ� RJ SUHVVHU IUDP HW EHKRY IRU Q\H VYDU RJ O¡VQLQJHU � 'HWWH HU DPELVMRQHU VRP RJVn
må gjenspeiles i utforming og lokalisering av nye typer tilbud.

'HW XQGHUVWUHNHV L ©128 ���� � �� ,QQRYDVMRQ L RPVRUJª DW RPVRUJVXWIRUGULQJHQH LNNH NDQ O¡VHV DY
RPVRUJVVHNWRUHQ DOHQH� PHQ Pn XWYLNOHV VDPPHQ PHG DQGUH� 'HW HWWHUO\VHV Q\H VDPDUEHLGVUHODVMRQHU GHU EnGH
Q ULQJVOLY� IULYLOOLJ VHNWRU RJ SnU¡UHQGH VNDO ELGUD WLO XWYLNOLQJ DY Q\H O¡VQLQJHU RJ VYDU�

Bruker og pasient i sentrum
Regjeringen har også understreket betydningen av at fremtidens omsorgssektor skal sette bruker og pasient
L VHQWUXP �3DVLHQWHQV KHOVHWMHQHVWH�� 'HWWH NUHYHU Q\H PHWRGHU n MREEH Sn RJ HW W\GHOLJHUH EUXNHUIRNXV L DOW
utviklingsarbeid. Løsningen må ta utgangspunkt i brukerens totale livssituasjon.

Framtidige utfordringer vil sette kommuneøkonomien under hardt press. Kostnadsoptimale løsninger bør tilstrebes.
Ut i fra erfaringer handler dette i stor grad om å støtte personer så de kan bli boende hjemme lengst mulig. Dette
EHW\U VW\UNLQJ DY KMHPPHWMHQHVWHU� GDJWLOEXG� DNWLYLWHWVWLOEXG� NRUWWLGVSODVVHU RJ DYODVWQLQJVWLOEXG� , WLOOHJJ Pn
GHW HWDEOHUHV XOLNH Q\H EROLJWLOEXG L Q UKHWHQ DY VHUYLFH�� UHNUHDVMRQV� RJ P¡WHSODVVHU � KYRU GHW OHJJHV YHNW Sn
IRUHE\JJLQJ� HJHQ�PHVWULQJ RJ KYHUGDJVUHKDELOLWHULQJ�

Teknologi og nytenkning
%UXN DY Q\ WHNQRORJL WLO VW¡WWH RJ WLOV\Q L KMHPPHW HU XQGHU XWYLNOLQJ� PHQ EDUH L VWDUWIDVHQ� 0RUJHQGDJHQV RPVRUJV�
O¡VQLQJHU NUHYHU HQ KHOKHWOLJ WLOQ UPLQJ GHU E\JJ�I\VLVNH VWUXNWXUHU � Q\ WHNQRORJL RJ Q\H WMHQHVWHPRGHOOHU VHV
i ammenheng. Kontakt med nærmiljø og naboskap er en viktig del av løsningene. En forutsetning for å realisere
LQQRYDVMRQHU HU NXQQVNDS RP KYLONH XWIRUGULQJHU VRP VNDO O¡VHV� RJ JRG NMHQQVNDS WLO EUXNHUQHV XOLNH RSSOHYHOVH DY

situasjonen. Det er viktig å åpne opp for nytenkning i en tidlig fase av planleggingen. Slike innovasjonsprosesser
styrkes av et omfattende innsiktsarbeid som deles mellom de ulike aktørene. Dette danner grunnlag for
XWYLNOLQJVDUEHLG RJ LGpJHQHUHULQJ IRU n ¿QQQH Q\H VYDU�

1. 2 Om pl an prosessen

%\JJLQJ� GULIW� RJ YHGOLNHKROG DY ER� RJ WMHQHVWHWLOEXG WLO LQQE\JJHUH PHG VSHVLHOOH EHKRY � HU HQ NRPSOHNV
oppgave og betyr store investeringer for kommunen. Gode løsninger kan bare lykkes ved hjelp av klare
PnOVHWWLQJHU� WYHUUIDJOLJ NRPSHWDQVH� VDPDUEHLG RJ HQ JRGW RUJDQLVHUW SODQSURVHVV� 'HW HU GHUIRU YLNWLJ n
bruke tid og penger til planleggingen.

Det er driftsutgifter til tjenestetilbudet som utgjør den største økonomiske utgiften for kommunen over tid. Men drifts-
løsninger kan bare bli gode hvis de samtidig kombineres med hensynet til beboernes trivsel.

Kartlegging av ulike behov

Innbyggernes behov må fanges opp og registreres av kommunen. En boligsosial handlingsplan kan være et
KMHOSHPLGGHO IRU n XWYLNOH GH XOLNH EROLJWLOEXGHQH� (Q EHVNULYHOVH DY VLWXDVMRQHQ L GDJ� VXSSOHUW PHG HQ DQDO\VH DY
KYRUGDQ EHKRYHQH WUROLJ YLO XWYLNOH VHJ GH Q UPHVWH nU� HU HW YLNWLJ XWJDQJVSXQNW� 'HWWH NDQ JM¡UHV Sn LQGLYLGQLYn
eller for grupper av personer. For å innfri o- og aktivitetsbehovene kan ulike tiltak vurderes. Løsningen kan være
RPE\JJLQJ� WLOE\JJ HOOHU n HWDEOHUH Q\H E\JJ� 7UHQJV GHW HW GL HUHQVLHUW WLOEXG� Pn GHW WHQNHV LQQRYDWLYW�

Innsikt om ulike brukeres ønsker og behov
(Q GLDJQRVHJUXSSH NDQ KD ÀHUH XOLNH SHUVSHNWLYHU� ,QQVLNW NDQ E\JJH Sn LQWHUYMX PHG EUXNHUH� SnU¡UHQGH RJ
DQVDWWH� VDPW UHODWHUW IRUVNQLQJ Sn WHPDHW� 6H IRU ¡YULJ DQEHIDOLQJHU RJ HUIDULQJHU EHVNUHYHW L YHLOHGQLQJVPDWHULHOO
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om boligløsninger for de ulike brukergrupper.

0DQJH XQGHUV¡NHOVHU EHNUHIWHU RJVn DW GHW LQQHQIRU GHQ VDPPH EUXNHUJUXSSH� VHWW L O\V DY KMHOSHEHKRY HOOHU
GLDJQRVH� LNNH EHW\U HQVDUWHW RSSIDWQLQJ DY EROLJSUHIHUDQVHQ� ‘NW RSSPHUNVRPKHW Sn EUXNHUQHV HJQH RJ XOLNH
EROLJSUHIHUDQVHU� EHW\U GHUIRU RJVn NRPPXQHQH Pn IRUV¡NH n WLOE\ XOLNH W\SHU EROLJWLOEXG� 'HW NDQ IRU HNVHPSHO Y UH
ordinære boliger eller boliger i nærheten av fellesrom og fellesaktiviteter.

Prosjektgruppe som innehar og ivaretar ulik kompetanse Det bør etableres en tverrfaglig prosjektgruppe satt
sammen av personer med ulik kompetanse. Gruppen bør inneha kompetanse om:

• byggets ulike beboergrupper
• tjenestetilbudet og forhold knyttet til stedet som arbeidsplass
• SODQOHJJLQJ� SURVMHNWHULQJ RJ IUDPGULIW DY HQ E\JJHVDN
• IXQNVMRQVYXUGHULQJ� WLOUHWWHOHJJLQJ RJ WHNQLVNH KMHOSHPLGGHOO¡VQLQJHU

$UNLWHNW� XWE\JJHU� EHERHU� SHUVRQDOH RJ SnU¡UHQGH YLO RIWH KD XOLNW V\Q Sn KYD VRP HU YLNWLJH NYDOLWHWHU�
Organisasjoner av funksjonshemmede eller andre brukergrupper har også kompetanse om ulike beboergrupper. I
HQ SURVHVV KYRU PDQJH XOLNH DNW¡UHU GHOWDU� IRUHQNOHU HW KYLV PDQ HWDEOHUHU HQ IHOOHV IRUVWnHOVH RJ VSUnN IRU n GU¡IWH
ulike kvaliteter i det som skal bygges. Det er derfor viktig at ulik type innsikt deles tidlig i prosessen.

Om å fastsette visjon og program
'HW E¡U WLGOLJ L SURVHVVHQ GU¡IWHV RJ VHWWHV QHG HQ IHOOHV YLVMRQ �PnO� IRU SURVMHNWHW� 0HG GHWWH PHQHV PnOVHWWLQJHU
knyttet til hva slags hverdagsliv og hvilke aktiviteter bygget skal tilrettelegge for.

Utfordringen videre blir så å drøfte hvilke fysiske rammer og hva slags tjenesteorganisering som kan støtte disse
PnOVHWWLQJHQH� +YHUGDJVOLYHW L HQ RPVRUJVEROLJ HOOHU LQVWLWXVMRQ SnYLUNHV DY WMHQHVWHDSSDUDWHWV RPVRUJV¿ORVR¿�
RJ RUJDQLVHULQJ DY WMHQHVWHDSSDUDWHW� DQVDWWHV KROGQLQJHU RJ DGIHUG VDPW XWIRUPLQJHQ DY GH I\VLVNH RPJLYHOVHQH
RJ EROLJHQ RJ RPJLYHOVHQH UXQGW� GHW YLO VL Q UPLOM¡HW� 'LVVH IDNWRUHQH SnYLUNHU KYHUDQGUH RJ Pn GHUIRU GU¡IWHV L
sammenheng og klargjøres tidlig i prosessen.

, SUDNVLV NDQ RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP VH LGHQWLVNH XW� PHQ GHW HU YLNWLJH IRUVNMHOOHU � )RU PDQJH NDQ
omsorgsbolig være en livslang bosituasjon der de er leieboer med de rettighetene dette innebærer. Dette i
PRWVHWQLQJ WLO V\NHKMHP� VRP HU HQ LQVWLWXVMRQ� 'HW HU YLNWLJ n Y UH NODU RYHU DW RPVRUJVEROLJ RJ V\NHKMHP HU KMHPOHW
XQGHU XOLNH ORYYHUN� EnGH L IRUKROG WLO JMHOGHQGH 7(.� EHWDOLQJVIRUPHU RJ XOLNH DQGUH UHJHOYHUN� $YNODULQJ RP GHWWH
bør derfor gjøres allerede i planprosessen.

, JURYH WUHNN NDQ YL VL DW IUHPGULIWVSODQ DY HW E\JJHSURVMHNW HU GHQ I¡UVWH EHVNULYHOVHQ DY LGp� PnO� UDPPHU � NUDY�
EHKRY� ¡QVNHU RVY� )RU n In WLO GHWWH HU HQ DY GH YLNWLJVWH RSSJDYHQH n LGHQWL¿VHUH KYLONHQ LQIRUPDVMRQ VRP EHK¡YHV�
VDPW VND H GHQQH LQIRUPDVMRQHQ RJ \VWHPDWLVHUH GHQ� 0HG DQGUH RUG NDQ YL VL DW GHW YLNWLJVWH L SURJUDPPHULQJHQ
LNNH HU n ¿QQH O¡VQLQJHU� PHQ XWIRUGULQJHQH RJ PnOVHWWLQJHQ� 'HW HU YLNWLJ n SU¡YH n EHVNULYH KYD VODJV KYHUGDJVOLY
som skal foregå slik at bygget danner rammer rundt disse på en hensiktsmessig måte. Det er i denne fasen vi
EHYLVVW Pn nSQH RSS IRU n OHWH HWWHU Q\H VYDU� 6RP HW YHUNW¡\ L GHWWH DUEHLGHW NDQ GHW RJVn Y UH OXUW n VND¿H VHJ
VW¡UUH IRUVWnHOVH DY KYLONH XOLNH PXOLJKHWHU VRP ¿QQHV� +YD KDU DQGUH SU¡YG XW� +XVEDQNHQV HNVHPSHOVDPOLQJ NDQ
vise til ulike forsøk i inn og utland og være en kilde til inspirasjon og drøftinger.

(W SURJUDP HU HW UHVXOWDW DY HQ SURJUDPPHULQJVSURVHVV� RJ NDQ LI¡OJH *MHVWODQG JURYW GHOHV LQQ L WUH KRYHGW\SHU�
PDVWHUSODQ �YLVMRQHU�� E\JJHSURJUDP RJ GHWDOMSURJUDP� 9DOJ DY SURJUDP HU DYKHQJLJ DY EUXNVRPUnGHW RJ IRUPnOHW
med planen. Programmet skal beskrive hovedhensikten med prosjektet. I tillegg må det beskrive ønsket kvalitet og
GH¿QHUH UDPPHQH Sn SURVMHNWHW� (W VOLNW SURJUDP YLO NXQQH EUXNHV VRP JUXQQODJ IRU YLGHUH SURVMHNWHULQJ �*MHVWODQG�
������

Et byggeprogram kan bestå av:

• visjonen og formålet med prosjektet
• NRQNUHWH NUDYVSHVL¿NDVMRQHU �PnOEDUH DQWDOO RJ VW¡UUHOVH�
• I¡ULQJHU RJ SULRULWHULQJHU NQ\WWHW WLO WULYVHO� WU\JJKHW� XWIROGHOVH� Q UKHW WLO XWHDUHDO RVY �
• �LNNH Vn HQNHOW n PnOH� PHQ NDQ EHVNULYHV�
• driftsøkonomiske perspektiver
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Arbeid med Byggeprogrammet er viktig og bør prioriteres fordi det legger føringer for det hverdagsliv som skal leves
i mange år etterpå. Arkitekten spiller en avgjørende rolle i oversettelsen fra program til konkrete løsninger. Dette
arbeidet kan styrkes ved at man starter med å systematisere erfaringer med eksisterende løsninger og samtidig
MREEHU EHYLVW PHG n WHQNH Q\WW� VH IUDPRYHU RJ OHWH HWWHU Q\H PXOLJH VYDU �

Identi sere mulighetsrommet
Man blir fort fastlåst i gamle måter å løse oppgavene på. For å åpne opp og se andre muligheter kan det være nyttig
n GUD Sn EHIDULQJHU IRU n VH Sn KHOW DQGUH NRQVHSWHU HOOHU PnWHU n O¡VH XWIRUGULQJHQH Sn� 2P GHUH LNNH ¿QQHU DNNXUDW
GHQ O¡VQLQJHQ GHUH VHOY VHU IRU GHUH� NDQ GHW OHJJH JUXQQODJ IRU Q\WWLJH WYHUUIDJOLJH GU¡IWLQJHU RJ Q\ IHOOHV LQQVLNW�
Drøft gjerne ut i fra overordnede mål som beskriver utfordringene. Det kan være å tolke abstrakte begreper som
ormalisering eller hjemliggjøring. Det kan også være å drøfte helt konkrete ting som beboernes tilgang til uteområder
eller muligheter for å delta på andre aktiviteter.

Gjennom å beskrive hvordan man ønsker å jobbe eller å bo i framtiden kan det åpne opp for nye måter å tenke
NRQVHSWHU Sn� , NRQVHSWIDVHQ E¡U GHUH RJVn WD GHUH WLG WLO n VNLVVHUH ÀHUH PXOLJH RJ XOLNH O¡VQLQJHU � GD GHWWH NDQ
bidra til å åpne opp og se helt nye muligheter. Det å jobbe med mulige fremtidssenario kan også være en metode
IRU n IRUV¡NH n VH IUHPRYHU� +YLONH WHNQRORJLHU NDQ ELVWn RVV� KYLONH Q\H GULIWVIRUPHU NDQ SnYLUNH XWYLNOLQJHQ DY
Q\H O¡VQLQJHU" .RQNUHWH HNVHPSOHU Sn Q\H PnWHU n MREEH Sn� VRP NDQ HQGUH IUHPWLGLJH EROLJO¡VQLQJHU HU IRNXV Sn
KYHUGDJVUHKDELOLWHULQJ RJ PXOLJKHW IRU GLJLWDOW WLOV\Q Sn QDWW� 'HWWH HU PXOLJKHWHU VRP L GDJ HU L VW¡SHVNMHHQ� PHQ VRP
kan påvirke løsningene i nye retninger i fremtiden.

Systematisere egne erfaringer

Det er i liten grad gjort evalueringer av det som er bygd av omsorgsbygg de senere år. Denne veilederen viser
WLO QRHQ IRUVNQLQJVDUEHLGHU VRP HU JMRUW L 1RUJH� 6YHULJH RJ 'DQPDUN� .RPPXQHQ NDQ RJVn KD VWRU Q\WWH DY n
systematisere egne erfaringer fra egne bygninger i ruk. Let frem egne suksesser og utvikle disse videre i neste
prosjekt. I denne typen botilbud henger bygg og tjenestetilbud tett sammen. Det er derfor viktig å se på disse to ulike
spektene samtidig.

'HW DQEHIDOHV n V\VWHPDWLVN UHÀHNWHUH RYHU O¡VQLQJHQ PDQ KDU� XW L IUD XOLNH SHUVSHNWLYHU� 6HWW VDPPHQ HQ JUXSSH RJ
drøft ulike temaer.

Kartlegging
.DUWOHJJ DNWXHOOH WLOEXG WLO GHQ DNWXHOOH PnOJUXSSHQ� ERWLOEXG� DNWLYLWHWV� RJ DUEHLGVWLOEXG RJ VRVLDO RJ NXOWXUHOO
deltagelse. Drøft befolkningsprognoser som sier noe om framtidig behov. Kartlegg disponible og aktuelle tomter.

Det er mange faktorer som vil påvirke behovet for fremtidige heldøgns omsorgsplasser. F.eks. hvilke bo- og
WMHQHVWHWLOEXG NRPPXQHQ VDWVHU Sn� LQQRYDVMRQ L KHOVH RJ RPVRUJ� WLGOLJ LQQVDWV NQ\WWHW WLO IRONHKHOVHDUEHLG� DOGHUV�
YHQQOLJ E\´� WLOSDVQLQJ DY HJQH EROLJHU HWF�

Ved å drøfte aktuelle temaer kan det være nyttig å undersøke:

• Hva støtter beboernes opplevelse av trygghet?
• Hva bidrar til å bedre ansattes arbeidssituasjon?
• +YD NDQ WLOUHWWHOHJJHV IRU PHVWULQJ DY HJHW KYHUGDJVOLY �EHERHUQH�"
• Hvordan er pårørendes muligheter for å bidra i omsorgen?
• Hvilke løsninger er gunstige sett fra et driftsøkonomisk perspektiv?
• +YLONH O¡VQLQJHU HU ÀHNVLEOH L IRUKROG WLO n EUXNH ERWLOEXGHW WLO XOLNH EUXNHUJUXSSHU PHG
• ulike behov?
• I hvilken grad støtter løsningen ”Normalisering og integrering”.
• Hvordan legger bygningsmessige forhold til rette for at beboerne har muligheter for å
• NXQQH GHOWD Sn DQGUH DNWLYLWHWHU� P¡WH DQGUH PHQQHVNHU�

Ved evaluering av brukskvalitet i egne bygg kan det være nyttig å spørre:

• Hva slags hverdagsliv skal støttes?
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• Hvilke aktiviteter og arbeidsprosesser skal gjennomføres der?
• Hvilke målsetninger skal oppnås?
• 'H¿QHUH Q UPHUH ́)RU KYHP´"

1nU GHW GH¿QHUHV EUXNVNYDOLWHW OHJJ YHNW Sn n GU¡IWH GHWWH VHWW IUD XOLNH EUXNHU SHUVSHNWLY � ‘QVNHU GHUH n HYDOXHUH
EUXNVNYDOLWHWHQ WLO DQVDWWH L SOHLHQ� UHQJM¡ULQJVSHUVRQDOHW HOOHU VH GHW IUD EHERHUQHV SHUVSHNWLY" %HERHUQHV
SHUVSHNWLY NDQ YLGHUH GU¡IWHV XW L IUD XOLNH IRUXWVHWQLQJHU IRU EUXN� HU GH VYDNV\QW HOOHU IRU HNVHPSHO UXOOHVWROEUXNHU YLO
erfaringene med bygget i bruk oppleves ulikt.

, HQ HYDOXHULQJ NDQ GHUH EHQ\WWH GHUH DY XOLNH PHWRGHU� ,QWHUYMXHU PHG EHERHUH� DQVDWWH RJ SnU¡UHQGH�
REVHUYDVMRQHU� DQDO\VH DY WHJQLQJHU RJ NDUW� JnWXU� ZRUNVKRS IRU n GU¡IWH HUIDULQJHU HWF�
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2 . K VALI TE TE R VE D LØ S N I N G E N - P RI N SI P P E R O G K R AV

I Husbankens retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd understrekes det at det skal gis tilskudd
til sykehjem og omsorgsboliger som har en utforming med høy kvalitet.

Fra lokalisering til detaljer
'HW HU HQ IRUXWVHWQLQJ DW SURVMHNWHW HU IXQNVMRQHOW RJ KDU JRG VWDQGDUG� VOLN DW GHW EnGH EOLU HW JRGW VWHG n ER RJ HQ
god arbeidsplass. Det betyr at det skal legges vekt på kvaliteter sombidrar til at omsorgsboliger og sykehjem skal
IXQJHUH EnGH VRP JRGH KMHP VRP JLU UDPPHU IRU HW YHUGLJ OLY� RJ IXQJHUH VRP HQ KHQVLNWVPHVVLJ DUEHLGVSODVV�

'HWWH HU PnOVHWWLQJHU VRP HU IRUDQNUHW L 9HUGLJKHWVJDUDQWLHQ IRU HOGUHRPVRUJ� $UEHLGVPLOM¡ORYHQ RJ )RUVNULIW IRU
sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.

Å vurdere et byggs ulike kvaliteter

Utforming av bygget har stor betydning for å tilrettelegge for et bo- og arbeidsmiljø. En bygnings kvaliteter kan deles i
inn tre typer kvaliteter:

• Brukskvaliteter handler om hvordan bygningen og omgivelsene er tilrettelagt for ulike aktiviteter og ønsket
hverdagsliv.

• Tekniske kvaliteter KDQGOHU RP E\JQLQJHQ VRP NOLPDVNMHUP� VHOYH E\JJYHUNHW� YHJJHQHV LVRODVMRQVHYQH RJ
uftkvaliteten som produseres.

• Estetiske kvaliteter i et bygg er det vi opplever med sansene våre. Er rommene inviterende og med en god
DWPRVI UH� HOOHU YLUNHU GH NDOGH RJ HNVNOXGHUHQGH"

Husbanken ønsker å bidra til gode kvaliteter på alle disse tre områdene. Husbanken har primært ansvar for at
bokvaliteter for beboerne blir ivaretatt.

6RP EDVLV IRU DOO SURVMHNWHULQJ DY RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP VRP VNDO ¿QDQVLHUHV DY +XVEDQNHQ� OHJJHU
Husbanken derfor noen prinsipper og krav til grunn. Disse kan du lese om i kapittel 2.1 og 2.2.

§ Lover og forskrifter

Mer om verdighetsgarantien for eldreomsorg

)RUVNULIW RP HQ YHUGLJ HOGUHRPVRUJ �YHUGLJKHWVJDUDQWLHQ� HU KMHPOHW L ORY QU � �� RP +HOVHW�MHQHVWHQ L NRPPXQHQ †
� ��D IUD � ��� � 9HUGLJKHWVJDUDQWLHQ VNDO VLNUH JUXQQODJHW IRU HW JRGW WMHQHVWHWLOEXG IRU HOGUH� RJ HU HQ RSSI¡OJLQJ DY
eldreforliket. Forskriften gir blant annet en beskrivelse av eldreomsorgens verdigrunnlag. Den angir også tiltak det
VNDO OHJJHV WLO UHWWH IRU L WMHQHVWHWLOEXGHW VRP ULNWLJ RJ IRUVYDUOLJ ERIRUP� OLQGUHQGH EHKDQGOLQJ RJ HQ YHUGLJ G¡G� IDJOLJ
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forsvarlig oppfølging av lege og samtaler om eksistensielle spørsmål.

Forskriftene legger i liten grad konkrete føringer for utforming eller bygging. Målsettingene er imidlertid tydelige og
legger indirekte føringer og krav for fysiske løsninger.

'LVVH SXQNWHQH HU YLNWLJH n WUHNNH IUDP� RJ GH HU IRUV¡NW LQQDUEHLGHW L +XVEDQNHQV DQEHIDOLQJHU�

• (W PHVW PXOLJ QRUPDOW OLY� PHG QRUPDO G¡JQU\WPH RJ DGJDQJ WLO n NRPPH XW� VDPW Q¡GYHQGLJ KMHOS WLO SHUVRQOLJ
hygiene.

• Lindrende behandling og en verdig død.
• Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.

Mer om Arbeidsmiljøloven

$UEHLGVPLOM¡ORYHQ VHWWHU NUDY RP n WLOUHWWHOHJJH IRU HW JRGW DUEHLGVPLOM¡ L KHOVHLQVWLWXVMRQHU � $OGHUVKMHP� SOHLH�
LQVWLWXVMRQHU� V\NHKMHP RJ RPVRUJVEROLJHU HU ERIRUPHU GHU EUXNHUQH NDQ EOL ERHQGH VHOY PHG RPIDWWHQGH SOHLH� RJ
omsorgsbehov. Denne type bygg må derfor planlegges og tilrettelegges også med tanke på arbeidsforholdene
for pleie- og omsorgsansatte. Arbeidstilsynets temaside for Godt arbeidsmiljø i helseinstitusjoner er rettet mot
E\JJKHUUHU �WLOWDNVKDYHUH� VRP VNDO V¡NH $UEHLGVWLOV\QHW RP IRUKnQGVVDPW\NNH IRU WLOWDN VRP HU V¡NQDGVSOLNWLJ
etter plan- og bygningsloven. På denne nettsiden nner vi en rekke konkrete krav og anbefalinger til
tilgjengelighet, dimensjonering av rom, transportveier, bygningselementer og materialbruk. Disse er
innarbeidet i Husbankens anbefalinger.

2 .1 Overordn ede prin sipper ved pl an l eggin g

, GHWWH OHJJHU +XVEDQNHQ SULQVLSSHU VRP KDU WLO KHQVLNW n LYDUHWD RYHURUGQHGH PnOVHWWLQJHU � VRP LNNH
nødvendigvis enkelt kan fastsettes i konkrete mål eller telles.

6DPPHQ PHG NRPPXQHQ V¡NHU +XVEDQNHQ n ¿QQH JRGH O¡VQLQJHU VRP LYDUHWDU RYHURUGQHGH SULQVLSSHU RJ I¡ULQJHU �
Husbanken forutsetter at kommunen etablerer dialog med Husbanken tidlig i planleggingsfasen av prosjekter.

Her er de overordnede prinsipper ved planlegging av omsorgsboliger og sykehjem.

• Det skal legges vekt på kvaliteter som bidrar til at både omsorgsboliger og sykehjem kan fungere som gode hjem
og gi rammen for et verdig liv med mening.

• Innsikt om de ulike brukergruppenes behov skal ligge til grunn for de løsninger som velges.
• 2PVHWWH WLO SUDNVLV� UHJMHULQJHQV DPELVMRQHU RP QRUPDOLVHULQJ RJ LQWHJUHULQJ� MI� VWUDWHJLHQ %ROLJ IRU YHOIHUG ���� �±

������
• Generell tilrettelegging for mennesker med kognitiv svikt og demens.
• 7LOUHWWHOHJJH IRU ÀHNVLEHO RJ JHQHUHOO EUXN�
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Gode h jem og rammer for et verdig liv med mening

Boligens størrelse og utforming er grunnleggende for å gi følelsen av et hjem. Størrelsen på private boenheter kan
YDULHUH DYKHQJLJ DY EHERHUJUXSSHV EHKRY RJ ERIRUKROGHWV YDULJKHW ± IUD NRUWWLGVSODVVHU L LQVWLWXVMRQ KYRU EHERHUQH
ERU L NRUWHUH SHULRGHU WLO PHU SHUPDQHQWH� XOOYHUGLJH EROLJHU�

I alle løsninger bør det planlegges for plass til ordinær boliginnredning. Selv de minste enhetene skal ha plass til
VHQJ� VNDS WLO NO U RJ XWVW\U� QRHQ OHQHVWROHU RJ HW ERUG �WLO EHV¡N�� HW RSSEHYDULQJVP¡EHO WLO 79� ELOGHU RJ E¡NHU VOLN
at man kan lage et hjem med en hyggelig og personlig atmosfære.

Hjemmefølelsen er stort sett ivaretatt når man bor i sin egen leilighet. Det er mer utfordrende når man bor i
bogrupper med noen man ikke kjenner og det samtidig skal fungere som en arbeidsplass. Dette stiller derfor krav om
at alle aktører bevisst forsøker å skape følelsen av et hjem.

Helsefremmende omgivelser

+HOVHIUHPPHQGH DUEHLG GH¿QHUHV LI¡OJH :+2 VRP ́ GHQ SURVHVV VRP JM¡U IRON L VWDQG WLO n EHGUH RJ EHYDUH VLQ
KHOVH´� , I¡OJH :+2 HU LNNH KHOVH GH¿QHUW VRP IUDY U DY V\NGRP� GHW HU HW VS¡UVPnO RP WULYVHO RJ OLYVNYDOLWHW� 'HW
må tas utgangspunkt i dette brede helsebegrepet når man skal forsøke å legge til rette for helsefremmende botilbud.
'HWWH KDQGOHU RP ORNDOLVHULQJ Y EROLJWLOEXGHW� DW GHW ¿QQHV DNWLYLWHWVPXOLJKHWHU � UHNUHDVMRQVDUHDO RJ P¡WHSODVVHU VRP
er tilgjengelige og attraktive for de aktuelle målgruppene.

8W IUD UHVXOWDWHQH IUD ÀHUH XOLNH VWXGLHU �(UYHUV� RJ E\JJHVW\UHOVHQ ��� �� :nJ¡ RJ +¡\ODQG ���� RJ 0¡OOHU RJ
.QXGVWUXS ����� VNDO ERWLOEXG RJ LQVWLWXVMRQHU IRUV¡NH n VW¡WWH RSS RP�

• hjem og hjemmefølelse
• å være en del av samfunnet
• kontinuitet i livet
• trygghet
• velvære og mening
• rekreasjon og omgivelser som innbyr til å delta i aktivitet ute og inne
• tilstrekkelig med dagslys

I nnsikt om ulike bo- og aktivitetsbehov

Innsikt om de ulike behov er nærmere beskrevet i kapittel 4 Ulike brukergruppers bo- og aktivitetsbehov. Det skal
være tilrettelagt for rullestolbrukere i alle botilbud. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5 Dimensjoneringsgrunnlag.

, YHLOHGHUHQ HU XOLNH ER�� EHKDQGOLQJ RJ DNWLYLWHWVWLOEXG EHVNUHYHW XQGHU GLVVH RYHUVNULIWHQH�

• Eldre
• Personer med demens
• Personer med funksjonsnedsettelser og stort hjelpebehov
• Personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser
• Personer med utviklingshemming
• Barn og ungdom med store kognitive og/eller fysiske funksjonsnedsettelser
• Personer med akutt behov for medisinsk hjelp og pleie

Prinsipper for normalisering og integrering

Prinsippene for likestilling og inkludering i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne ligger
til grunn for prinsippene om normalisering og integrering. Konvensjonen trekker fram blant annet respekt for
PHQQHVNHUV ERHQGH YHUGLJKHW� LQGLYLGXHOO VHOYVWHQGLJKHW PHG UHWW WLO n WUH H HJQH YDOJ RJ XDYKHQJLJKHW� LNNH
GLVNULPLQHULQJ� IXOOJRG RJ H HNWLY GHOWDNHOVH L VDPIXQQHW RJ UHVSHNW IRU IRUVNMHOOHU �
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Konvensjonen understreker betydningen av å akseptere mennesker med nedsatt funksjonsevne som en del av det
menneskelige mangfold og den menneskelige natur.

3ULQVLSSHQH IRU QRUPDOLVHULQJ RJ LQWHJUHULQJ HU EHJUXQQHW L ¡QVNHW RP n HWDEOHUH EROLJWLOEXG VRP� Vn ODQJW VRP PXOLJ�
OHJJHU WLO UHWWH HW Vn PHQLQJVIXOOW OLY VRP PXOLJ� %ODQW DQQHW XW L IUD GHQ HQNHOWHV IHUGLJKHWHU � ¡QVNHU RJ PXOLJKHWHU IRU
å delta i samfunnet.

Prinsippene for normalisering og integrering skal ligge til grunn ved lokalisering og utforming av bygg. Dette betyr at:

• Boligene skal ikke ha institusjonslignende preg.
• %ROLJHQH E¡U ORNDOLVHUHV L RUGLQ UH ERPLOM¡HU� RJ Sn VWHGHU VRP JM¡U GHW PXOLJ n P¡WH DQGUH� WD L EUXN R HQWOLJH

rekreasjonsarealer og benytte servicetilbud.
• Ulike brukergrupper skal ikke samlokaliseres på en uheldig måte. Det er en målsetting å unngå at tilbudene

oppleves som en ”omsorgsghetto” eller virker stigmatiserende.
• Fellesfunksjoner knyttet til sykehjem som for eksempel kafé og treningsrom skal ”invitere andre inn” eller

samlokaliseres med andre tilbud for befolkningen. På denne måten kan det som tidligere var forbeholdt beboerne
Sn LQVWLWXVMRQ ELGUD WLO n HWDEOHUH P¡WHSODVVHU� IXQNVMRQHU RJ DNWLYLWHWHU VRP ÀHUH L HW ORNDOPLOM¡ WUHQJHU� , HWDEOHULQJ
av boliger for ulike målgrupper skal brukerne selv eller deres representanter

• delta og medvirke i planleggingen. Planprosesser må gjennomføres på en måte som setter sluttbrukernes behov i
fokus.

Prinsippene er viktigst for boliger som betraktes som varige botilbud. Temaet utdypes ytterligere under beskrivelse
av boligtilbud for de ulike brukergrupper.

Figurene illustrerer hvordan Ammerudhjemmet, som driftes av Kirkens Bymisjon, jobbet før og nå.

I nstitusjonslignende preg

3URVMHNWHU PHG LQVWLWXVMRQVOLJQHQGH SUHJ IUDPVWnU OLNH P\H HOOHU PHU � VRP HQ DUEHLGVSODVV HQQ HW KMHP�

Dette handler for eksempel om forholdet mellom arealer brukt til drift sett opp mot arealer ilhørende beboerne.
Institusjonslignende preg dreier seg også om:

• den arkitektoniske utformingen
• utearealer i tilknytning til boligen
• atkomstforhold eller parkeringsfasiliteter som tydelig er utformet og dimensjonert for noe annet enn en ordinær

bolig

I tillegg til de fysiske omgivelser omfatter institusjonslignende preg også hvordan man yter og organiserer tjenester i
boligene. Faren for institusjonslignende preg øker med antall samlokaliserte boliger og størrelsen på prosjektet.
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Lokalisering

Lokalisering er en viktig premiss for å få til løsninger som støtter normalisering. Det inkludere hvordan bygget er
SODVVHUW Sn WRPWHQ� L ODQGVNDS RJ L IRUKROG WLO HNVLVWHUHQGH E\JJ� WUDQVSRUWPXOLJKHWHU � UHNUHDVMRQVPXOLJKHWHU RJ
-fasiliteter som brukes i dagliglivet.

%ROLJHQ E¡U OLJJH L HW Q URPUnGH KYRU PDQ NDQ P¡WH DQGUH PHQQHVNHU � VH RJ WD GHO L HW KYHUGDJVOLY XWRYHU GHW
VRP IRUHJnU L VHOYH ERWLOEXGHW� , LQVWLWXVMRQHU� VRP IRU HNVHPSHO V\NHKMHP RJ KHOVHKXV� E¡U GHW WLOVWUHEH DW IHOOHV
rom og funksjoner er innbydende. På den måten blir tilbudet tilgjengelig og en ressurs for et så bredt spekter av
befolkningen som mulig.

O RDI NÆRE B O MI L JØ

Omsorgsboliger bør etableres i ordinære boligområder.

0DQJH ́YDQOLJH´ EROLJRPUnGHU PDQJOHU QRHQ DY NYDOLWHWHQH VRP HU HWWHUVSXUW� IRU HNVHPSHO OHWW WLOJDQJ WLO YLNWLJH
service- og møtesteder uten bil. Synet på normalisering er nyansert. Det handler ikke bare om at boligene skal se
´QRUPDOH´ XW� PHQ GHW HU RJVn YLNWLJ DW ERWLOEXG EOLU HWDEOHUW Sn VWHGHU VRP JM¡U GHW PXOLJ n P¡WH DQGUH� WD L EUXN
R HQWOLJH UHNUHDVMRQVDUHDOHU RJ EHQ\WWH VHUYLFH WLOEXG�

Skoggata bo- og servicesenter ligger i Moss sentrum med kafeteria åpen for alle. Prosjektet er integrert i et
vanlig bomiljø. Utearealene er attraktive og brukes også av folk fra nabolaget. Foto: Norlandia.no.
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Uheldig samlokalisering

%ROLJHU EHWUDNWHV VRP VDPORNDOLVHUWH �ORNDOLVHUWH VDPPHQ PHG DQGUH EROLJHU HOOHU IXQNVMRQHU� QnU GH HU Vn Q U
KYHUDQGUH DW GH KDU YLVXHOOH� I\VLVNH HOOHU RUJDQLVDWRULVNH UHODVMRQHU PHG KYHUDQGUH�

En uheldig samlokalisering handler om negative konsekvenser for beboerne og nærområdet på grunn av:

• For stort antall omsorgsboliger og/eller institusjoner på et sted. Det vil kunne oppleves som at det kun er personer
med samme behov som en selv som bor i nærheten.

• )RU WHWW PHOORP ERWLOEXG IRU SHUVRQHU VRP LNNH IXQJHUHU JRGW VDPPHQ� 'HQQH YXUGHULQJHQ HU EDVHUW Sn IRUVNQLQJ�
erfaring og dialog mellom de ulike aktørene.

• 6DPORNDOLVHULQJ DY EROLJHU KYRU EHERHUQH KDU XOLN ERWLG �GHW HU XKHOGLJ PHG PLGOHUWLGLJKHW L VWDELOH ERPLOM¡HU ��

1nU VDPORNDOLVHULQJ YXUGHUHV� Pn PDQ YXUGHUH GHW DNWXHOOH SURVMHNWHW� RJ VH GHWWH L VDPPHQKHQJ PHG HNVLVWHUHQGH
og eventuelle framtidige planlagte prosjekter i området.

6DPORNDOLVHULQJ DY Q\H RPVRUJVEROLJHU HOOHU LQVWLWXVMRQVSODVVHU L Q UKHWHQ DY HNVLVWHUHQGH RPVRUJVEROLJHU �
KHOVH� RJ RPVRUJVLQVWLWXVMRQHU RJ�HOOHU DQGUH W\SHU NRPPXQDOW GLVSRQHUWH EROLJHU IRU YDQVNHOLJVWLOWH� NDQ ELGUD WLO
stigmatisering. Dette kan få negative konsekvenser for levekår og bomiljø.

Tilpasning til lokale forhold

Prinsippene som er beskrevet over har ulik betydning ut fra den lokale konteksten. Én boligtype kan fungere godt
HW VWHG� RJ PLQGUH JRGW HW DQQHW VWHG� %HOLJJHQKHW RJ DQWDOO ERHQKHWHU YXUGHUHV XW LIUD HQ ORNDO NRQWHNVW� 'HWWH NDQ
IRU HNVHPSHO Y UH NRPPXQHQHV JHRJUD¿� EHOLJJHQKHW Sn VHUYLFH� RJ WMHQHVWHWLOEXG RJ EHE\JJHOVHVVWUXNWXUHQ L
kommunen.

9L VHU RJVn DW R HQWOLJH WLOEXG Sn LQVWLWXVMRQHU VRP NDIH RJ WUHQLQJVURP NDQ ´LQYLWHUH DQGUH LQQ´ RJ Sn GHQ PnWHQ
oppnå en form for normalisering. På denne måten kan tilbud som tidligere var forbeholdt spesielle målgrupper bli
WLO R HQWOLJH WLOEXG RJ HWDEOHUWH P¡WHSODVVHU� IXQNVMRQHU RJ DNWLYLWHWHU VRP KHOH ORNDOPLOM¡HW NDQ WD GHO L� 'HWWH VHWWHU
V¡NHO\VHW Sn DW GHW n SODQOHJJH IRU VSHVLHOOH PnOJUXSSHU� RJVn KDQGOHU RP RPUnGHXWYLNOLQJ RJ n VH ÀHUH W\SHU WLOEXG L
VDPPHQKHQJ� , I¡OJH /RY RP SODQOHJJLQJ RJ E\JJHVDNVEHKDQGOLQJ VNDO IUHPWLGLJH EHERHUH� HOOHU UHSUHVHQWDQWHU IRU
GLVVH� WDV PHG Sn UnG L SODQOHJJLQJ DY Q\H WLOEXG� ,NNH DOOH EUXNHUJUXSSHU VRP GHQQH YHLOHGHUHQ JMHOGHU � HU L VWDQG WLO
n GHOWD L HQ SODQSURVHVV� 'HW ¿QQHV PDQJH XOLNH PHWRGHU IRU n ¿QQH IUDP WLO EUXNHUQHV EROLJSUHIHUDQVHU RJ HUIDULQJHU �
Det er viktig å kontakte organisasjoner som representerer de ulike brukergruppene i kommunen. Disse har erfaring

RJ NXQQVNDS RP EHKRY RJ O¡VQLQJHU VRP HU VDPOHW RSSRYHU WLG� 'HW ¿QQHV RJVn HQ GHO IRUVNQLQJVEDVHUW NXQQVNDS
som sier noe om viktige kvaliteter for de ulike brukergrupper. Det er samtidig viktig å understreke at om noen har
samme diagnose trenger de nødvendigvis ikke å ha samme boligpreferanser.

, HQ SODQSURVHVV GHU PDQJH XOLNH SHUVSHNWLYHU VSLOOHU LQQ� NDQ GHW Y UH Q\WWLJ n KD PHG HQ UHSUHVHQWDQW IRU
beboerne som har ansvar for å ivareta beboerperspektivet. Det er viktig at denne talspersonen har fått fullmakt til å
representere alle beboere. Kommunen må ta hensyn til å beboernes ønsker i planleggingsprosessen og at ønsker
og behov dokumenteres skriftlig.
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Dialogverktøy

+XVEDQNHQ KDU XWYLNOHW HW GLDORJYHUNW¡\ �VMHNNOLVWH� IRU SULQVLSSHQH RP QRUPDOLVHULQJ RJ LQWHJUHULQJ L ERIHOOHVVNDS RJ
VDPORNDOLVHUWH EROLJHU� VRP YL DQEHIDOHU GHUH n EUXNH DNWLYW� 8WI\OW GLDORJYHUNW¡\ Pn I¡OJH V¡NQDGHQ L GH VDNHU GHU
prinsipper om normalisering og integrering er et tema.

Generell tilrettelegging for personer med kognitiv svikt og demens

Tilrettelegging for personer med kognitiv svikt og demens er et generelt krav ved bygging av alle omsorgsplasser
som omtales i denne veilederen. Men når det planlegges for personer med kognitiv svikt og demens må bygget
tilpasses spesielt for denne gruppen. Mange personer som bor i omsorgsboliger og på sykehjem kan har svikt i
KXNRPPHOVH� VWHGV� RJ WLGVRULHQWHULQJ� RJ�HOOHU VYHNNHW IRUVWnHOVH IRU URP RJ UHWQLQJ�

'HVRULHQWHULQJ NDQ Y UH nUVDN WLO LQDNWLYLWHW RJ WDS DY NRQWUROO� RJ PHG I¡OJHQGH VWUHVV RJ XEHKDJ� 'HW HU V UOLJ
evnen til å bearbeide informasjon som svikter. Det betraktes som en samfunnsutfordring å tilrettelegge samfunnet
EHGUH IRU SHUVRQHU PHG GHPHQV RJ PHG OLJQHQGH IXQNVMRQVQHGVHWWHOVHU �'HPHQVSODQ ������ 'HW HU VDPWLGLJ YLNWLJ n
presisere at kognitiv svikt oftest er en tiltagende funksjonsnedsettelse som kan ramme med ulikt omfang.

Med generell tilrettelegging for personer med kognitiv svikt og demens mener vi:

• %ROLJHU VRP HU RUJDQLVHUW L VPn ERJUXSSHU� PHG KMHPOLJH RJ RYHUVLNWOLJH IHOOHVURP�
• Enkel og trygg mulighet til å komme ut. Dette er viktig for at beboerne skal få tilstrekkelig
• PHG GDJV� RJ VROO\V� RSSOHYH QDWXUHQ� SODQWHU� YLQG RJ Y U�
• Tilstrekkelig med dagslys i varige oppholdsrom.
• 0XOLJKHWHU WLO n GHOWD� HOOHU RJ VH Sn� DNWLYLWHWHU XWH RJ LQQH�
• Det skal være lett å orientere seg.

'HW HU HQ IRUGHO DW EHERHUQH NDQ ER L RPUnGHU RJ RPJLYHOVHU VRP HU NMHQW� 2P GH Pn À\WWH WLO HW DQQHW ERWLOEXG HU GHW
en fordel at de kan fortsette å bo i samme nærmiljø. Dette er grunnen til at det er viktig å etablere omsorgsboliger i
vanlig bomiljø.

Det er spesielt med tanke på personer med lett og moderat demens at vi snakker om denne generelle tilrettelegging
av omsorgsboliger og sykehjem. For personer med omfattende demens vil det være behov for spesielt tilrettelagte
botilbud. Dette er nærmere beskrevet i et eget kapittel.

God visuell oppfattelse og orientering i bygget

Det fysiske miljøet må tilrettelegge for best mulig mestring og mulighet for å orientere seg. Dette gjøres gjennom
IRUHQNOLQJ� UHGXNVMRQ DY LQIRUPDVMRQ� VDPW WLOUHWWHOHJJH IRU DW GHW HU OHWW n ¿QQH IUHP� 'D Pn NRPPXQLNDVMRQVOLQMHU
Y UH Vn NRUWH VRP PXOLJ� RJ E\JJHW Pn KD In UHWQLQJVIRUDQGULQJHU RJ GHW Pn JLV LQIRUPDVMRQ RP NODUW V\QOLJH PnO�
7HOO JMHUQH DQWDOO YHLYDOJ� GHVWR ÀHUH YDOJ� MR YDQVNHOLJHUH EOLU GHW n ¿QQH IUHP� +ROGHSXQNWHU VRP ODQGHPHUNHU� XWVLNW�
JMHQVWDQGHU HOOHU IDUJHU� NDQ Y UH Q\WWLJH KMHOSHPLGOHU IRU n ¿QQH IUHP� 9HG ORNDOLVHULQJ DY ÀHUH EROLJHU VDPPHQ�
EHIDOHU YL PLQGUH ERJUXSSHU� GD GHWWH JLU PHU RYHUVLNWOLJH KMHPPHRPJLYHOVHU RJ I UUH SHUVRQHU n IRUKROGH VHJ WLO DY
ansatte og naboer.

Tilrettelegge for eksibel og generell bruk av bygg

)OHNVLEHO RJ JHQHUHOO EUXN DY E\JJ HU SULQVLSSHU VRP GH ÀHVWH V\QHV HU YLNWLJH QnU YL HWDEOHUH Q\H E\JJ� 0HQ KYD
betyr dette egentlig i praksis? Mener vi at vegger skal kunne skyves bort? At bygget skal være lett å bygges om?
Eller at boligene skal kunne brukes av ulike brukergrupper med løsninger som tar høyde for ulike hjelpebehov over
tid? Dette er ofte uklart.

Hvordan bygge eksible og generelle boliger?

1nU PDQ VNDO WLOUHWWHOHJJH IRU ÀHNVLELOLWHW� DQEHIDOHU YL GHUIRU n EHVNULYH KYHP O¡VQLQJHQ VNDO IXQJHUH IRU RJ KYLONH
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IUHPWLGVVFHQDULHU NRPPXQHQ ¡QVNHU n SODQOHJJH IRU� 9L KDU KHU YDOJW n EHO\VH WUH XOLNH SHUVSHNWLYHU Sn ÀHNVLELOLWHW�

• 1 . Fleksibilitet sett i lys av kommunen som eiendomsbesitter.
• �� )OHNVLELOLWHW PHG WDQNH Sn HQGUHGH WMHQHVWHEHKRY HOOHU EUXN DY ÀHUH KMHOSHPLGOHU �
• 3. Fleksibilitet ut i fra ønske om å bo for seg selv eller i tettere bofelleskap.

1 . Fleksibilitet sett i lys av kommunen som eiendomsbesitter

For kommunen som eiendomsbesitter er det et poeng å kunne bygge slik at noen boligtilbud kan tilpasses ulike
målgrupper. Hvilke boligløsninger som etterspørres kan variere. Dette er spesielt viktig i små kommuner. Generelt
kan vi si at vanlige selvstendige boliger er det enklest å benytte til ulike beboergrupper. Men også boenheter
organisert i mindre grupper er lettere å ta i bruk for ulike brukergrupper enn når tilbudet framstår som ett stort anlegg.
c ¡NH ÀHNVLELOLWHWHQ NDQ GHUIRU RJVn KDQGOH RP n EU\WH QHG HW DQOHJJ WLO ÀHUH PLQGUH E\JJ� 3n GHQQH PnWHQ NDQ HW
boligtilbud for en gruppe yngre personer med demens tilpasses en gruppe barn med spesielle behov i en annen
tidsperiode.

2. Fleksibilitet med tanke endrede tjenestebehov eller bruk av ere hjelpemidler

7MHQHVWHU VNDO DOOWLG YXUGHUHV XW LIUD GHQ HQNHOWHV LQGLYLGXHOOH EHKRY IRU ELVWDQG� 'HW HU NRVWQDGVH HNWLYW IRU
HQ NRPPXQH n NXQQH WLOSDVVH ER� RJ WMHQHVWHWLOEXG HWWHU GH HQNHOWHV HQGUHWH EHKRY � 'HWWH NUHYHU ÀHNVLELOLWHW L
WMHQHVWHWLOEXG� PHQ RJVn DW EROLJO¡VQLQJHU NDQ EUXNHV Sn ÀHUH PnWHU � 'HW NDQ EHW\ O¡VQLQJHU KYRU EHERHUQH NDQ
YHOJH n VSLVH PLGGDJ LQQH KRV VHJ VHOY� HOOHU KYRU GHW HU PXOLJ n VDPOH EHERHUQH WLO IHOOHV PnOWLGHU�

Fleksibilitet kan derfor bety at fellesarealer kan brukes til andre formål i enkelte perioder. Ved behov kan kommunen
bemanne opp å drive botilbudet mer som et ”sykehjem light”. Med tanke på de totale driftsutgiftene til de forskjellige
WMHQHVWHQH YLO GHWWH IUHPVWn ÀHNVLEHOW� HWWHUVRP NRPPXQHQ NDQ KD XOLNH GULIWVPRGHOOHU NQ\WWHW WLO GHW VDPPH EROLJ�
tilbudet.

3. Fleksibilitet ut i fra ønsket om å bo for seg selv

Beboeren skal kunne bli boende i samme bolig også ved endrede tjenestebehov. Tilrettelegging for dette er ofte
et uttalt ønske fra beboeren selv. Å tilrettelegge for endrede hjelpebehov kan for eksempel bety å tilrettelegge for
O¡IWHVNLQQH L WDN� HOOHU n ODJH SODVV WLO ODJULQJ DY HNVWUD KMHOSHPLGOHU � 'HW NDQ RJVn EHW\ DW GHW HU PXOLJ n GHPRQWHUH
en vegg ved behov for større areal på rommet. En mer personsrettet omsorgstjeneste betyr også å legge til rette
IRU XOLNH NRPELQDVMRQHU DY WMHQHVWH� RJ EROLJWLOEXG� 1RHQ ¡QVNHU VHOYVWHQGLJH EROLJHU IRU n Y UH IRU VHJ VHOY � PHQV
DQGUH NDQ I¡OH VHJ XWU\JJ RJ ¡QVNHU WHWWHUH ERIRUPHU� 'HW E¡U ¿QQHV XOLNH EROLJWLOEXG VRP LYDUHWDU EUXNHUQHV ¡QVNHU
og deres individuelle behov for tjenester.
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2 . 2 Grun n l eggen de krav ved pl an l eggin g

I dette legger Husbanken krav i egne retningslinjer samt krav som er fastsatt av andre og må anses som
EDVLV IRU E\JJLQJ DY GHQQH W\SH E\JQLQJHU VRP 7(.� $UEHLGVPLOM¡ORYHQ HWF�

Tekniske standarder og lovverk

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) og byggforskriftene
.UDY L JMHOGHQGH E\JJWHNQLVN IRUVNULIW �7(.� OLJJHU WLO JUXQQ IRU DOO SURVMHNWHULQJ DY E\JQLQJHU � 2PVRUJVEROLJHU
JnU XQGHU UHJHOYHUNHW IRU EROLJ� PHQV V\NHKMHP JnU XQGHU NUDY WLO ORYYHUN IRU DUEHLGV� RJ SXEOLNXPVE\JJ�
)RUVNMHOOHQH JMHOGHU VSHVLHOW NUDY WLO XQLYHUVHOO XWIRUPLQJ� 'HU NRPPXQHQH YLO KD ÀHNVLELOLWHW IRU n RPJM¡UH
omsorgsboliger til sykehjem er det viktig å være klar over at byggeforskriftene stiller strengere krav til sykehjem.

• Arbeidsmiljøloven
Arbeidstilsynets krav er beskrevet på temasiden Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner.

Husbankens retningslinjer stiller krav til:
• Universell utforming

2PVRUJVEROLJHU RJ LQVWLWXVMRQVSODVVHU VNDO Y UH XQLYHUVHOW XWIRUPHW HWWHU 1RUVN 6WDQGDUG 16 � � ��� ��� GHO �
Boliger. Husbanken stille ikke noen ytterligere krav enn TEK i områder der beboerne ikke har tilgang.

• Sikkerhet ved brann
• $OOH RPVRUJVWLOEXG VRP InU ¿QDQVLHULQJ IUD +XVEDQNHQ Pn RSSI\OOH NUDYHQH VRP VWLOOHV WLO
• risikoklasse 6 i henhold til branntekniske krav.
• Tilrettelegging for bruk av teknologi og hjelpemidler

%\JQLQJHQ VNDO Y UH WLOUHWWHODJW IRU WLONREOLQJ RJ PRQWHULQJ DY KMHOSHPLGOHU � NRPPXQLNDVMRQV� RJ YDUVOLQJVV\VWHP
og annen velferdsteknologi.

Teknisk standard (TEK)

+XVEDQNHQ IRUXWVHWWHU DW E\JJYHUN VRP ¿QDQVLHUHV PHG LQYHVWHULQJVWLOVNXGG HU L WUnG PHG JMHOGHQGH 7(.�
3URVMHNWHU PHG LQVWLWXVMRQVSODVVHU IDOOHU LQQ XQGHU GHOHQ RP DUEHLGV� RJ SXEOLNXPVE\JJ L JMHOGHQGH 7(.� PHQV
omsorgsboliger går under regelverket for bolig. Det er spesielt i forhold til krav om universell utforming at disse
regelverkene er forskjellig.
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Eksempel:

7(. � � IRU DUEHLGV� RJ SXEOLNXPVE\JJ NUHYHU EODQW DQQHW DW PLQVW HWW DY WL EDG L V\NHKMHP Pn KD GXVMVRQH Sn � �� P
[ � �� P� 'HWWH NUDYHW HU VWUHQJHUH HQQ GHW +XVEDQNHQ NUHYHU� PHQ YL IRUXWVHWWHU DW GHW EOLU LYDUHWDWW� )RU GH IRU¡YULJH
badene i beboerrom på sykehjem gjelder som et minimum at baderommene utformes i samsvar med Husbankens
NUDY �EODQW DQQHW GXVMVRQH Sn � �� P [ � �� P��

Kommunen/prosjekterende har ansvar for at kriterier i gjeldende TEK blir tilfredsstilt.

Universell utforming

1RUVN VWDQGDUG IRU XQLYHUVHOO XWIRUPLQJ HU HW YHUNW¡\ VRP VSHVL¿VHUHU NULWHULHU WLO E\JQLQJHU � RPJLYHOVHU� WMHQHVWHU RJ
produkter i henhold til samfunnets behov og ønsker.

Standarden inneholder også en del grunnlagsinformasjon for å bidra til økt forståelse for temaene:

• bevegelse
• 7HNQLVN VWDQGDUG �7(.�
• syn
• hørsel
• orientering
• miljø og overfølsomhet

6WDQGDUGHQH HU VSHVLHOW HJQHW IRU SURVMHNWHUHQGH RJ RSSGUDJVRUJDQLVDVMRQHU VRP KDU DQVYDU IRU Q\E\JJLQJ� PHQ
er også relevant for eiendomsforvaltere.

Husbanken vurderer den delen av byggverket som er planlagt for beboere. I disse delene må gjeldende NS 11 001 -
GHO � RJ +XVEDQNHQV HJQH GH¿QHUWH NUDY WLOIUHGVVWLOOHV KYLV GLVVH LNNH HU GHNNHW LQQHQ JMHOGHQGH 7(.� 6H NDSLWWHO �
Dimensjoneringsgrunnlag.

Tilrettelegge for godt arbeidsmiljø

$UEHLGVPLOM¡ORYHQV NUDY VNDO LYDUHWDV L V\NHKMHP RJ RPVRUJVEROLJHU � $UEHLGVPLOM¡ORYHQ JMHOGHU EnGH L V\NHKMHP�
pleie- og rehabiliteringsinstitusjoner og i omsorgsbolig med stasjonær bemanning eller hjemmetjeneste.

Arbeidsmiljøloven slår fast at alle arbeidstakere skal ha sunne og trygge arbeidsforhold uansett hvor arbeidet
XWI¡UHV� $UEHLGVWLOV\QHW KDU HJHQ WHPDVLGH RP DUEHLGVPLOM¡ L KHOVHLQVWLWXVMRQHU� VRP EODQW DQQHW EHVNULYHU KYLONH
krav som gjelder bygg som skal brukes til pleie- og omsorgsformål. Dette gjelder også for bygg det er gitt tilskudd
fra Husbanken til og som er klausulert til omsorgsformål. Arbeidstilsynet må videre gi samtykke til løsninger i
V\NHKMHP� RPVRUJVEROLJHU RJ DQGUH SOHLH� RJ UHKDELOLWHULQJVLQVWLWXVMRQHU � $UEHLGVWLOV\QHWV VDPW\NNH VNDO DOOWLG
LQQKHQWHV Sn IRUKnQG� VH DUEHLGVPLOM¡ORYHQ † � �±��

Både hjem og arbeidsplass
Omsorgsboliger og sykehjem er tilbud til beboere og pasienter med omfattende behov for bistand. Byggene
VNDO GHUIRU IXQJHUH VRP HW KMHP IRU EHERHUHQ� RJ VDPWLGLJ Y UH HQ DUEHLGVSODVV IRU DUEHLGVWDNHUQH VRP XWI¡UHU
WMHQHVWHU� JLU KMHOS� RPVRUJ RJ�HOOHU SOHLH�

Beboere med stadig dårligere funksjonsnivå og økende behov for hjelp skal kunne bli boende livet ut i sin
omsorgsbolig eller på sykehjem. Begge boformer må derfor sørge for at all hjelp skal kunne gis under forsvarlige
DUEHLGVYLONnU� +YLV SOHLHEHKRYHW ¡NHU HOOHU HQGUHV� RJ GHW EOLU EHKRY IRU PHU KMHOS� HU NRPPXQHQH HOOHU
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institusjonseier ansvarlig for at nødvendig pleie kan foregå i lokaler som er tilrettelagt for formålet.

Målgruppen det bygges for er avgjørende for planløsningen. Tiltakshaver har ansvar for å kartlegge både
nåværende og fremtidige behov allerede når det planlegges nybygg eller ombygging. Kommunen eller annen
arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for gode arbeidsforhold g lokaler i henhold til arbeidsmiljøloven med forskrifter.
'HWWH EHW\U DW SODVVEHKRY� LQQUHGQLQJ RJ VW¡WWHIXQNVMRQHU HU Q¡\H JMHQQRPWHQNW� 9LGHUH Pn GHW WLOUHWWHOHJJHV PHG
WLOIUHGVVWLOOHQGH SHUVRQDOURP� NRQWRU HWF� , GHQ HQNHOWH E\JJHVDN Pn EnGH E\JQLQJVPHVVLJH IRUKROG RJ EHPDQQLQJV�
RJ NRPSHWDQVHEHKRY Y UH DYNODUW� RJ WLOUHWWHODJW Sn WLOIUHGVVWLOOHQGH PnWH� MDPI¡U DUEHLGVPLOM¡ORYHQ�

Helhetlig kartlegging og risikovurdering
Arbeidstilsynet krever at det er gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering i alle byggesaker. Deres
temaside om Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner beskriver ulike arbeidsmiljøfaktorer i helse- og omsorgsarbeid.
'HQ XWG\SHU IXQNVMRQVNUDY� DUHDONUDY� DYVWDQGHU HWF�� NQ\WWHW WLO SOHLHVLWXDVMRQHU� )RUVNULIW RP DUEHLGVSODVVHU RJ
DUEHLGVORNDOHU �DUEHLGVSODVVIRUVNULIWHQ� VWLOOHU RJVn NRQNUHWH NUDY WLO WLOUHWWHOHJJLQJ DY DUEHLGVSODVVHQ�

, RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP HU GHW V UOLJ YLNWLJ n YXUGHUH RP GHW HU SODVV WLO EnGH KMHOSHU�H� RJ KMHOSHPLGOHU
rundt sengen og ved toalett- og dusjsituasjon. Det er dette Husbanken følger opp i disse prosjektene. Kriteriene
HU LPSOHPHQWHUW L GHQQH YHLOHGHUHQ� OHV RP GHWWH L NDSLWWHOHW � 'LPHQVMRQHULQJVJUXQQODJ� ‘YULJH NULWHULHU KDU
kommunen selv ansvar for å følge opp. Arbeidstakerne skal videre ha tilgang til tilfredsstillende garderobe- og
VDQLW UIRUKROG� +&�WRDOHWW VDPW VSLVHURP RJ PXOLJKHW WLO n DYYLNOH SDXVHU DWVNLOW IUD SDVLHQWHU�WMHQHVWHPRWWDNHUH� 9 HG
døgnbemanning må hvilerom/soverom vurderes. Arbeidstilsynets temaside arbeidsmiljø i helseinstitusjoner tar også
opp andre temaer som for eksempel smittevern og ventilasjon.

Tilrettelegge for bruk av teknologi og hjelpemidler

Kapittel 1 .1 beskriver utfordringer den nordiske velferdsmodellen står ovenfor. Det er nødvendig å jobbe systematisk
IRU n P¡WH GLVVH XWIRUGULQJHQH Sn ÀHUH RPUnGHU RJ PHG Q\H W\SHU WLOWDN�

, 128 ���� ��� ,QQRYDVMRQ L RPVRUJ IUDPJnU GHW DW GHWWH RPKDQGOHU EnGH XWYLNOLQJ DY Q\H WMHQHVWHPRGHOOHU� EUXN DY
ny teknologi og mer fokus på nærmiljø og nye boligløsninger. Dette er tiltak som på ulike måter kan legge til rette for
DNWLYLWHW� VRVLDOH P¡WHU RJ H HNWLY GULIW DY WMHQHVWHDSSDUDW� 'LVVH WUH XOLNH VWUDWHJLHU KHQJHU LPLGOHUWLG WHWW VDPPHQ RJ
må drøftes i sammenheng.

Ny teknologi kan for eksempel kompensere for fysisk nærhet til tjenesteapparatet og på denne måten bidra til at
PDQ VOLSSHU n À\WWH IRU n RSSOHYH WLOVWUHNNHOLJ RSSI¡OJLQJ HOOHU WU\JJKHW� 7HNQRORJL NDQ JL PXOLJKHW IRU n EHKROGH
NRQWDNW PHG Q UPLOM¡ RJ QHWWYHUN� 7HNQRORJL NDQ RUJDQLVHUH RJ VW¡WWH GH VRP VNDO JL WMHQHVWHU� VHOY RP GHW HU I\VLVN
avstand mellom tjenesteyter og beboer. Teknologi kan lette samarbeide med andre omsorgspersoner som pårørende
RJ YHQQHU� RJ JL EHGUH PHVWULQJ DY HJHW KYHUGDJVOLY� 'HW KDQGOHU RP EnGH SLOOHGLVSHQVHU IRU KMHOS WLO n KXVNH�
robotstøvsuger til rengjøring eller spyl/tørk toaletter.

Denne veilederen omhandler først og fremst bygningsmessige tiltak for å tilrettelegge for bruk av teknologi.

De nisjon av velferdsteknologi
Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til:

• økt trygghet
• sikkerhet sosial deltakelse
• mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet
• n VW\UNH GHQ HQNHOWHV HYQH WLO n NODUH VHJ VHOY L KYHUGDJHQ WLO WURVV IRU V\NGRP RJ VRVLDO� SV\NLVN HOOHU I\VLVN

nedsatt funksjonsevne.

9HOIHUGVWHNQRORJL NDQ RJVn IXQJHUH VRP WHNQRORJLVN VW¡WWH WLO SnU¡UHQGH RJ HOOHUV ELGUD WLO n IRUEHGUH WLOJMHQJHOLJKHW�
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov
IRU WMHQHVWHU HOOHU LQQOHJJHOVH L LQVWLWXVMRQ �+DJHQ�XWYDOJHW ��� � ��
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Forutsetninger for å få investeringstilskudd

'HW IRUXWVHWWHV DW RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP VRP ¿QDQVLHUHV PHG +XVEDQNHQV LQYHVWHULQJVWLOVNXGG VNDO Y UH
tilrettelagt for:

• tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler
• kommunika sjons- og varslingssystem
• annen velferdsteknologi

Teknologiske hjelpemidler kan sorteres etter formål og inndeles i 4 kategorier:

• Trygghets- og sikkerhetsteknologi: Teknologien skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv og
mestring av egen helse. Trygghetsalarmer er den mest brukte løsningen. Men det omfatter også varslings- og
lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer.

• Kompensasjons- og velværeteknologi: 7HNQRORJLHQ ELVWnU QnU IRU HNVHPSHO KXNRPPHOVHQ EOLU GnUOLJHUH� HOOHU
YHG I\VLVN IXQNVMRQVVYLNW� 'HQ NDQ RJVn ELVWn PHG IRUÀ\WQLQJVKMHOSHPLGOHU � KMHOSHPLGOHU VRP NRPSHQVHUHU IRU
VDQVHWDS HOOHU UHGXVHUWH NURSSVIXQNVMRQHU� RPJLYHOVHVNRQWUROO� WHNQRORJLVN DVVLVWDQVH L EROLJHQ� WHNQRORJL IRU
I\VLVN RJ NRJQLWLY WUHQLQJ� KXVNHKMHOS HWF�

• Teknologi for sosial kontakt: 7HNQRORJLHQ ELVWnU PHQQHVNHU PHG n NRPPH L NRQWDNW PHG DQGUH� VRP IRU
eksempel ved bruk av videokommunikasjonsteknologi.

• Teknologi som støtter omsorgsarbeideren i behandling og pleie: Teknologien bidrar til at mennesker gis
mulighet til å bedre mestre egen helse ved for eksempel kronisk lidelse. Automatisk måling av blodsukker eller
EORGWU\NN HU HNVHPSOHU Sn VOLNH WHNQLVNH KMHOSHPLGOHU� 7LOWDN VRP ELGUDU WLO PHU H HNWLY EUXN DY UHVVXUVHU L KHOVH�
RJ RPVRUJVWMHQHVWHQH L NRPPXQHQH RJ VRP VW¡WWHU JRG LQIRUPDVMRQVÀ\W�

Ved planlegging og prosjektering av omsorgsboliger og sykehjem må man tenke på det tas hensyn til plass for
KMHOSHPLGOHU RJ IHVWHPXOLJKHWHU L YHJJ RJ WDN� WLONQ\WQLQJ WLO VWU¡P� YDQQ RVY � 6S\O �W¡UN WRDOHWW� KHY�VHQNEDU YDVN HOOHU
hev/senkbare senger er eksempler på dette. Se også kapittel 5 Dimensjoneringsgrunnlag.

Den teknologiske utviklingen går så raskt at det kan være vanskelig å se for seg fremtidens muligheter. Vi må derfor
legge til rette for etterinstallering av løsninger.

Velferdsteknologi kan både hjelpe beboeren å mestre eget hverdagsliv (til venstre) og støtte tjenesteapparatet
(til høyre). Foto t.v: Husbanken, foto t.h: Karin Høyland.
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SMARTH U STEKN O LO GI I O MSO RG SB O LI G ER/SYKEH JE M

Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for informasjons og kommunikasjonsteknologi som brukes i boliger/
LQVWLWXVMRQHU� 7HNQRORJLHQ NDQ EUXNHV WLO n RYHUYnNH� YDUVOH RJ XWI¡UH KDQGOLQJHU HWWHU YDOJWH NULWHULHU� 2PVRUJVEROLJHU
Pn SODQOHJJHV IRU RSWLPDO WU\JJKHW� VLNNHUKHW RJ PHVWULQJ IRU EUXNHUHQ� VDPW PnO RP RSWLPDOLVHULQJ DY SHUVRQDOHWV
DUEHLGVVLWXDVMRQ� YHOIHUGVWHNQRORJL NDQ VW¡WWH GHWWH� 0DQJH IXQNVMRQHU NDQ LQWHJUHUHV L HWW IHOOHV V\VWHP� HNVHPSHOYLV
YDUVOLQJ YHG WLOVWHGHPDUNHULQJ� DXWRPDWLVNH DODUPHU IRU G¡UHU� YLQGX� VHQJ� EDG� NRPI\U RJ YDQQ� 6OLNH V\VWHPHU NDQ
RJVn OHYHUHV PHG YDQGUHDODUP RJ IXQNVMRQHU IRU VDPWDOH PHOORP SOHLHU RJ EHERHU � HNVHPSHOYLV HWWHU XWO¡VW DODUP� ,
WLOOHJJ NDQ HQHUJL¡NRQRPLVHULQJ RSSQnV JMHQQRP VW\ULQJ DY O\V� YDUPH� LQQHNOLPD RJ DQGUH WHNQLVNH IXQNVMRQHU � 'HW
HU YLNWLJ DW RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP SODQOHJJHV PHG KHQV\Q WLO JRG WUnGO¡V EUHGEnQGVGHNQLQJ LQQHQG¡UV� HQWHQ
YLD R HQWOLJH PRELOQHWW HOOHU YLD ZL¿�

Funksjoner i en basispakke for installasjon i en bolig kan være:

• 5¡\NGHWHNVMRQ Sn NM¡NNHQ� L VRYHURP� VWXH RJ IHOOHV RSSKROGVURP�
• Komfyrvakt i alle kjøkken.
• '¡UYDNW �IHOOHV XWJDQJVG¡UHU HOOHU IUD HJHQ OHLOLJKHW��
• 7LOJDQJVNRQWUROO IRU n XQQJn DW EHERHU nSQHU IHLO G¡UHU RJ HOHNWURQLVNH G¡UOnVHU �H/nV��
• %HKRYVVW\ULQJ DY O\V� YDUPH RJ LQQHNOLPD VRP IRU HNVHPSHO WLGVVW\ULQJ� WLOVWHGHY UHOVH HWF�
• 3DVLHQWYDUVOLQJVV\VWHP �DNWLY RJ SDVVLY YDUVOLQJ L XOLNH VRQHU EnGH L RJ XWHQIRU E\JJ��
• 'LJLWDOW WLOV\Q �PXOLJKHW WLO n IDQJH RSS NULWLVNH VLWXDVMRQHU Sn QDWW��

'LJLWDOW WLOV\Q� HOOHU SDVVLY YDUVOLQJVWHNQRORJL� LQQHE UHU HQ HOOHU ÀHUH VHQVRUHU VRP XWO¡VHU YDUVOHU WLO WMHQHVWHQ YHG
IRU HNVHPSHO EHYHJHOVH� SDVVHULQJ� IUDY U IUD VHQJ� IDOO RJ OLJQHQGH� 'LJLWDOW WLOV\Q NDQ RJVn LQQHE UH EUXN DY
NDPHUD�O¡VQLQJHU �LQNOXGHUW ,5� XOWUDO\G HOOHU OLJQHQGH� HWWHU DYWDOH PHG EUXNHU�SnU¡UHQGH� GHU GHW HU KHQVLNWVPHVVLJ
IRU n JL HQ WLOVWUHNNHOLJ WU\JJ WMHQHVWH� 'LJLWDOW WLOV\Q V\QHV V UOLJ DNWXHOW VRP WLOEXG WLO SHUVRQHU PHG NRJQLWLY VYLNW�
IRU n EHJUHQVH NRQVHNYHQVHQH DY X¡QVNHW YDQGULQJ Sn QDWW� EnGH L LQVWLWXVMRQVEDVHUW RPVRUJ RJ KMHPPHEDVHUWH
tjenester.

6,17()�UDSSRUWHQ 9HOIHUGVWHNQRORJL L EROLJHU ���� �� JLU HQ UHNNH HNVHPSOHU Sn DNWXHOOH O¡VQLQJHU RJ KYLONH EHKRY GH
kan møte hos brukerne.

Mulige tilleggsfunksjoner
9DQQGHWHNVMRQ Sn EDG� YLQGXVYDNW� IDOODODUP� XWHQG¡UV VRODYVNMHUPLQJ HOOHU JDUGLQVW\ULQJ� PRWRULVHUWH G¡UHU� ÀHUH
EHYHJHOVHVGHWHNWRUHU IRU OLYVWHJQ� ORNDOLVHULQJVWHNQRORJL VRP JLU ¡NW EHYHJHOVHVIULKHW�

'HW Pn DOWVn WDV KHQV\Q WLO DW WHNQRORJLXWYLNOLQJHQ JnU UDVNW Sn ÀHUH DY GLVVH RPUnGHQH� Vn YL Pn WLOVWUHEH O¡VQLQJHU
KYRU GHW HU HQNHOW n VNLIWH XW NRPSRQHQWHU� 'HWWH RPKDQGOHU EnGH VWU¡PSXQNWHU� EUHGEnQGVQHWWYHUN RJ PRELOGHNQLQJ�

KR AV TI L TEKN I SKE I N STALL ASJO N ER I N YE O MSO RG SB O LI G ER /SYKEH JEM

Direktoratet for e-helse har gitt ut anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi. Rapporten gir blant annet
DQEHIDOLQJHU NQ\WWHW WLO WHNQLVNH O¡VQLQJHU KRV EHERHU� NUDY WLO SnOLWHOLJ NRPPXQLNDVMRQ RJ WHNQLVN GULIWVO¡VQLQJ IRU
digitalt mottak av alarmer og varsler.

%ROLJHQV WHNQLVNH VHQWUDO VNDO KD DYVDWW JRG SODVV WLO VPDUWKXVNRPSRQHQWHU �HOHNWULVLWHW DODUP� VW\ULQJ�
RPPXQLNDVMRQ�� RJVn PHG WDQNH Sn XWYLGHOVH� ,QQIHOWH ERNVHU IRU IDVWPRQWHUW XWVW\U RP HU QDWXUOLJ n VW\UH ORNDOW� Pn
være dimensjonert for å montere smarthuskomponenter.
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Prosess for anskaffelse av teknologi

c E\JJH Q\WW NDQ JL PXOLJKHW IRU n WHQNH Q\WW RJ LQQRYDWLYW� 1+2� .6 RJ 'L¿ VDPDUEHLGHU L /HYHUDQG¡UXWYLNOLQJV�
SURJUDPPHW RP n ¡NH LQQRYDVMRQVH HNWHQ DY R HQWOLJH DQVND HOVHU� 3URJUDPPHW WLOUHWWHOHJJHU IRU HQ WLGOLJ GLDORJ
med markedet og en rekke kommuner har allerede fulgt metodikken i programmet i forbindelse med bygging av
nye sykehjem og omsorgsboliger. Her er det mye nyttig kunnskap og inspirasjon tilgjengelig.

1RHQ HNVHPSOHU Sn JMHQQRPI¡UWH DQVND HOVHU UHODWHUW WLO RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP�

• /HUYLJ V\NHKMHP� 6WDYDQJHU� ��� �
• /\QJEDNNHQ V\NHKMHP� 6NLHQ� ��� �
• 2PVRUJVEROLJHU /\QJGDO� ��� �
• 2PVRUJVEROLJHU /LQGnV� ��� �

Bruk av ny teknologi i forbindelse med bygging av omsorgsboliger og sykehjem innebærer som regel også
HQGULQJHU L WMHQHVWHQH� GHW YLO VL KYRUGDQ DQVDWWH MREEHU RJ OHYHUHU WMHQHVWHU WLO EHERHUQH� .6 KDU L VDPDUEHLG PHG
Helsedirektoratet utviklet et veikart for tjenesteinnovasjon for å hjelpe kommunene med å ta i bruk nye løsninger
og endre måten de jobber på. ”Veikartet” er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre
WMHQHVWHQH IRU n P¡WH IUHPWLGHQ� RJ EHVNULYHU EODQW DQQHW KYRUGDQ NRPPXQHQH NDQ Jn IUDP IRU n SODQOHJJH HQ
DQVND HOVHVSURVHVV RJ LPSOHPHQWHUH O¡VQLQJHU� +HU OLJJHU GHW RJVn ÀHUH HNVHPSOHU NQ\WWHW WLO WU\JJKHWVO¡VQLQJHU L
boliger og på sykehjem.

Ved planlegging av boligene må byggherre og tilbyder involvere omsorgspersonalet i en gjennomgang for å bli
HQLJH RP KYLONH IXQNVMRQHU VRP VNDO OHJJHV LQQ VRP EDVLVLQVWDOODVMRQ� RJ KYLONH IXQNVMRQHU EROLJHQ VNDO Y UH
WLOSDVVHW IRU� 1RHQ LQVWDOODVMRQHU HU HQ QDWXUOLJ GHO DY EROLJHQ� PHQV DQQHW XWVW\U I¡OJHU QDWXUOLJ WMHQHVWHPRWWDNHUHQ
som for eksempel mobile trygghetsalarmer. Dette er utstyr som vanligvis blir levert i henhold til kommunens
JMHOGHQGH OHYHUDQG¡UDYWDOHU� VRP NDQ HQGUH VHJ PHG WLGHQ� 'HW PHVWH DY YHOIHUGVWHNQRORJL YLO KD EHKRY IRU
elektronisk kommunikasjon med sentrale system i kommunen eller hos andre aktører i helsesektoren.
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3. B O F O R M E R O G AK TI VI TE TSTI L B U D

'HW HU GHQ HQNHOWHV LQGLYLGXHOOH EHKRY VRP VNDO EHVWHPPH WMHQHVWHWLOEXGHWV LQQKROG RJ RPIDQJ� RJ LNNH
boformen.

(WWHU DW WMHQHVWHWLOEXGHW HU IDVWODJW RJ YHGWDN RP WMHQHVWHU JMRUW� NDQ VS¡UVPnOHW RP ERIRUP YXUGHUHV� 5HWWHQ WLO
IRUVYDUOLJH KHOVH� RJ RPVRUJVWMHQHVWHU JMHOGHU XDYKHQJLJ DY RP HQ ERU L V\NHKMHP� KHOVHKXV� RPVRUJVEROLJ HOOHU
eget hjem. Omsorgsbolig og sykehjem har ulike betalingsformer og ulikt regelverk. For mange kan omsorgsbolig
Y UH HQ OLYVODQJ ERVLWXDVMRQ GHU PDQ OHLHU HQ NRPPXQDO EROLJ� 6\NHKMHP HU HQ LQVWLWXVMRQ� 0DQ Pn XWIRUPH� E\JJH
og behandle disse boformene på ulike måter.

Les mer om bo- og aktivitetstilbudene. For alle disse gjelder ”Planprinsipper for botilbud med fellesareal”.

Planprinsipper for botilbud med fellesareal

9L YLVHU KHU HQ GHO XOLNH SODQSULQVLSSHU IRU V\NHKMHP RJ RPVRUJVEROLJHU� 9DOJ DY NRQVHSW KDU VDPPHQKHQJ PHG ÀHUH
XOLNH KHQV\Q VRP GULIW� RULHQWHULQJ L E\JJH� WHUUHQJ RJ KYLONH EUXNHUJUXSSHU PDQ SODQOHJJHU IRU �

1. Midtkorridor med boenheter på begge sider
Midtkorridor med boenheter på begge sider. Fellesrom i enden av korridor. Dette lanprinsippet gir korte avstander og
DUHDOH HNWLYH O¡VQLQJHU� PHQ PHGI¡UHU IDUH IRU LQVWLWXVMRQVSUHJ� 'HUVRP GHW HWDEOHUHV IHOOHVRPUnGH L EHJJH HQGHU
DY PLGWNRUULGRU JLU GHWWH HQ YLVV ÀHNVLELOLWHW� PHQ VPn� VWLOOH IHOOHVRPUnGHU GHU ©LQJHQWLQJ VNMHUª EOLU OLWH EHQ\WWHW�
Løsningen er ikke optimal for personer med demens og behovet for vandreruter. En annen ulempe er at mange
boenheter kan få dårlig orientering.
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2. Midtkorridor med boenheter på begge sider
6HQWUDOW IHOOHVURP VRP HU JMHQQRPJnHQGH� 'HWWH SODQSULQVLSSHW JLU RJVn NRUWH IRUELQGHOVHVOLQMHU RJ H HNWLY DUHDOEUXN�
%HERHUQH ©LQYLWHUHV LQQª L GHW VHQWUDOH IHOOHVURPPHW� PHQ JMHQQRPJDQJVWUD¿NN NDQ YLUNH IRUVW\UUHQGH� /¡VQLQJHQ HU
ikke optimal med tanke påpersoner med demens og deres behov for vandreruter. Problemer knyttet til orientering og
O\VIRUKROG HU GH VDPPH VRP IRU ¿JXU � �

3. Midtkorridor med boenheter på begge sider
6HQWUDOW IHOOHVURP VRP OLJJHU Sn pQ DY VLGHQH� /¡VQLQJHQ HU YHOGLJ OLN ¿JXU �� PHQ KHU KDU PDQ HQ VW¡UUH PXOLJKHW IRU
n VNMHUPH IHOOHVURPPHW PRW IRUVW\UUHQGH JMHQQRPJDQJVWUD¿NN�

4. Midtkorridor med boenheter på en side Fellesrom på den andre siden. En fordel med denne planløsningen
HU DW IHOOHVURP� SHUVRQDOURP RJ ELURP NDQ SODVVHUHV VHQWUDOW L JUXSSHQ� 8OHPSHQ HU ODQJ NRUULGRU RJ PXOLJ
institusjonspreg.
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5. Vinkelløsning
Sentralt plassert fellesrom på én side. Kompakt løsning som gir lite korridorareal. Vandreruter kan eventuelt
RUJDQLVHUHV YHG VDPPHQVWLOOLQJ DY ÀHUH JUXSSHU�

6. Klynge

Boenheter i u-form med sentralt plasserte birom eller eventuelt atrium. Fellesrom somtangent. Denne organiseringen
¡NHU NRUULGRUOHQJGHQ� PHQ VNDSHU VDPWLGLJ HQ JRG YDQGUHUXWH VRP RJVn NDQ LQNOXGHUH IHOOHVURPPHQH�

Ordliste
Boenhet
Betegnelse på det som kan betraktes som beboerens private arena. Dette må minimum være et oppholdsrom og
bad.

Bofellesskap, i omsorgssektoren
0HG ERIHOOHVVNDS IRUVWnV HQ JUXSSH EROLJHU KYRU SULYDWHQKHWHQ HU IRUKROGVYLV VHOYVWHQGLJ� PHG DUHDO PHOORP ��
og 55 kvm BRA-K. Privatenhetene har som oftest to rom som gir mulighet for en viss grad av selvstendig liv og
husholdning. Bofellesskap kan planlegges med private boenheter for en- eller to-persons husstander og for privat
og/eller felles husholdning. Se også bokollektiv.

Bogruppe
%HWHJQHOVHQ Sn GHQ NO\QJHQ DY ERHQKHWHU VRP GHOHU HW IHOOHVDUHDO� %RNROOHNWLY � L RPVRUJVVHNWRUHQ 0HG ERNROOHNWLY
IRUVWnV HQ JUXSSH EROLJHU PHG QRH PLQGUH HQKHWHU� PHG DUHDO XQGHU �� NYP� 'HW DQEHIDOHV DW GH KDU RYHU �� NYP�
for at det skal bli mulig å få til et skille mellom stuesone og soveromsone. Bokollektiv med små private boenheter
DQEHIDOHV EDUH WLO SHUVRQHU VRP WUHQJHU P\H RPVRUJ RJ WLOV\Q DY IDVW SHUVRQDOH� IRU HNVHPSHO DOGHUVGHPHQWH� 'H
HVWH DNWLYLWHWHQH YLO KHU IRUHJn L HOOHVDUHDOHQH� EODQW DQQHW IHOOHV PnOWLGHU � 6H RJVn ERIHOOHVVNDS�

Fellesskapsboliger
Fellesskapsboliger er grupper av boenheter der den private boenheten ikke inneholder alle boligens funksjoner.
Her er fellesareal nødvendig for å kompensere for dette. Disse kan være bofellesskap eller bokollektiv. Se egne
GH¿QLVMRQHU IRU ERIHOOHVVNDS RJ ERNROOHNWLY�
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Selvstendige omsorgsboliger
%ROLJHU VRP JLU SODVV WLO DOOH VHQWUDOH EROLJIXQNVMRQHU� %ROLJHQH Pn LQQHKROGH NM¡NNHQ� VRYHURP� EDG PHG SODVV WLO
YDVN RJ W¡UN DY W¡\� ERG RJ SULYDW XWHSODVV�WHUUDVVH� $QEHIDOW VW¡UUHOVH HU �� P� HOOHU VW¡UUH IRU n NXQQH WLOUHWWHOHJJH
IRU EUXN DY KMHOSHPLGOHU� , EROLJHU IRU SHUVRQHU VRP L PLQGUH JUDG HU DYKHQJLJ DY KMHOSHPLGOHU� NDQ DUHDOHW UHGXVHUHV
QRH� %ROLJHQH NDQ Y UH XWHQ IHOOHVDUHDO� HOOHU L WLONQ\WQLQJ WLO IHOOHVDUHDO HOOHU DUHDO WLO WMHQHVWHDSSDUDWHW� 6HOYVWHQGLJH
EROLJHU RPIDWWHU EnGH ERHQKHWHU L ERIHOOHVVNDS� VDPORNDOLVHUWH EROLJHU RJ VSUHGWH EROLJHU � %RNROOHNWLY HU LNNH HQ
selvstendig bolig.

Sykehjem
6\NHKMHP HU SHU GH QLVMRQ HQ LQVWLWXVMRQ RJ NDQ EUXNHV DY ODQJWLGVV\NH PHG VWRUWWMHQHVWHEHKRY � WLO OLQGUHQGH
EHKDQGOLQJ� WLO DYODVWQLQJ� UHKDELOLWHULQJ HOOHU RYHUJDQJVSOHLH HWWHU V\NHKXVEHKDQGOLQJ� NRPPXQDO DNXWW G¡JQSODVVHU
�.$'� HOOHU WLO VNMHUPHGH HQKHWHU IRU SHUVRQHU PHG GHPHQV�

3.1 Om sorgsbol iger

Omsorgsboliger er ikke en lovregulert boform, og det er beboerens private hjem.
7MHQHVWHQH HU ORYUHJXOHUW RJ JLV HWWHU EHKRY� , HQ RPVRUJVEROLJ EHWDOHU EHERHUQH IRU NRVW� ERXWJLIWHU RJ HYHQWXHOW
HJHQDQGHO Sn GH WMHQHVWHQH VRP PRWWDV� %HERHUH L RPVRUJVEROLJHU NDQ In ERVW¡WWH� RJ GH NDQ WLOGHOHV LQGLYLGXHOOH
hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Flere får i dag omfattende bistand også i omsorgsboliger. Tjenester gis av
IDVW WLONQ\WWHW SHUVRQDOH HOOHU ÀHUH EHV¡N IUD KMHPPHWMHQHVWHQ�

(Q RPVRUJVEROLJ HU HQ ERIRUP XWIRUPHW PHG WDQNH Sn DW EUXNHUQH NDQ EOL ERHQGH� VHOY PHG RPIDWWHQGH SOHLH�
og omsorgsbehov. De må derfor utformes også med tanke på arbeidsforholdene for pleie- og omsorgsansatte.
%HERHUQH L RPVRUJVEROLJHU Pn KD NRPPXQDOW YHGWDN RP RPVRUJV� RJ KHOVHWMHQHVWHU � YXUGHUW XW LIUD EHKRY�

Selvstendige omsorgsboliger

Selvstendige omsorgsboliger er boliger som er utformet slik at alle boligfunksjoner er oppfylt inne i boligen. De
EHVWnU DY NM¡NNHQ�VWXH� VRYHURP� EDG RJ DUHDO WLO RSSEHYDULQJ� 'H NDQ E\JJHV VSUHGWH� LQWHJUHUWH L RUGLQ U
boligmasse eller som samlokaliserte boliger.

2PVRUJVEROLJHU VRP E\JJHV PHG LQYHVWHULQJVWLOVNXGG VNDO SULP UW Y UH EROLJHU PHG IHOOHVDUHDO� GD GLVVH VNDO
forbeholdes personer med omfattende hjelpebehov og kognitiv svikt.

8QQWDNVYLV NDQ RPVRUJVEROLJHU RJVn E\JJHV XWHQ IHOOHVDUHDO� 'HWWH NDQ Y UH WLO VSHVL¿NNH EHERHUJUXSSHU GHU
IHOOHVVNDSVO¡VQLQJHU DQVHV VRP XKHOGLJ� VRP IRU HNVHPSHO IRU SHUVRQHU PHG UXVPLGGHODYKHQJLJKHW�

Designprinsipper:
•

bolig tilrettelagt for plass og bruk av hjelpemidler
• SULYDW ERHQKHW E¡U Y UH �� P� HOOHU VW¡UUH� PHG SODVV WLO DOOH EROLJIXQNVMRQHU
• atskilt soverom
• parsengsrom anbefales
• SODVV WLO Q¡GYHQGLJH P¡EOHU� SODVV IRU KMHOSHUH RJ SODVV IRU EHWMHQLQJ DY ERIXQNVMRQHU
• EDG PHG SODVV IRU KMHOSHUH YHG DOOH EDG IXQNVMRQHU� VDPW SODVV IRU YDVNHPDVNLQ ± VH
• kapittel 5 Dimensjoneringsgrunnlag
• plass for seng i pleiestilling enten i soverom eller i stua
• private utearealer
• areal tilrettelagt for lagring og lading av hjelpemidler
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Samlokaliserte boliger: Flere separate boenheter som ligger samlet i en blokk, rekkehus eller småhus
rundt et tun.

Spredte boliger: Disse har alle funksjoner inne i boligen og er ikke samlokaliserte.

Om Omsorg+ og lignende tilbud

Flere kommuner hatt etablert en mellomløsning mellom selvstendig boliger og felleskapsboliger. Dette er en boform
VRP HU HJQHW IRU SHUVRQHU VRP ERU L GnUOLJ WLOUHWWHODJWH KMHP� RJ VRP DY GHQ JUXQQ EOLU LVROHUW RJ SV\NLVN GnUOLJH� )RU
n KLQGUH DW GLVVH HOGUH KDYQHU Sn V\NHKMHP DOW IRU WLGOLJ� KDU HQNHOWH NRPPXQHU YDOJ n WLOE\ WLO GH HOGUH HQ ERIRUP
KYRU GH ERU L VHOYVWHQGLJH EROLJHU� PHG DNWLYLWHWHU L E\JJHW �LNNH L ERJUXSSHQ�� +HU NDQ NRPPXQHQ HWDEOHUH XIRUPHOOH
VLWWHJUXSSHU SHU HWDVMH �HY� PXOLJKHW IRU n HWDEOHUH IHOOHVDUHDO SHU HWDVMH�ERJUXSSH HWWHU EHKRY� VOLN DW GHQ NDQ
EHQ\WWHV VRP ERJUXSSH� RJ KD IHOOHV PnOWLGHU HWF� 'HQQH ERIRUPHQ RJ HU LNNH WLOSDVVHW GHPHQWH� 2VOR NRPPXQH
KDU HNVHPSHO Sn HW VOLNW ERWLOEXG� RJ GH NDOOHU GHQQH W\SH EROLJHU ©2PVRUJ�ª �GHW YLO VL RPVRUJ RJ DNWLYLWHWHU�� 'LVVH
RPVRUJVEROLJHU HU WLOWHQNW SHUVRQHU VRP LNNH KDU EHKRY IRU V\NHKMHPVSODVV� PHQ VRP KDU VWRUH SUREOHPHU PHG n
NODUH VHJ L HJHQ EROLJ� 2PVRUJ� HU EHPDQQHW KHOH G¡JQHW� PHG KXVYHUW� +HOVHWMHQHVWHU JLV YLD KMHPPHWMHQHVWHQ�
Samtlige beboerne har vedtak om heldøgns omsorgstjeneste.

Kjennetegn ved Omsorg+:
•

Mye aktivitet og muligheter for sosialt fellesskap
• Tilpassede leiligheter
• Bemanning hele døgnet med husvert
• Aktivitetssenter og fellesrom
• Tilbud om middagsservering
• , QRHQ WLOIHOOHU IULV¡U� IRWSOHLH RJ WULPURP



29

Kampen Omsorg+ i Oslo kommune er et bo- og aktivitetshus med 90 selvstendige omsorgsboliger. Aktivitets- og ser -
viceavdelingen er plassert i 1. etasje. Bildet venstre til venstre viser byggeskikk og integrering i byen, bildet i midten
viser felles åpen kantine. Bildet til høyre viser en leilighet med stue,kjøkkenkrok og soverom. Foto: Husbanken.

Fellesskapsboliger

Fellesskapsboliger er grupper av boenheter som inneholder reduserte boligfunksjoner. Her er fellesareal nødvendig
for å kompensere for dette. Vi bruker betegnelsen bogruppe om den klyngen av boenheter som deler et fellesareal.
Boenhet er betegnelsen på det som kan betraktes som beboerens private arena. Dette må minimum være et
soverom/oppholdsrom og bad.

Bofellesskap

Med bofellesskap forstås en gruppe boliger hvor privatenheten inneholder reduserte boligfunksjoner og som i tillegg
har tilgang til et kompletterende fellesareal. Dette gir beboeren valgfrihet om man vil delta i fellesskapet eller ikke.
Dette gir beboeren valgfrihet om man vil delta i fellesskapet eller ikke.

Illustrasjon viser bofellesskap med boenheter på ca 40 m2 BRA-K.

Designprinsipper:
• $QWDOOHW ERHQKHWHU L ERJUXSSH � ±��� DYKHQJLJ DY EUXNHUJUXSSHQ�
• Fellesareal for samvær og aktiviteter. Felles kjøkken anbefales.
• Felles utearealer i direkte tilknytning til felles oppholdsrom enten på bakken eller på terrasse.
• Lett adkomst til utearealer som kan være private og/eller felles.
• Boenhet tilrettelagt for bruk av hjelpemidler.
• Privat boenhet bør minimum være 40 m2 med plass til kjøkken.
• Atskilt soverom anbefales.
• Noen enheter planlagt for parsengssoverom bør vurderes.
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• Plass for seng i pleiestilling enten i soverom eller i stua.
• 3ODVV WLO Q¡GYHQGLJH P¡EOHU� SODVV IRU KMHOSHUH RJ SODVV IRU EHWMHQLQJ DY ERIXQNVMRQHU�
• %DG PHG SODVV IRU KMHOSHUH YHG DOOH EDG IXQNVMRQHU ± VH NDSLWWHO �
• Dimensjoneringsgrunnlag.
• For enkelte bogrupper er det også viktig med privat uteoppholdsareal/ balkong.
• Felles vaskerom der ikke er planlagt for private vaskemaskiner.
• Privat bod enten i boenheten eller i fellesområde.
• Areal tilrettelagt for lagring og lading av hjelpemidler.

Skoggata bo- og servicesenter i Moss sentrum med 52 leiligheter, som er organisert i seks bogrupper med fellesareal.
Administrasjon og servicesenter med kafé ligger i 1. etasje og skal være tilgjengelig for alle. I tilknytting til senteret er
det planlagt gode utearealer. Alle leilighetene er 2-roms på 41m2, bortsett fra to par-leiligheter som er på 60 m2. Fra
venstre vises byggeskikk og integrering i byen. Bildet i midten viser felles oppholdsrom i tilknytning til bogruppe, og
bildet til venstre en privat boenhet med mini-kjøkkenkrok. Foto t.v: Dyrvik Arkitekter, foto t.h: Husbanken.

Bokollektiv (omsorgsboliger eller institusjoner)

Med bokollektiv forstås en gruppe boliger som er organisert med tanke på stor grad av fellesskap med for eksempel
felles matlaging og måltider. Privat boenhet består av soverom/oppholdsrom samt bad. Bokollektiv er et tett
fellesskap og anbefales bare til personer som trenger mye omsorg og tilsyn. Der man også planlegger for fast
tilknyttet personale.

Illustrasjon viser bokollektiv med boenheter på ca. 30 m2 BRA-K.

Designprinsipper:
• )DVLOLWHWHU VRP NRQWRU� VN\OOHURP� PHGLVLQURP RJ IHOOHV ODJHU WLOSDVVHV GULIWVIRUP�
• $QWDOOHW ERHQKHWHU L ERJUXSSH � ±� �� DYKHQJLJ DY EUXNHUJUXSSHQ�
• Fellesarealer som kjøkken og oppholdsrom tilpasset antall beboere.
• Fellesareal i direkte tilknytning til bogruppe og sentralt plassert ved de private boenhetene.
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• Rom for aktiviteter.
• Felleskjøkken med spiseplass dimensjoner for alle beboere og minimum 2 ansatte. Det må tas hensyn til at minst

halvparten av beboerne kan være rullestolbrukere. Størrelsen på fellesarealer bør være omlag 7- 1 0 m2 per
beboer.

• 3ULYDW ERHQKHW Sn PLQVW �� P� �IRU NRUWWLGVSODVVHU NDQ PLQLPXP �� P� DNVHSWHUHV��
• Behov for kjøkkenkrok i private enheter bør vurderes. Kjøkken i boenheter for personer med demens anbefales

normalt ikke.
• (QNHOWH ERHQKHWHU E¡U Y UH VW¡UUH� HOOHU GHW E¡U Y UH PXOLJKHW IRU n VOnV VDPPHQ WR HQKHWHU � IRU DW HNWHIHOOHU�

samboere eller andre som ønsker å bo sammen kan bo sammen på institusjon.
• Felles utearealer i direkte tilknytning til felles oppholdsrom enten på bakken eller på terrasse.
• $UHDO IRU XWHRSSKROG P¡EOHUHV PHG VSLVHERUG IRU DOOH EHERHUH RJ PLQLPXP � DQVDWWH� RJ JMHUQH Y UH GHOYLV

takoverbygd. Det må tas hensyn til at en del beboerne kan være rullestolbrukere.
• Det anbefales mulighet for å trille ut en seng for personer som er sengeliggende i tilfeller der dette er aktuelt.
• 6RYHURP�RSSKROGVURP Pn PLQLPXP KD SODVV IRU VHQJ L SOHLHVWLOOLQJ RJ VLWWHJUXSSH� VNDS RJ K\OOHU WLO SHUVRQOLJH

ting.
• %DG PHG SODVV IRU KMHOSHUH YHG DOOH EDG IXQNVMRQHU ± VH NDSLWWHO � 'LPHQVMRQHULQJVJUXQQODJ�
• Bod kan være enten private boder og/eller felles boder. Privat bod kan ligge enten i boenheten eller i

fellesområde.
• Areal tilrettelagt for lagring og lading av hjelpemidler.

Gullhella bo- og aktivitetssenter i Asker kommune med 60 små omsorgsboliger på cirka 30 m2 organisert i bogrupper
med 8-10 boenheter. Åpen korridor mot fellesareal gjør at man ser fellesarealene når man kommer ut av boligen sin.
Tilbudet er derfor godt egnet for personer med demens. Bildene viser fra venstre byggeskikk, felles oppholdsrom i til -
knytting med bogruppe og privat boenhet med private møbler. Foto t.v: Husbanken, foto t.h: Asker kommune. Se eget
eksempel om Gullhella i Veiviseren.

Samboergaranti

)OHUH NRPPXQHU KDU IDWWHW YHGWDN RP VDPERHUJDUDQWL� IRU HNVHPSHO 2VOR NRPPXQH� ©(NWHSDU HOOHU VDPERHUH VNDO In
mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare en har fått vedtak m langtidsopphold.»
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3. 2 Om sorgspl asser i in stitu sjon

6RP LQVWLWXVMRQ HWWHU KHOVH� RJ RPVRUJVWMHQHVWHORYHQ † ��� I¡UVWH OHGG QU � � ERNVWDY F RJ LQVWLWXVMRQ XQGHU
GHQ NRPPXQDOH KHOVH� RJ RPVRUJVWMHQHVWHQ L SDVLHQWVNDGHORYHQ †� UHJQHV�

• Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 1 8 år som bor utenfor
IRUHOGUHKMHPPHW VRP I¡OJH DY EHKRY IRU WMHQHVWHU �EDUQHEROLJ�� KHUXQGHU DYODVWQLQJVEROLJHU

• Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
• Aldershjem
• Sykehjem
• Døgnplasser som kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

,QVWLWXVMRQVSODVVHU NDQ Y UH SODQODJW IRU ODQJWLGVRSSKROG� NRUWWLGVRSSKROG� DYODVWQLQJ RJ UHKDELOLWHULQJ� 'LVVH
LQVWLWXVMRQHQH NDQ EHQHYQHV VRP V\NHKMHP� KHOVHKXV� ORNDOPHGLVLQVN VHQWHU � $OGHUVKMHP HU WLOEXG VRP LNNH
HWDEOHUHV OHQJUH� PHQ GHW IUHPGHOHV ¿QQHV QRHQ In L ODQGHW�

Ulike typer langtidsopphold

Et langtidsopphold er et tidsubegrenset tilbud om opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet:

• ordinær plass for personer med helse- og funksjonssvikt som medfører behov for pleie og omsorg hele døgnet
• skjermet plass for personer med demens og behov for tettere oppfølging
• enhet for yngre personer som har demenssykdom
• forsterket plass psykiatri for personer som har en psykisk sykdom som krever oppfølging av ansatte med

kompetanse i psykiatri
• enhet for personer med fysisk funksjonshemming eller alvorlig nevrologisk sykdom som har et stort pleie- og

omsorgsbehov
• plass for personer som har behov for oppfølging av ansatte med spesiell kompetanse for eksempel døve
• forsterket plass for personer med rusavhengighet med behov for pleie og omsorg

Ulike typer korttidsopphold

• RSSKROG L KHOVHKXV� VH DYVQLWW RP KHOVHKXV XQGHU
• avlastningsopphold for å gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig
• opphold for personer med utfordringer knyttet til smitte
• opphold i lindrende enheter
• opphold for personer med rusavhengighet
• opphold for yngre personer med demens
• GDJRSSKROG� VH NDSLWWHO ��� 'DJDNWLYLWHWVWLOEXG

Sykehjem

6\NHKMHP HU HQ ORYUHJXOHUW ERIRUP� /RY RP NRPPXQDOH KHOVH� RJ RPVRUJVWMHQHVWHU † � � �� RJ L IRUVNULIW RP
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gjelder for beboere i institusjon og regnes som prosenter av
LQQWHNWHQ �WU\JG�� 9HGHUODJHW GHNNHU RSSKROG RJ DOOH WMHQHVWHU�

0RGHUQH V\NHKMHP E\JJHV VRP ÀHUH ERNROOHNWLY RUJDQLVHUW L Q UKHWHQ DY KYHUDQGUH� 9 HG SODQOHJJLQJ DY ERJUXSSHU L
V\NHKMHP Pn GHW WDV KHQV\Q WLO IDVLOLWHWHU VRP NRQWRU� YDNWURP� VN\OOHURP� PHGLVLQURP RJ GLYHUVH IHOOHV ODJHU�
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Ulike typer oppholdsrom på sykehjem med ulikt o entlighetsnivå: Fra venstre åpen kafé for alle, uteareal på balkong
knyttet til bogruppe, og til venstre sittegruppe ved seng i boenhet. Det er viktig å tilby varierte sittemuligheter i større
eller mindre grupper, i mer eller mindre private omgivelser. Foto: Husbanken.

Designprinsipper:
• )DVLOLWHWHU VRP NRQWRU� VN\OOHURP� PHGLVLQURP� GLY IHOOHV ODJHU WLOSDVVHV GULIWVIRUP�
• $QWDOOHW ERHQKHWHU L ERJUXSSH � ±� �� DYKHQJLJ DY EUXNHUJUXSSHQ�
• Fellesarealer som kjøkken og oppholdsrom tilpasset antall beboere.
• Fellesareal med sentral plassering i forhold til de private boenhetene.
• Rom for aktiviteter.
• )HOOHVNM¡NNHQ PHG VSLVHSODVV GLPHQVMRQHU IRU DOOH EHERHUH � PLQLPXP � DQVDWWH� 'HW Pn WDV KHQV\Q WLO DW PLQVW

halvparten av beboerne kan være rullestolbrukere. Størrelsen på fellesarealer bør være cirka 7- 1 0 m2 per
beboer.

• Privat boenhet på minst 28 m2 fra. For korttidsplasser kan aksepteres min. 25 m2.
• Enkelte boenheter bør være større eller det bør være mulighet for å slås sammen to enheter for at ektefeller/

samboere eller andre som ønsker å bo sammen kan bo sammen på institusjon.
• Felles utearealer i direkte tilknytning til felles oppholdsrom enten på bakken eller på terrasse.
• $UHDO IRU XWHRSSKROG P¡EOHUHV PHG VSLVHERUG IRU DOOH EHERHUH � PLQLPXP � DQVDWWH� RJ JMHUQH Y UH GHOYLV

takoverbygd. Det må tas hensyn til at en del beboerne kan være rullestolbrukere. Det anbefales mulighet for å
trille ut en seng for personer som er sengeliggende i tilfeller der dette er aktuelt.

• 6RYHURP�RSSKROGVURP Pn PLQLPXP KD SODVV IRU VHQJ L SOHLHVWLOOLQJ RJ VLWWHJUXSSH� VNDS RJ K\OOHU WLO SHUVRQOLJH
ting.

• %DG PHG SODVV IRU KMHOSHUH YHG DOOH EDG IXQNVMRQHU ± VH NDSLWWHO � 'LPHQVMRQHULQJVJUXQQODJ
• Bod kan være enten private boder og/eller felles boder. Privat bod kan ligge enten i boenheten eller i

fellesområde.
• Areal tilrettelagt for å lagre og lade hjelpemidler.

Helsehus

Ved å bruke begrepet helsehus ønsker man å formidle at huset skal gi rom for ulike omsorgstjenester til kommunens
XOLNH EUXNHUJUXSSHU� 'HWWH HU RJVn HQ RSSI¡OJLQJ DY VDPKDQGOLQJVUHIRUPHQ� KYRU PDQ KDU VRP PnO DW ÀHUH W\SHU
tjenester skal ytes nær brukeren ute i kommunene.

+HOVHKXV HU LNNH HW HQW\GLJ GH¿QHUW EHJUHS� ,QQKROGHW L HW KHOVHKXV NDQ GHUIRU Y UH IRUVNMHOOLJ IUD NRPPXQH WLO
NRPPXQH� 2SSKROGHW Sn KHOVHKXV VNDO Y UH NRUWYDULJ IUD QRHQ GDJHU WLO QRHQ NHU � RJ EHKDQGOLQJHQ VNDO Y UH
PnOUHWWHW� 0nOHW PHG RSSKROGHW HU n NDUWOHJJH KHOVHWLOVWDQG� KMHOSHEHKRY RJ RSSWUHQLQJ PHG XWJDQJVSXQNW L
SDVLHQWHQV UHVVXUVHU RJ EHKRY� VOLN DW SDVLHQWHQ NDQ NRPPH WLOEDNH WLO HJHW KMHP�

(WDEOHULQJ DY KHOVHKXV HU HQ GHO DY GHQ RYHURUGQHGH VWUDWHJLHQ RP DW SHUVRQHU VNDO NXQQH ER HJHW KMHP KHOH OLYHW�
HOOHU Vn OHQJH GHW HU PXOLJ� ,QQKROG RJ O¡VQLQJ HU XQGHU XWSU¡YLQJ L ÀHUH NRPPXQHU � PHQ GHW ¿QQHV Vn ODQJW LNNH QRH
systematisk erfaringsinnhenting om hvilke funksjoner og aktiviteter som et helsehus bør inneholde.
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Tilbudet kan ha areal til:

• Plasser til rehabilitering og overgangspleie etter sykehusbehandling.
• .RPPXQDOH DNXWW G¡JQSODVVHU �.$'��
• '¡JQSODVVHU VRP NRPPXQHQ RSSUHWWHU IRU n V¡UJH IRU WLOEXG RP G¡JQRSSKROG IRU ¡\HEOLNNHOLJ KMHOS �+‘'��
• En del helsehus har også egen avdeling med plasser for palliativ pleie og omsorg.
• $NWLYLWHWVVHQWHU� GDJWLOEXG� UHKDELOLWHULQJVWMHQHVWHU HWF�

I tillegg til korttidsplasser i et helsehus nnes det ulike typer helsetjenester, som for eksempel legesenter, legevakt,
apotek, med mer. Bildene er fra Helsehuset i Fredrikstad kommune. Foto:Husbanken.

Designprinsipper:
• 3ULQVLSSHQH IRU XWIRUPLQJ DY ERHQKHWHU HU L KRYHGWUHNN VRP EHVNUHYHW XQGHU ERNROOHNWLY �RPVRUJVSODVVHU L

LQVWLWXVMRQ�� PHQ GH NDQ JHQHUHOW KD OLWW PLQGUH DUHDO� IRUGL PDQ LNNH KDU PHG VHJ P¡EOHU RJ XWVW\U �
• $UHDOHW IRU ERHQKHWHU �NRUWWLGVSODVVHU� VNDO LNNH Y UH PLQGUH HQQ �� P�� 'HW JLU ODJULQJVPXOLJKHWHU RJ SODVV WLO

VLWWHJUXSSH� VOLN DW SnU¡UHQGH RJ DQGUH UHVVXUVSHUVRQHU NDQ ELVWn L PRWLYDVMRQ RJ RSSWUHQLQJ�
• Boenheten organiseres i bogrupper på 8-1 0 beboere med fellesareal i direkte tilknytning til bogruppen.
• $UHDO WLO I\VLRWHUDSL RJ HJHQWUHQLQJ LQQH� 'HWWH NDQ Y UH WUDSS WLOUHWWHODJW IRU WUHQLQJ� PXOLJKHWHU IRU WXUUXQGH HWF�
• 8WHDUHDO L GLUHNWH WLONQ\WQLQJ WLO ERJUXSSH E¡U WLOUHWWHOHJJHV IRU DNWLYLWHWV�� VDQVH� RJ WUHQLQJVPXOLJKHWHU �
• 7LOUHWWHOHJJH IRU ODJHUSODVV DY WUHQLQJVXWVW\U� PHGLVLQVN WHNQLVN XWVW\U�
• Større fokus på håndtering av smitte enn i andre tilbud.
• Tilrettelegge for kontorfasiliteter for avdelingssykepleier og møte-/undervisningsrom.
• Helsehuset kan ha et livssynsnøytralt seremonirom.

Lokalmedisinske senter

/RNDOPHGLVLQVNH VHQWHU HU RIWH LQWHUNRPPXQDOH WLOEXG VRP HLHV DY ÀHUH NRPPXQHU � 'HW NDQ URPPH YDNWVHQWUDO�
legevakt og døgnposter for akutt syke pasienter. Noen store kommuner har også etablert noe de kaller kommunalt
DNXWWPHGLVLQVN VHQWHU� 'HWWH KDU L WLOOHJJ WLO NRUWWLGVSODVVHU RJVn OHJHYDNW� DPEXODQVHWLOEXG RJ YDNWVHQWUDO IRU
ambulerende tjenester. Vaktsentralen er kommunens system for mottak og oppfølging av varsler fra trygghetsalarm
og annen digital avstandsoppfølging.

Barneboliger og avlastningsboliger til barn og ungdom

'HWWH HU HW WLOEXG VRP HU GH¿QHUW L )RUVNULIW RP NRPPXQDO KHOVH� RJ RPVRUJVLQVWLWXVMRQ VRP ©,QVWLWXVMRQ PHG
heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 1 8 år som bor utenfor foreldrehjemmet som følge av
EHKRY IRU WMHQHVWHUª� 'HUIRU UHJQHV RJ ¿QDQVLHUHV GLVVH som instutusjonsplasser til tross de er omsorgboliger.

Tilbudet omfatter:

• Permanente botilbud for barn og ungdom
• Avlastningsboliger

0HU RP GHQQH ERIRUPHQ ¿QQHV L NDSLWWHOHW ����
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Årfulgveien ressurssenter i Tønsberg kommune er for barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Res -
surssenteret består av to leiligheter på cirka 64 m2 til et barn hver, en leilighet for to barn som deler bad og oppholds -
rom, samt Årfulgveien ressurssenter i Tønsberg kommune er for barn med store og sammensatte funksjonsnedset -
telser. Ressurssenteret består av to leiligheter på cirka 64 m2 til et barn hver, en leilighet for to barn som deler bad og
oppholdsrom, samt re avlastningsplasser hvor to og to barn deler et stort bad. Sanserom og felles oppholdsrom er
sentralt plassert og inviterende. Det nnes også gode uteareal tilrettelagt for barn. Plantegning: Spir Arkitekter.

Hospice - omsorg ved livets slutt

+RVSLFH HU HW WLOEXG IRU VLVWH IDVH L OLYHW� 'HQQH W\SHQ WLOEXG NDQ EUXNHV EnGH IRU HOGUH RJ \QJUH� , 1RUJH ¿QQHV GHW In
VSHVLDOE\JGH WLOEXG IRU RPVRUJ YHG OLYHWV VOXWW �KRVSLFH�� 7LOEXGHQH ¿QQHV RIWHVW L V\NHKMHP HOOHU Sn V\NHKXV�

Tjenestetilbudet er omfattende og skal gi lindrende pleie til pasienter. Personalet fungerer ofte også som
kompetansesenter slik at de kan bistå andre til å gi god hjelp og støtte i siste fase i livet. Andre kan være både
DQVDWWH Sn SOHLHKMHP� KMHPPHWMHQHVWH RJ SnU¡UHQGH IRU GH VRP ¡QVNHU n DYVOXWWH OLYHW L HJHW KMHP�

Anbefalinger for bygging av palliative enheter/hospice:
• Gode luftige private rom med plass til familie/besøk.
• Sovesofa på rommet og gode lenestoler.
• Møblering og utforming preget av hjemlighet.
• Romslige fellesarealer med plass til å trille senger.
• Plass til hjelpemidler og utstyr.
• Velværetilbud som bad og sanserom med mulighet for musikk og ro.
• Rom som innbyr til ettertanke og spiritualitet.
• Tilgang og utsikt til natur og muligheter for å oppleve naturens kvaliteter gjennom alle årstider.

Forøvrig tilrettelegging for bruk av hjelpemidler som beskrevet i avsnittet om sykehjem.

Bilder fra Diakonissestiftelsens Hospice i København. Bilder fra venstre viser gode, skjermede utearealer og deretter
fellesrom med plass til familiebesøk i en hyggelig atmosfære. Foto: Adam Mørk.
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3. 3 Lokal er for dagaktivitetstil bud

(W GDJDNWLYLWHWVWLOEXG NDQ JL PXOLJKHW IRU n GHOWD Sn XOLNH DNWLYLWHWHU � WLOE\ PnOWLGHU RJ VRVLDO NRQWDNW VDPW
helseforebyggende og rehabiliterende tiltak mm. Dette kan gi en aktiv og meningsfull tilværelse og utsette
eller forhindre behov for døgnopphold på institusjon.

Lokaler for dagaktivitetstilbud for eldre

2YHURUGQHW PnO IRU GHQQH WMHQHVWHQ HU n JL EUXNHU VWLPXOHULQJ RJ PRWLYDVMRQ WLO n RSSUHWWKROGH HJHQRPVRUJHQ� VOLN DW
man kan bo lengre hjemme og gi pårørende avlastning i omsorgssituasjonen.

0nOJUXSSH IRU GDJDNWLYLWHWVVHQWHUHW HU EnGH KMHPPHERHQGH HOGUH� SHUVRQHU PHG GHPHQV RJ HOGUH�GHPHQWH VRP ERU
i omsorgsboliger. Av og til kan også enkelte beboere på sykehjem benytte dagaktivitetssenteret.

Dagaktivitetssenter som regel i tilknytning til institusjon. Lokaler som dagaktivitetstilbudet disponerer bør være lett å
¿QQH QnU GX NRPPHU XWHQIUD� *RG EHO\VQLQJ RJ EUXN DY NRQWUDVWIDUJHU HU YLNWLJ� 0DQ E¡U WLOVWUHEH DW URP NDQ EUXNHV
WLO XOLNH DNWLYLWHWHU �ÀHUEUXNVURP� RJ WLOODWH ÀHNVLEHO EUXN �JUXSSHURP� VWLOOHURP� KMHOSHPLGGHOXWSU¡YLQJ��

, SURJUDPPHW GDJDNWLYLWHWVWLOEXG OHGHW DY 1DVMRQDOW NRPSHWDQVHVHQWHU IRU DOGULQJ RJ KHOVH ��������� �� YLVWH
JMHQQRPVQLWWOLJ DUHDO L GDJDNWLYLWHWVWLOEXGHQH VHJ n Y UH GU¡\W �� P� PHG JMHQQRPVQLWWOLJ ��� EUXNHUH SHU GDJ� 'HW
YLO VL FLUND � � P� SHU EUXNHU� 'DJDNWLYLWHWVWLOEXG IRU HW PLQGUH DQWDOO EUXNHUH �� � �� NUHYHU QRH VW¡UUH DUHDO SHU EUXNHU
for at dagaktivitetstilbudet skal fungere tilfredsstillende.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende anbefalinger til utforming av arealer:

• HQWUp PHG JDUGHUREH �SODVVNUHYHQGH GD EUXNHUQH RIWH NRPPHU PHG EXVV RJ DOOH VNDO NOH DY VHJ VDPWLGLJ�
• kjøkken med spiseplass
• VWXH�RSSKROGVURP� JUXSSHURP� VDPWDOHURP�DNWLYLWHWVURP
• toaletter og dusj/bad
• hvilerom
• kontor til personalet
• lager
• OHWW WLOJDQJ WLO XWHDUHDOHU� JMHUQH WXUVWL HWF�
• uteplass/terrasse med mulighet for sol og skygge

Finstadtunet i Ski kommune er et kultur- og aktivitetssenter etablert i tilknytning til sykehjem. Her er mulighet for ulike
ute- og inneaktiviteter som stimulerer både sanser og motorikk, samt sosialt liv. Foto: Husbanken.
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Lokaler for dagaktivitetstilbud for andre i målgruppen enn eldre

(W GDJDNWLYLWHWVWLOEXG NDQ RJVn HWDEOHUHV IRU DQGUH SHUVRQHU VRP Sn JUXQQ DY VRPDWLVN HOOHU SV\NLVN V\NGRP�
IXQNVMRQVQHGVHWWHOVH HOOHU UXVDYKHQJLJKHW KDU EHKRY IRU GDJDNWLYLWHWVWLOEXG� MI� SNW� ��� L UHWQLQJVOLQMHQ� )RUPnOHW PHG
slike sentre er blant annet å bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse.

,QQKROG RJ IRUPnO L WLOEXGHW YLO NXQQH YDULHUH� EnGH XW IUD KYLONHW ELVWDQGVQLYn GH VRP VNDO PRWWD WLOEXGHW KDU RJ ORNDOH
forhold. Kommunen bør unngå uheldige blandinger av målgrupper ved etablering av dagaktivitetstilbudet.

Lokaler for dagaktivitetstilbud bør ikke samlokaliseres med omsorgsboliger der det legges opp til at man lever livet
©PHG W¡ÀHQH Snª� 'HWWH YLO LNNH Y UH L WUnG PHG SULQVLSSHU IRU QRUPDOLVHULQJ RJ LQWHJUHULQJ�

De overnevnte veiledende dimensjoneringskriteriene gjelder i utgangspunktet for dagaktivitetssentra for eldre. For
PnOJUXSSHU VRP KDU EHKRY IRU VWRUH KMHOSHPLGOHU RJ PHU I\VLVNH DNWLYLWHWHU � NDQ GHW DNVHSWHUHV VW¡UUH DUHDO� $UHDOHW
og aktivitetene må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen.

De overnevnte veiledende dimensjoneringskriteriene gjelder i utgangspunktet for dagaktivitetssentra for eldre. For
PnOJUXSSHU VRP KDU EHKRY IRU VWRUH KMHOSHPLGOHU RJ PHU I\VLVNH DNWLYLWHWHU � NDQ GHW DNVHSWHUHV VW¡UUH DUHDO� $UHDOHW
og aktivitetene må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen.

Utmåling av tilskuddet vil avgrenses ut fra antall samtidige brukere i målgruppen og deres arealbehov jf.
retningslinjen HB 8.B.1 8.

Verksted for personer med utviklingshemming på den helsepedagogiske og sosialterapeutiske
Stiftelsen Virksomheten Helgeseter i Bergen. Foto: Husbanken.
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4. U LI KE B R U KE R G R U P P E R S B O- O G AKTI VI TE TS B E H OV

, QQVLNW RP GH XOLNH VSHVL¿NNH EUXNHUJUXSSHQHV EHKRY HU Q UPHUH EHVNUHYHW L GHWWH NDSLWWHOHW�

Generelt skal det tilrettelegges for rullestolbrukere i alle botilbud. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5.

Forskning og utredninger

Er smått alltid godt i demensomsorgen?
Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens
Oppdragsutfører : SINTEF Fag
Utgivelsesår : 201 5
Forfattere: .DULQ +¡\ODQG� ‘\YLQG .LUNHYROG� 5XWK :RRGV� *¡ULOO +DXJDQ
Type publikasjon : Rapport

4.1 El dre

Antallet eldre over 80 år vil øke betydelig fra rundt år 2020. Selv om de feste eldre mottar nødvendige
WMHQHVWHU L HJHW KMHP� YLO WUROLJ DQWDOOHW HOGUH PHG EHKRY IRU WLOUHWWHODJWH WLOEXG PHG KHOG¡JQV KHOVH� RJ
sosialtjenester også øke.

Den største økningen ventes i gruppen som har en demenssykdom. Nasjonale føringer i St. meld. nr. 25 Framtidas
RPVRUJVXWIRUGULQJHU �����±����� RJ 'HPHQVSODQ ���� VLHU DW WLOUHWWHOHJJLQJ IRU SHUVRQHU PHG GHPHQV Pn Y UH HW
grunnleggende prinsipp ved bygging av alle omsorgsboliger og sykehjem.

'H SROLWLVNH I¡ULQJHQH WLOVLHU DW GH DOOHU ÀHVWH VNDO EOL JDPOH L HJHQ EROLJ� 'HQQH SROLWLNNHQ NDQ YLUNHOLJJM¡UHV JMHQQRP
at det:

• etableres tilrettelagte boliger på det ordinære markedet
• tilrettelegges for boligtilbud til de som trenger ekstra støtte i hverdagen
• tas i bruk ny teknologi

(NVWUD VW¡WWH L KYHUGDJHQ NDQ EHW\ DW GHW ¿QQHV IHOOHVURP L WLONQ\WQLQJ WLO EROLJDQOHJJ HOOHU Q UPLOM¡� VRP JLU PXOLJKHW
IRU VRVLDO NRQWDNW PHG DQGUH� IHOOHV PnOWLGHU HOOHU PXOLJKHW IRU DQGUH DNWLYLWHWHU � 'HWWH YLO NUHYH YLGHUH VDWVLQJ Sn
KMHPPHWMHQHVWHU� GDJWLOEXG RJ NRUWWLGVSODVVHU WLO UHKDELOLWHULQJ RJ DYODVWQLQJ� 6DPKDQGOLQJVUHIRUPHQ VWLOOHU Q\H NUDY
til kommunene når det gjelder å ta imot og behandle pasienter som skrives stadig tidligere ut fra sykehuset. Dette
krever økt kompetanse i kommunene og nye type korttidstilbud i form av institusjonsplasser.



39

Omsorgsbolig for eldre eller institusjonsplass?
Dette valget gjelder bare eldre fordi de er de eneste som kan bo både i omsorgsboliger og på institusjon.

Norske kommuner har ulike strategier på om de skal satse på institusjonsplasser eller omsorgsboliger. Husbanken
lar det være opp til kommunene å velge. Det er ikke noe i veien for å bemanne omsorgsboliger på samme nivå
som et sykehjem. Det kan være fordeler og ulemper med begge organisasjonsformer. Generelt kan vi si at
RPVRUJVEROLJHU HU PHU ÀHNVLEOH PHG KHQV\Q WLO n HQGUH PnOJUXSSH RJ WMHQHVWHWLOEXG� RJ GH HU GHUIRU HQNOHUH n
tilpasse til endrede behov over tid. Korttidsplasser og midlertidige tilbud gis enklest i en institusjon. I dette tilfelle
EHKROGHU SDVLHQWHQH EROLJHQH VLQ� PHQV GH KDU HW PLGOHUWLGLJ RSSKROG Sn LQVWLWXVMRQ�

)¡U NRPPXQHQ YHOJHU ERIRUP� HU GHW YLNWLJ n WHQNH Q¡\H JMHQQRP DNWXHOOH ORYYHUN NQ\WWHW WLO GH XOLNH ERIRUPHQH
�+XVOHLHORYHQ� /RY RP SDVLHQW� RJ EUXNHUUHWWLJKHWHU R�O��� .RQYHUWHULQJ IUD RPVRUJVEROLJ WLO LQVWLWXVMRQVSODVVHU L
HWWHUNDQW NDQ DNVHSWHUHV DY +XVEDQNHQ� PHQ HQNHOWH E\JJWHNQLVNH NUDY NDQ VWn L YHLHQ IRU RYHUJDQJHQ� .RPPXQHQ
InU LNNH XWEHWDOW GL HUDQVHQ PHOORP WLOVNXGGVVDWVHQ IRU V\NHKMHP RJ RPVRUJVEROLJHU � 9HG NRQYHUWHULQJ IUD V\NHKMHP
til omsorgsboliger må kommunen betale tilbake deler av investeringstilskuddet fra Husbanken.

Film 6 - Valg av omsorgsløsning from Veiviseren Film https://vimeo.com/2507421 20

Forskjellene i nasiering av tjenester gitt i institusjon kontra omsorgsbolig
Pleie- og omsorgstjenester kan bli gitt:

• hjemme
• i omsorgsbolig
• på sykehjem
• på helsehus

7MHQHVWHQH EOLU JLWW DY SHUVRQDOH VRP HU WLONQ\WWHW EROLJHQH� HOOHU GH RUJDQLVHUHV YLD KMHPPHWMHQHVWHQ� )RUVNULIW IRU
YHGHUODJ JMHOGHU IRU EHERHUH L LQVWLWXVMRQ� %HWDOLQJHQ HU HQ YLVV SURVHQWDQGHO DY LQQWHNWHQ �WU\JGHQ� WLO GHQ HQNHOWH
bruker den dekker opphold og andre tjenester.

, HQ RPVRUJVEROLJ EHWDOHU EHERHUQH IRU NRVW� ERXWJLIWHU RJ HYHQWXHOW HJHQDQGHO Sn GH WMHQHVWHQH VRP GH PRWWDU �
Beboere kan søke bostøtte og motta hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Spesielle boligtilbud for eldre med
RPIDWWHQGH KMHOSHEHKRY �IRU HNVHPSHO KDJHE\HU IRU SHUVRQHU PHG GHPHQV� NDQ E\JJHV EnGH VRP LQVWLWXVMRQ RJ
som grupper av omsorgsboliger som bokollektiver.
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48 serviceboliger for eldre kombinert med 60 sykehjemsplasser i Fantoft omsorgssenter i Bergen. Beboerne hadde
ifølge kommunen et ønske om fellesskapsbolig. Hele anlegget ligger i et vanlig boligområde med nærbutikk og et
stopp for bybanen. Foto: Karin Høyland.

I nviterende prosjekter

Målet med å planlegg for normalisering og integrering er at prosjekter for eldre lokaliseres slik at de kan brukes til
ÀHUH IRUPnO� 'HW NDQ EOL HW P¡WHSXQNW IRU DOOH VRP ERU L RPUnGHW RJ XQJHUH VRP DUHQD IRU ORNDOH NXOWXUDNWLYLWHWHU �
%HERHUQH NDQ Sn GHQQH PnWHQ I¡OJH PHG RJ WD GHO L GHW VRP VNMHU L Q UPLOM¡HW� .DIp RJ NDQWLQH� DNWLYLWHWVURP�
VFHQH RJ WUHQLQJVURP E¡U Y UH nSQH IRU ÀHUH� VOLN DW GHW NDQ GHW IXQJHUH VRP HW YHOIHUGVVHQWHU L ORNDOPLOM¡HW�
På denne måten kan det også være et støttende tiltak for de som bor i egen bolig. Det er et mål å etablere
sammensatte bomiljøer hvor ulike mennesker i ulike aldre kan bo sammen. Flere undersøkelser viser at mange rives
bedre i sammensatte bomiljøer.

Å unngå isolering har vært sentralt i kampen for likestilling og deltakelse for mennesker med ulike funksjons-
QHGVHWWHOVHU� 'HOWDJHOVH RJ LQWHJUHULQJ HU JUXQQOHJJHQGH SROLWLVNH PnO� RJVn IRU HOGUH PHQQHVNHU� 'HWWH NRPPHU
tydelig fram i Demensplan 2020. Denne strategien gjør at vi må tenke på nye løsninger i sambruk med nye
IXQNVMRQHU� PHQ NDQVNMH L HQGD VW¡UUH JUDG KYRU YL ORNDOLVHUHU GHQQH W\SHQ WLOEXG� .DQVNMH NDQ ELEOLRWHNHW EOL HWDEOHUW
L GHW ORNDOH RPVRUJVVHQWHUHW� HOOHU GDJWLOEXG EOL HWDEOHUW L WLONQ\WQLQJ WLO HW WUHQLQJVVHQWHU" 'HW nSQHU RSS IRU Q\H
PXOLJKHWHU YHG n GHOH IHOOHVDUHDOHU� VOLN DW GH NDQ XWQ\WWHV WLO PDQJH XOLNH IRUPnO RJ IXQJHUH VRP P¡WHSODVVHU L
lokalmiljøet.

Skoleveien går gjennom områder med pleieboliger i Kolding i Danmark. Foto: Karin Høyland.
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Forskjellige boformer dekker forskjellige bo- og omsorgsbehov for eldre

Eldre som trenger bistand
)RU HOGUH �LNNH PHG GHPHQV� VRP WUHQJHU P\H KMHOS� PHQ OLNHYHO KDU PXOLJKHW IRU HJHQ KXVKROGQLQJ DQEHIDOHU YL
selvstendige omsorgsboliger eller omsorgsboliger i bofellesskap uten fast tilsatt personale. Med hensyn til mulige
DNWLYLWHWHU� HQGULQJHU L EHKRY RJ ÀHNVLELOLWHW DQEHIDOHU YL DW GLVVH EROLJHQH EOLU ORNDOLVHUW L Q UKHWHQ DY KYHUDQGUH�
Her velger beboerne selv om de ønsker å delta i fellesskapet eller ikke.

Eldre med omfattende h jelpebehov

Langtidssyke eldre som trenger mye omsorg kan tilbys omsorgsboliger i bokollektiv med fast tilsatt personale. Dette
HU HW DOWHUQDWLY WLO V\NHKMHP� RJ GHW HU RSS WLO NRPPXQHQH RP GH YHOJHU n WLOE\ V\NHKMHPVSODVV HOOHU RPVRUJVEROLJ
i bokollektiv til en person som trenger mye hjelp. For eldre som trenger mye pleie er også institusjonsplass i en
ERJUXSSH Sn V\NHKMHP HQ HJQHW ERIRUP� Sn OLN OLQMH VRP HQ RPVRUJVEROLJ L ERNROOHNWLY �

Eldre med behov for midlertidig opphold

9HG EHKRY IRU NDUWOHJJLQJ DY KHOVHWLOVWDQG� UHKDELOLWHULQJ� RYHUJDQJVSOHLH HWWHU V\NHKXVEHKDQGOLQJ� XWUHGQLQJ�
EHKDQGOLQJ HOOHU SOHLH YHG OLYHWV VOXWW� WUHQJHU HQ GHO HOGUH PLGOHUWLGLJ RSSKROG L LQVWLWXVMRQ� )RU n JL HOGUH PXOLJKHW IRU
n ER KMHPPH OHQJVW PXOLJ� NDQ NRPPXQHU WLOE\ DYODVWQLQJ IRU SnU¡UHQGH �DYODVWQLQJVSODVVHU��

)OHUH NRPPXQHU KDU VDPOHW VOLNH WLOEXG L LQVWLWXVMRQHU� IRU HNVHPSHO L KHOVHKXV HOOHU ORNDOPHGLVLQVNH VHQWUH� 6OLNH
SODVVHU HU HJQHW IRU HOGUH� KYRU PnOHW HU DW GH VNDO UHWXUQHUH KMHP HWWHU HQGW RSSKROG Sn LQVWLWXVMRQHQ�

Eldre personer med behov for ytterligere tilpasninger/tilleggsbehov

9HG HWDEOHULQJ DY ©RUGLQ UHª V\NHKMHPVSODVVHU E¡U NRPPXQHQ YXUGHUH RP HQNHOWH HOGUH KDU EHKRY IRU
V UOLJH WLOSDVQLQJHU VRP IRU HNVHPSHO NQ\WWHU VHJ WLO UXV� XWYLNOLQJVKHPPLQJ P�P� +YLV HQ NRPPXQH SODQOHJJHU
V\NHKMHPVSODVVHU IRU pQ NRQNUHW PnOJUXSSH Pn EnGH JHQHUHOOH NULWHULHU IRU V\NHKMHP OHJJHV WLO JUXQQ� L WLOOHJJ WLO GH
V UOLJH EHKRYHQH IRU PnOJUXSSHQ� +XVEDQNHQ DQEHIDOHU ÀHNVLEOH SODQO¡VQLQJHU VRP JM¡U WLOSDVQLQJHU IRU NRQNUHWH
målgrupper mulig med enkle grep.

Ved å organisere botilbud i mindre grupper er det mulig å tilpasse tilbudene med relativt små endringer. For
HNVHPSHO NDQ GHWWH JMHOGH HOGUH SHUVRQHU PHG XWIRUGULQJHU NQ\WWHW WLO SV\NLDWUL�UXV� XWYLNOLQJVKHPPLQJ� G¡YH RJ
blinde personer eller personer med annen kulturell bakgrunn.

)OHUH NRPPXQHU KDU VDPOHW VOLNH WLOEXG L LQVWLWXVMRQHU� IRU HNVHPSHO L KHOVHKXV HOOHU ORNDOPHGLVLQVNH VHQWUH� 6OLNH
SODVVHU HU HJQHW IRU HOGUH� KYRU PnOHW HU DW GH VNDO UHWXUQHUH KMHP HWWHU HQGW RSSKROG Sn LQVWLWXVMRQHQ�

Eldre personer med behov for ytterligere tilpasninger/tilleggsbehov

9HG HWDEOHULQJ DY ©RUGLQ UHª V\NHKMHPVSODVVHU E¡U NRPPXQHQ YXUGHUH RP HQNHOWH HOGUH KDU EHKRY IRU
V UOLJH WLOSDVQLQJHU VRP IRU HNVHPSHO NQ\WWHU VHJ WLO UXV� XWYLNOLQJVKHPPLQJ P�P� +YLV HQ NRPPXQH SODQOHJJHU
V\NHKMHPVSODVVHU IRU pQ NRQNUHW PnOJUXSSH Pn EnGH JHQHUHOOH NULWHULHU IRU V\NHKMHP OHJJHV WLO JUXQQ� L WLOOHJJ WLO GH
V UOLJH EHKRYHQH IRU PnOJUXSSHQ� +XVEDQNHQ DQEHIDOHU HNVLEO H SODQO¡VQLQJH U VR P JM¡ U WLOSDVQLQJH U IR U NRQNUHW H
målgrupper mulig med enkle grep.

Ved å organisere botilbud i mindre grupper er det mulig å tilpasse tilbudene med relativt små endringer. For
HNVHPSHO NDQ GHWWH JMHOGH HOGUH SHUVRQHU PHG XWIRUGULQJHU NQ\WWHW WLO SV\NLDWUL�UXV� XWYLNOLQJVKHPPLQJ� G¡YH RJ
blinde personer eller personer med annen kulturell bakgrunn.
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Ulike behov for ulike tilbud. Figuren er hentet fra Oslo kommunes Strategisk boligplan for eldre med
hjelpebehov (2018-2028).

Aktivitetsbehov for eldre og personer med demens

Overføring til sykehjem fører ofte til passivisering av eldre. Det er derfor viktig at eldre stimuleres til å utføre de
GDJOLJH UXWLQHU RJ RSSJDYH VRP GH JMRUGH L HJHW KMHP� VOLN DW HJHQPHVWULQJHQ� Vn ODQJW VRP PXOLJ� RSSUHWWKROGHV�
$NWLYLWHWHU L V\NHKMHP NDQ RPIDWWH EnGH KYHUGDJVDNWLYLWHWHU� NXOWXUHOOH RJ I\VLVNH DNWLYLWHWHU� VDPW IRUVNMHOOLJH
sanseopplevelse.

En undersøkelse viser at beboerne på sykehjem i stor grad ønsker aktiviteter der de selv er aktive og deltar.
De ansatte trodde derimot at beboerne var interessert i aktiviteter der de ansatte var aktive og beboerne ble
XQGHUKROGW� )XQQHQH NDQ W\GH Sn DW GH DQVDWWH LNNH NMHQQHU EHERHUQHV ¡QVNHU RJ EHKRY JRGW QRN� RJ DW GH
XQGHUYXUGHUHU EHERHUQHV HYQH RJ YLOMH WLO n Y UH DNWLYH VHOY� /HV PHU RP GHWWH L DUWLNNHOHQ ©0HQLQJVIXOOH DNWLYLWHWHU
på sykehjemmet». Flere sykehjem har god erfaring med i større grad å tilpasse aktivitetstilbud til de ulike beboernes
LQWHUHVVHU� DNWLYLWHWHU VRP GH NMHQQHU IUD WLGOLJHUH� +MHPPHERHQGH HOGUH NDQ RJVn KD EHKRY IRU VW¡WWH WLO n
meningsfulle aktiviteter. Slike dagtilbud kan bidra til sosiale møter og gi avlastning for pårørende.

'DJDNWLYLWHWVVHQWHU RJ DNWLYLWHWV�WLOEXG NDQ Y UH nSQH WLOEXG DY IRUHE\JJHQGH DUW� HOOHU HW WLOEXG HQ HOOHU ÀHUH GDJHU
L XND� 0\QGLJKHWHQHV PnOVHWWLQJ HU DW YHG n EHQ\WWH VHJ DY GLVVH� NDQ HQNHOWH EOL ERHQGH OHQJUH KMHPPH� 6H
utformingskriterier ved planlegging av dagaktivitetssentret i kapittel 3.

'HW HU EHKRY IRU n SU¡YH XW ÀHUH XOLNH W\SHU LQWHUHVVHEDVHUWH GDJDNWLYLWHWVWLOEXG ORNDOLVHUW L XOLNH ORNDOHU RJ
Q UPLOM¡� 'HWWH NDQ JM¡UHV L VDPDUEHLG PHG LGUHWWVODJ� NXOWXUWLOEXG HOOHU DQGUH� ´,QQ Sn WXQHW´ � VDWVLQJHQ PHG
dagaktivitetstilbud på gård er ett eksempel på denne type spesialtilbud.

Sosial -, sanse- og fysisk stimulering bidrar til et meningsfullt liv. Foto: Husbanken.
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4. 2 Person er m ed demen s

, GHWWH NDSLWWHOHW EHVNULYHV WLOUHWWHOHJJLQJ IRU SHUVRQHU PHG GHPHQV PHU VSHVL¿NW�

7LOUHWWHOHJJLQJ IRU SHUVRQHU PHG NRJQLWLY VYLNW HU HW JHQHUHOW NUDY YHG SODQOHJJLQJ DY RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP�
og er beskrevet tidligere i veilederen.

Teksten har denne inndelingen:

• om demens
• bokollektiv eller sykehjem tilrettelagt for personer med omfattende demens
• nytt konsept for personer med demens - demenslandsby eller hageby

'H JHQHUHOOH NULWHULHQH IRU RPVRUJVSODVVHU WLO HOGUH� LQNOXGHUW JHQHUHOO WLOSDVQLQJ WLO NRJQLWLY VYLNW HU EHVNUHYHW L NDSLWWHO
4.1 .

Om demens

, GH WLGOLJH IDVHQH DY V\NGRPPHQ NDQ PDQJH SHUVRQHU PHG GHPHQV EOL ERHQGH GHU GH HU NMHQW� HQWHQ L
HJHQ EROLJ HOOHU RUGLQ UH RPVRUJVEROLJHU� 'HW ¿QQHV HQ UHNNH WHNQLVNH KMHOSHPLGOHU IRU VW¡WWH L KYHUGDJHQ�

Figur: Kurven viser utvikling av demens ved Alzheimer sykdom. Den illustrerer hvorfor man må tilrettelegge for demens
generelt, men også at det kan være behov for spesielt tilrettelagte tilbud i siste fase (i rød ramme).

I de siste fasene av sykdommen kan det være behov for omsorgsboliger i kollektiv eller i Institusjon. Det er da behov
for omfattende hjelp og tilsyn hele døgnet. Normalisering og integrering er et overordnet mål også ved planlegging
av tilbud til personer med demens.

'HWWH NDQ EHW\ ERNROOHNWLY LQWHJUHUW L RUGLQ UH ERPLOM¡� HOOHU ERWLOEXG ORNDOLVHUW L Q UKHWHQ DY NQXWHSXQNW VRP JLU
mulighet for å kunne delta eller se på andre aktiviteter sammen med ansatte eller pårørende. Normalisering ligger
RJVn WLO JUXQQ IRU XWIRUPLQJ DY VHOYH ERWLOEXGHW� IRUGL GHW HU HQ RYHURUGQHW PnOVHWWLQJ DW HOGUH VNDO NXQQH RSSUHWWKROGH
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et så normalt liv som mulig. Dette vil i praksis si at det legges vekt på å kunne se på og delta i hverdagslige
JM¡UHPnO� PHVW PXOLJ OLNW GHW GH KDU Y UW YDQW WLO L WLGOLJHUH OLY �

Svært mange med demens forteller om en økende opplevelse av å føle seg utenfor. De føler at de på grunn av sin
sykdom gradvis mister tilhørigheten til folk rundt seg og til samfunnet. Utviklingen av demens har gitt dem en følelse
av å ikke lenger være normale.” Demensplan 2020

Bokollektiv eller sykehjem tilrettelagt for personer med omfattende demens

I de siste fasene av sykdommen kan det være behov for spesielt tilrettelagte botilbud eller institusjonsplasser. Vi
snakker da om personer med omfattende hjelpebehov og behov for tilsyn hele døgnet.

Det er mange norske kommuner som har lang og god erfaring med små bokollektiver for personer med demens.
Bruk de generelle kriterier for utforming av bokollektiv/bofelleskap og tilrettelegg for tiltak som bidrar til økt trygghet.

Fra Eplehagen bofelleskap i Sarpsborg, der de har lang erfaring med å jobbe med personsentrert omsorg. Dette er et
lite anlegg med to bokollektiv for personer med demens. Boliganlegget har hjemlig preg både ute og inne. Foto t.h.:
Fredrik Lied. Foto t.v.: Karin Høyland.

Hvordan organisere bokollektivet for personer med demens
Botilbud for denne gruppen skal organiseres som tette bokollektiver med nærhet til fellesareal hvor det er personale.
Forskning viser at færre personer og avgrensede omgivelser kan øke opplevelsen av kontroll og trygghet.
2PJLYHOVHQH RJ WMHQHVWHRUJDQLVHULQJ VNDO OHJJH WLO UHWWH IRU HW KYHUGDJVOLY RJ RPJLYHOVHU VRP� Vn ODQJW VRP PXOLJ�
minner om det liv de har levd tidligere.

'HWWH EHW\U I\VLVNH RPJLYHOVHU PHG HQ KMHPOLJ DWPRVI UH RJ PHG WLOUHWWHODJWH RJ DWWUDNWLYH XWHRPUnGHU � KHOVW L NMHQWH
omgivelser i nærmiljøet. Erfaringene viser at frihet til å komme ut og bevege seg ute kan redusere uro og stress.

Det har stor betydning at det er en hjemlig atmosfære både i forhold til interiør og eksteriør. Dette omfatter også
VW¡UUHOVHU RJ YROXP DY URP VDPW WLOJDQJ Sn GDJVO\V RJ NXQVWLJ EHO\VQLQJ� 1nU ÀHUH ERJUXSSHU EOLU RUJDQLVHUW L
WLONQ\WQLQJ WLO KYHUDQGUH� JLU GHW PXOLJKHW IRU DNWLYLWHWVURP RJ IHOOHVIXQNVMRQHU VRP NDQ EUXNHV DY ÀHUH ERJUXSSHU �

Personalet skal enkelt kunne gå mellom de ulike bogruppene i hele anlegget. Eventuelle utvendige forbindelser skal
så langt det er mulig tilrettelegges for å gå under overbygd tak.

Å innrede felles og privat rom som et hjem fremkaller erindringer om hverdagsliv, og har spesiell betydning for personer
med demens som har mistet sine referanser. Foto: Husbanken.
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Planlegging av bogruppe

• Vi anbefaler på det sterkeste at det ikke er mer enn 6 beboere i én gruppe.
• +YLV NRPPXQHQ XW IUD KHOKHWOLJ YXUGHULQJ RJ UHVVXUVEUXN YLO KD � EHERHUH L JUXSSHQ� E¡U GHW Y UH PXOLJKHW

for deling av gruppen. I tilfeller hvor det kun er planlagt ett felles oppholdsrom bør det være mulighet til å dele
URPPHW� HOOHU n KD HQ OLWHQ HNVWUD VWXH VOLN DW QRHQ EHERHUH NDQ VNMHUPHV YHG EHKRY �

• 9HG ©nSQHª O¡VQLQJHU L IHOOHVDUHDO E¡U GHW RJVn SODQOHJJHV IRU HW RSSKROGVURP VRP NDQ OXNNHV YHG EHKRY� 'HWWH
URPPHW E¡U XWIRUPHV VOLN DW GHW NDQ EUXNHV WLO ÀHUH XOLNH IXQNVMRQHU �VDPWDOHU � NULVHSODVV HWF���

• )HOOHVURPPHQH VNDO Y UH VWRUH QRN WLO DW EHERHUQH NDQ GHOWD L� HOOHU VH Sn� GDJOLJH DNWLYLWHWHU VRP n ODJH PDW HOOHU
å rydde opp etter et måltid.

• 'HW E¡U SODQOHJJHV YDQGULQJVPXOLJKHW LQQH L ERJUXSSHQ� VOLN DW EHERHUQH Sn HQ QDWXUOLJ PnWH DOOWLG NRPPHU
tilbake til fellesrom når han eller hun er på vandring.

• 'HW DQEHIDOHV n KD HW IHOOHV WRDOHWW L Q UKHWHQ DY RSSKROGVURP� VHOY RP PDQJH IRUHWUHNNHU n EHQ\WWH WRDOHWWHW L
egen boenhet.

• Unngå korridorpreg.
• Beboerne bør kunne se fellesrom og personale når de kommer ut av boligen sin.
• 'HW VNDO Y UH WLOUHWWHODJW XWHDUHDO �VDQVHKDJH HOOHU HYHQWXHOW WHUUDVVH� PHG GLUHNWH XWJDQJ IUD VWXH�NM¡NNHQ� 'HWWH

JLU IULKHW WLO n EHYHJH VHJ LQQ RJ XW� RJ GHW JLU SHUVRQDOHW PXOLJKHW WLO n KROGH HW ¡\H PHG GH VRP HU XWH�
• En boenhet på 30-35 m2 gir gode muligheter for møblering med egne møbler og plass til besøk inne i boligen.

'HWWH HU DY VSHVLHOO EHW\GQLQJ IRU SHUVRQHU PHG GHPHQV �HULQGULQJ��
• /\V L NRUULGRUHU E¡U NXQQH GHPSHV IRU n JL PXOLJKHW WLO n IRUVWn IRUVNMHOO Sn QDWW RJ GDJ� 'HW ¿QQHV WHNQLVNH

løsninger som kan simulere dagslys innendørs til bruk i mørketid. Dagslys er spesielt viktig for personer med
demens da det stimulerer hormonproduksjonen i hjernen som støtter døgnrytmen. Det er derfor viktig å legge til

• rette for gode dagslysforhold.
• /\VPHQJGHQ VRP VOLSSHV LQQ L URPPHW E¡U NXQQH UHJXOHUHV �RJVn PDQXHOW��
• '¡UHU VRP EUXNHV DY EHERHUQH E¡U PDUNHUHV PHG NRQWUDVWIDUJHU� ‘YULJH G¡UHU E¡U KD VDPPH IDUJH VRP YHJJHU�
• 8QQJn JMHQVNLQQ� P¡QVWHU� VWULSHU RJ VWRUH IDUJHIRUVNMHOOHU L JXOY� 'HWWH JMHOGHU RJVn VWRUH JODVVÀDWHU VRP ODJHU

speilbilder.
• Unngå vindusløsning med glassvegg fra gulv til tak. Denne løsningen kan skape utrygghet. Løsningen krever

PXOLJKHW IRU VNMHUPLQJ HOOHU DQGUH WLOWDN �IURVWHW HOOHU P¡QVWUHW JODVV HOOHU OLJQHQGH� IRU n NXQQH IXQJHUH� +HLVHQH
VNDO NXQQH Jn XWHQ DW EHERHU Pn WU\NNH Sn HQ VSHVLHOO HWDVMH� 'HW HU HYHQWXHOW PXOLJ n ¿QQH Q\H O¡VQLQJHU PHG
teknologisk støtte.

Erindring, sansestimulering, bruk av kontrastfarger og alt som hjelper dem å orientere seg, føle seg trygg, kjenne
velvære i kropp og sjel, er spesielt viktige for personer med demens. Bildet til venstre viser et rom innredet med hen -
gekøye, myke sto er i ulike farger, akvarium og en uro som gir et hjemlig og hyggelig følelse. I midten: Et massasje -
badekar kan være en viktig del av et terapeutisk - og sansestimuli tilbud. Det å kjenne varmt vann rundt seg kan gi
en velværee ekt. Til høyre: Kontrastfarger på dører hjelper for å orientere seg, i tillegg til å skape innbydende rom.
Planlegging av uteareal
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• , WLONQ\WQLQJ WLO IHOOHV RSSKROGVURP Pn GHW HWDEOHUHV HW JRGW WLOUHWWHODJW XWHDUHDO� JMHUQH L IRUP DY HQ KDJH KYRU
beboerne kan gå ut uten følge uten fare for å gå seg bort.

• Det er god erfaring med å etablere ”sansehager” for personer med demens. En sansehage er et uteareal som har
WLO KHQVLNW n VWLPXOHUH DOOH VDQVHU RJ YHNNH WLGOLJHUH JRGH PLQQHU � +DJHQ NDQ JL PXOLJKHW IRU EnGH n K¡UH� VH� I¡OH�
OXNWH RJ VPDNH� *MHUGHU� KHNN HOOHU DWULXP NDQ JL Q¡GYHQGLJ DYJUHQVLQJ�

• På grunn av orienteringsvanskene er det best å legge gangveier i sløyfe slik at man kommer tilbake der man
VWDUWHW� 0DQJH KDU HUIDUW DW QHWWRSS WXUPXOLJKHWHU XWH� ELGUDU WLO DW EHERHUQH EOLU UROLJHUH RJ PHU IRUQ¡\GH�

• 'HW QQH V RJV n JRG H HNVHPSOH U S n D W VWRU H WDNWHUUDVVH U PH G YHJHWDVMR Q ND Q J L UXVOHPXOLJKH W R J IULV N OXIW � 6R P
et minimum skal beboerne ha tilgang til en romslig terrasse med plass til alle.

• En felles terrasse bør kunne møbleres med spisebord for alle beboere og minimum to ansatte. Terrassen bør
være delvis takoverbygd. Det må tas hensyn til at minst halvparten av beboerne kan være rullestolbrukere. Det
bør også være plass til minst en sengeliggende person.

To bokollektiv for personer med demens med gode utearealer tilrettelagte for sansestimulering i Sonjatun i Nordreisa
kommune. Foto med tillatelse fra boka ”Sansehager for personer med Demens”, Forlaget Aldring og helse.

Forsterkede skjermede enheter

)RU SHUVRQHU PHG DWIHUGVSUREOHPHU VRP PRWRULVN XUR� YDQGULQJ HOOHU URSLQJ� NDQ GHW HWDEOHUHV IRUVWHUNHGH
VNMHUPHGH HQKHWHU� 'HWWH NUHYHU QRH PHU DUHDO WLO IHOOHVURP� JRG O\GLVROHULQJ RJ UREXVWH O¡VQLQJHU Sn PDWHULDOHU RJ
LQVWDOODVMRQHU� %RJUXSSHQH E¡U NXQQH GHOHV L HQGD PLQGUH JUXSSHU IUD WR WLO ¿UH SHUVRQHU� (Q O¡VQLQJ NDQ Y UH DW HQ
større bogruppe har mulighet for å skille ut noen få rom til en mindre spesialenhet.

Kontorplass/arbeidsnisje

Erfaringsmessig ønsker mange personer med demens å oppholde seg i nærheten av personale. I praksis vil det si
PLQVW PXOLJ NRUULGRUDUHDO� RJ DW RJVn DUEHLGVURP VRP YDVNHURP� NRQWRU HOOHU SHUVRQDOURP E¡U OLJJH Vn Q UW IHOOHV
RSSKROGVURP VRP PXOLJ� 'HWWH JLU WU\JJKHW IRU EHERHUQH� RJ JLU SHUVRQDOHW PXOLJKHW IRU RYHUVLNW PHG WDQNH Sn
bistand.

Kontorarbeidsplasser kan organiseres på ulike måter. Mange har erfart at en kontorplass i nærheten av kjøkken er
HQ IRUGHO� IRUGL DQVDWWH RSSOHYHV n Y UH L Q UKHWHQ RJVn RP GH Pn M¡UH GRNXPHQWDVMRQVDUEHLG�

Nytt konsept for personer med demens - demenslandsby eller hageby

%RJUXSSHQH VRP EHVNUHYHW RYHU NDQ RUJDQLVHUHV VRP HQ ́GHPHQVODQGVE\´�KDJHE\ � VRP HQNHOWVWnHQGH ERIHOOHVVNDS
eller bli knyttet opp imot et helse- og velferdssenter. Demenslandsby eller hageby er et relativt nytt begrep som
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NRPPHU IUD GHW QHGHUODQVNH URVMHNWHW +RJHZH\N� 'HW HU HQ EHWHJQHOVH Sn HW DQOHJJ VRP VDPOHU ÀHUH ERJUXSSHU � RJ
gir de tilgang til attraktive og skjermede uteareal. Hjemlige omgivelser for beboerne er sterkt prioritert. Løsningen gir
trygge og attraktive områder å bevege seg både ute og inne. Det er etablert fellesfunksjoner som kan brukes til ulike
aktiviteter.

)OHUH VOLNH SURVMHNWHU XQGHU XWYLNOLQJ L 1RUJH� .RQVHSWHW NUHYHU HQGULQJ EnGH L IRUKROG WLO GULIWV¿ORVR¿ RJ GH
bygningsløsninger som blir valgt. Det er avgjørende at disse elementene blir sett i sammenheng.

De Hogeweyk demenslandsby, Weesp, Holland. Foto: Husbanken.

4. 3 Person er m ed fu n ksjon sn edsettel ser og stort h jel pebeh ov

Dette kan gjelde personer under 67 som blir utsatt for en ulykke eller utvikler funksjonsnedsettelser på
grunn av sykdom som gir store hjelpebehov.

Mange personer med funksjonsnedsettelser ønsker å bo i egen tilrettelagt bolig i et vanlig bomiljø. Hjelp blir gitt av
hjemmetjenesten til faste tider eller fra en personlig assistent.

'HW ¿QQHV RJVn QRHQ VRP ¡QVNHU WHWWHUH ERIRUPHU PHG PXOLJKHW IRU n GHOWD Sn IHOOHVDNWLYLWHWHU VDPPHQ PHG DQGUH�
'HWWH NDQ JL YDULDVMRQ� LQQKROG RJ DQGUH RSSOHYHOVHU L KYHUGDJHQ HQQ GHW PDQ NDQ In YHG n ER DOHQH� $QGUH RSSOHYHU
DW Q UKHW WLO WMHQHVWHDSSDUDWHW JLU ÀHUH PXOLJKHWHU RJ VW¡UUH JUDG DY LQWHJULWHW RJ YDOJIULKHW� QHWWRSS IRUGL GH GD LNNH
må ha en ansatt på besøk i sitt eget hjem. Nærheten til tjenesteapparatet kan gi trygghet og mulighet for selv å
tilkalle hjelp når det måtte behøves. Denne typen bolig kan både være en opptreningsleilighet i en rehabiliteringsfase
eller en permanent bolig.

(Q GHO SHUVRQHU KDU EnGH VWRUH I\VLVNH VNDGHU RJ RPIDWWHQGH NRJQLWLY VYLNW� RJ GHWWH NUHYHU VSHVLHOO WLOUHWWHOHJJLQJ�
Primært anbefaler vi at boenheten blir bygd som en selvstendig bolig der fellesrom kommer i tillegg. God plass
til bruk og lagring av hjelpemidler er en selvfølge og svært viktig både for beboeren selv og for den som skal
hjelpe. Dette stiller spesielt krav svært viktig både for beboeren selv og for den som skal hjelpe. Dette stiller
VSHVLHOW NUDY WLO DUHDO RJ IRUVWHUNQLQJ DY YHJJHU�WDN Sn EDG� VRYHURP� WLOVWUHNNHOLJ G¡UEUHGGHU � VDPW ULNHOLJ PHG
ERGDUHDO WLO ODJULQJ DY XWVW\U� c HWDEOHUH ÀHNVLEOH O¡VQLQJHU L EROLJHQ IUD VWDUWHQ HU ULPHOLJHUH RJ HQNOHUH HQQ n E\WWH
hjelpemiddelinstallasjoner ved endrede behov.

1 UKHW RJ VRVLDO NRQWDNW PHG DQGUH HU HQ YLNWLJ GHO DY KYHUGDJVOLYHW� VSHVLHOW KYLV PDQ LNNH VHOY KDU NDSDVLWHW WLO n
oppsøke andre arenaer. Tilgang til fellesareal og et attraktivt nærområde er derfor av stor betydning. Det bør være
OHWW WLOJDQJ WLO XWHRPUnGHU PHG XOLNH VDQVHVWLPXOL �OXNW� VPDN RJ Vn YLGHUH��

0HG DWWUDNWLYH Q URPUnGH� PHQHU YL VWHGHU GHU EHERHUQH NDQ P¡WH IRON� VH RJ WD GHO L HW KYHUGDJVOLY XWRYHU GHW
som foregår i botilbudet. I rapporten ”En bydel for alle” fra Sintef blirerfaringer med ulike boligløsninger for denne
PnOJUXSSHQ EHO\VW� 5DSSRUWHQ YLVHU DW ¡QVNHU RJ SUHIHUDQVHU HU VY UW XOLNH� 0HQV QRHQ V\QHV DW Q UKHW WLO� HOOHU
GHW n ER Sn� HW YHOIHUGVVHQWHU E\U Sn ÀHUH PXOLJH RJ WLOEXG� V\QHV DQGUH DW GHWWH HU ́NODPW´ RJ LNNH n DQVH VRP
normalisering.
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4. 4 Person er m ed rusm iddel avh en gigh et og/el l er psykiske l idel ser

Personer med rusmiddelavhengighet

Egen rusavdeling på sykehjem

, GH ÀHVWH NRPPXQHU HU HOGUH UXVDYKHQJLJH KHQYLVW WLO GHW RUGLQ UH WLOEXGHW� LQNOXGHUW RUGLQ UH V\NHKMHP� 'H PHVW
velfungerende av de eldre personene med rusmiddelavhengighet vil kunne benytte seg av dette tilbudet. Likevel
nevner Opptrappingsplanen at det trengs økt kunnskap i det ordinære tilbudet for å dekke behovene til personer
med rus og/eller psykiske vansker.

Imidlertid ser det ut til at det i en del tilfeller vil være behov for en egen sykehjemsavdeling for personer med rus og
HYHQWXHOW SV\NLVNH YDQVNHU� 'HUVRP NRPPXQHQ RSSUHWWHU HQ HJHQ UXVDYGHOLQJ Sn HW V\NHKMHP� InU SDVLHQWHQH HW
tilpasset helse- og omsorgsbehov der rusfrihet ikke er et krav.

En rusavdeling på sykehjem må sees i sammenheng med de andre tilbud kommunen har. Et godt og riktig
RSSI¡OJLQJVWLOEXG L KMHPPHW RJ WLOSDVVHGH EROLJHU YLO WUROLJ UHGXVHUH EHKRYHW IRU V\NHKMHP IRU GHQQH JUXSSHQ� VRP IRU
alle andre. Det er viktig å ha et bredt spekter av tilbud innenfor et helhetlig boligsosialt arbeid.

9HG HWDEOHULQJ DY ©RUGLQ UHª V\NHKMHPVSODVVHU E¡U GHW YXUGHUHV RP UXVDYKHQJLJH VNDO In HQ HJHQ DYGHOLQJ
PHG WLOSDVVHW KHOVH� RJ RPVRUJVEHKRY� +YLV HQ NRPPXQH SODQOHJJHU V\NHKMHPVSODVVHU VSHVL¿NW IRU HQ NRQNUHW
PnOJUXSSH� Pn EnGH JHQHUHOOH NULWHULHU IRU V\NHKMHP RJ V UOLJH EHKRY IRU PnOJUXSSHQ OLJJH WLO JUXQQ� +XVEDQNHQ
DQEHIDOHU ÀHNVLEOH SODQO¡VQLQJHU VRP JM¡U GHW PXOLJ n WLOSDVVH IRU NRQNUHWH PnOJUXSSHU PHG HQNOH JUHS� 9 HG n
organisere botilbud i mindre grupper er det mulig å tilpasse tilbudene med relativt små endringer.Se eksempel fra
rusavdelingen på Stokka sykehjem i Stavanger i Veiviseren.

Personer med psykiske lidelser

Det er delte meninger om hvilke boligløsninger som anses som gode for denne målgruppen. Personer blir vurdert
LQGLYLGXHOW� RJ GH EOLU WLOEXGW NRPPXQDOH WMHQHVWHU WLOSDVVHW VLWW EHKRY �

9DQOLJYLV EOLU GH ÀHVWH WLOEXGW EROLJ L ERIHOOHVVNDS PHG WMHQHVWHU� 7URQGKHLP NRPPXQH KDU JRG HUIDULQJ PHG n WLOE\
NRPPXQDO NRUWWLGV HWWHUEHKDQGOLQJVRSSKROG Sn LQQWLO � XNHU� (WWHU GHWWH RSSKROGHW EOLU SHUVRQHQ WLOEXGW n À\WWH WLOEDNH
WLO HJHQ OHLOLJKHW� HOOHU GH InU WLOEXG RP DQQHQ RUGLQ U OHLOLJKHW L RUGLQ UH ERUHWWVODJ� .RUWWLGVWLOEXGHW EOLU JLWW IRU n
kunne vurdere situasjonen og tilby individuelle kommunale tjenester tilpasset den enkelte. Tjenestetilbudet kan så
EOL YLGHUHI¡UW QnU YHGNRPPHQGH KDU À\WWHW WLOEDNH L HJHQ EROLJ� 6WXGLHU NDQ W\GH Sn DW RJVn SHUVRQHU PHG DOYRUOLJH
psykiske lidelser foretrekker å bo i ordinære boliger og bomiljø. Tryggheten som blir skapt i en ordinær bosituasjon
JLU PXOLJKHW IRU GDJOLJH DNWLYLWHWHU� GHWWH VW\UNHU RSSOHYHOVHQ DY PHVWULQJ RJ NDQ Sn VLNW I¡UH WLO HQ UHGXNVMRQ L EHKRYHW
for tjenester.

Bekkeblomvegen i Nesodden kommune er boliger for unge med psykiske problemer. Bygningene og utearealene er
utformet med tilgjengelighet for rullestolbrukere, orienteringshemmede (syn og hørsel). Fellesarealene fungerer som
en nøytral møteplass for sosiale aktiviteter og felleskap. Foto: Mathab Aslam.
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Personer med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser (ROP)

ROP-pasienter kjennetegnes ved at de er rusmisbrukere og har psykisk lidelse.Tilbud om oppfølging i selvstendig
EROLJ HOOHU JMHQQRP ERIHOOHVVNDS� E¡U Y UH WLOJMHQJHOLJ IRU DOOH VRP WUHQJHU GHW� 6HOY RP HQ EROLJ L XWJDQJVSXQNWHW
LNNH HU GH),QHUW VRP HQ EHKDQGOLQJVDUHQD� YLO HQ EROLJ PHG RSSI¡OJLQJ NXQQH I¡UH WLO EHGUHW IXQNVMRQ RJ OLYVNYDOLWHW�

Enkelte grupper av ROP-pasienter vil ha behov for bofellesskap med dag- eller døgnbemanning. For tverrfaglige
RSSV¡NHQGH WHDP� VRP IRU HNVHPSHO $&7� RJ )$&7�WHDP� YLO EROLJHQ Y UH HQ YLNWLJ DUHQD IRU NRQWDNWHWDEOHULQJ RJ
ulike behandlingsmetoder.

For ROP-pasienter kan det være nødvendig å bygge boliger som tar hensyn til at mange av dem er svært sårbare.
8WIRUPLQJHQ DY EROLJHQ� DQWDOO ERHQKHWHU� SODQOHJJLQJ DY IHOOHVDUHDOHU RJ KYLONHQ IXQNVMRQ GH VNDO KD HU YLNWLJ IRU n
skape gode bomiljøer. Det er et større behov for individuelt baserte botilbud enn store botiltak.

1RHQ SHUVRQHU YLO KD GnUOLJ NRQWDNWHYQH� GD YLO HQ VHOYVWHQGLJ EROLJ NXQQH IRUVWHUNH HQVRPKHW� , GLVVH WLOIHOOHQH YLO
VDPORNDOLVHUWH EROLJHU� HYHQWXHOW PHG IHOOHVDUHDOHU RJ SHUVRQDOEDVH� NXQQH Y UH HW JRGW WLOEXG� 0HQ VDPORNDOLVHULQJ
PHG IHOOHVDUHDOHU NDQ RJVn ¡NH NRQÀLNWQLYnHW� 'HUIRU HU GHW YLNWLJ n WD EHERHUQH PHG Sn UnG�

Små og kompakte boliger med skjermet atkomst og integrert i vanlig boområde på Hønefoss i Ringerike kommune.
Foto: Lars Gullbrekken.

Personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser som har behov for akutt
hjelp

.RPPXQDO DNXWW G¡JQSODVV �.$'� HU HW NRPPXQDOW WLOWDN �LQVWLWXVMRQVSODVV� VRP VNDO ELGUD WLO DW V\NHKXVVHQJHU
EUXNHV ULNWLJ RJ H HNWLYW� 'HW HU HW WLOEXG WLO SDVLHQWHU VRP WUHQJHU G¡JQNRQWLQXHUOLJ RPVRUJ� EHKDQGOLQJ RJ
RSSI¡OJLQJ� PHQ VRP LNNH WUHQJHU n OLJJH Sn V\NHKXV� 3DVLHQWHQ HU L HQ WLOVWDQG HOOHU VLWXDVMRQ GHU EHKDQGOLQJ RJ�
HOOHU G¡JQNRQWLQXHUOLJ KHOVHKMHOS HU Q¡GYHQGLJ� XWHQ XQ¡GYHQGLJ YHQWLQJ� .RPPXQHQH YHOJHU VHOY KYRUGDQ GH
RUJDQLVHUHU .$'SODVVHU� PHQ ORYNUDY RP IDJOLJ IRUVYDUOLJKHW� SDVLHQWVLNNHUKHW RJ NYDOLWHW VNDO RSSI\OOHV� MDPI¡U
+HOVH� RJ 2PVRUJVWMHQHVWHORYHQ † ��� �

Disse KAD-plassene tilbys personer som har:

• $YNODUW WLOVWDQG RJ�HOOHU GLDJQRVH� KYRU KRYHGSUREOHPHW HU IRUYHUULQJ DY NMHQW SV\NLVN lidelse og/eller
VPLGGHODYKHQJLJKHW� RIWH PHG DNXWW IXQNVMRQVQHGVHWWHOVH Sn XOLNH OLYVRPUnGHU �

• )XQNVMRQVWDS VRP NDQ VN\OGHV XWHQIRUOLJJHQGH IRUKROG� NRQÀLNWHU� VWUHVV HOOHU SV\NRVRVLDOH NULVHVLWXDVMRQHU�
• Hjelpebehov fordi omsorgspersonen er indisponert.
• Behov for hjelp til å ivareta egenomsorg og trenger støtte og hjelp til å mobilisere egne ressurser i en vanskelig

livssituasjon.
• Behov for hjelp til å opprettholde nære relasjoner til pårørende/andre i en psykisk krise eller ved tilbakefall til

skadelig rusmiddelmisbruk.
• Behov for kortvarig innleggelse i et trygt miljø.
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Aktivitetsbehov for personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser

Dagaktivitetssenteret for personer med psykiske lidelser er et aktivitets- og fritidstilbud. Her legges det blant annet
vekt på nettverksbygging og sosiale relasjoner. Hensikten er å gi bedre livskvalitet og forebygge isolasjon og
ensomhet. Det bør legges det stor vekt på brukermedvirkning. Det vil si at brukerne er med på å utforme og ta
ansvar for de aktivitetene som iverksettes.

Aktivitetsgruppene bygger på brukernes egne ressurser og er med på å gi en positiv opplevelse av mestring og
samhørighet. Aktivitetssenteret bør være åpent hver dag og har som målsetning å bedre brukernes psykiske helse
ved å tilby hverdager med et meningsfylt innhold.

'DJDNWLYLWHWVVHQWHU IRU UXVPLGGHODYKHQJLJH E¡U Y UH HW ODYWHUVNHOWLOEXG GHU EUXNHUH NDQ In PDW� NO U � YHLOHGQLQJ RJ
rådgivning.

(QNHOWH NRPPXQH WLOE\U JUXSSHDNWLYLWHWHU� DUEHLGVWUHQLQJ� PRWLYHUHQGH VDPWDOHU RJ JHQHUHOO RSSI¡OJLQJ DY
helseutfordringer. Målet med gruppene er at de skal være en sosial arena for mennesker som trenger det i trygge
UDPPHU� +DU PDQ EHKRY IRU n Y UH GHOWDNHU Sn JUXSSHU PHG 3V\NLVN KHOVH� RJ UXVWHDP� E¡U GHW Y UH HQNHOW n V¡NH
RP GHOWDNHOVH� /RNDOHU IRU GDJDNWLYLWHWVWLOEXG NDQ ¿QDQVLHUHV PHG +XVEDQNHQV LQYHVWHULQJVWLOVNXGG� 6H NULWHULHU IRU
utforming av dagaktivitetsentre i kapittel 4.

, WLOOHJJ WLO GH VSHVL¿VHUWH DUHDOHQH�DNWLYLWHWHU E¡U ORNDOHU IRU GDJDNWLYLWHWVWLOEXG IRU GHQQH PnOJUXSSHQ KD�

• rom hvor brukere kan hvile/sove
• et samtalerom med mulighet for skjermet samtale tilbys
• GXVM� RJ YDVNHPXOLJKHWHU� WLOEXG RP HQNHO IRWSOHLH RJ KXG� RJ KnUVWHOO

4. 5 Person er m ed u tvikl in gsh em min g

+XVEDQNHQV DQEHIDOLQJHU RP EROLJO¡VQLQJHU IRU SHUVRQHU PHG XWYLNOLQJVKHPPLQJ WDU XWJDQJVSXQNW L ©5HIRUPHQ
L KHOVHYHUQHW IRU SV\NLVN XWYLNOLQJVKHPPHGHª �$QVYDUVUHIRUPHQ� VRP EOH JMHQQRPI¡UW L � ��� � (Q DY GH YLNWLJVWH
YLVMRQHQH IRU XWYLNOLQJ DY Q\H EROLJO¡VQLQJHU IRU XWYLNOLQJVKHPPHGH� YDU DW EROLJHU VNXOOH JL GHQ HQNHOWH PXOLJKHW WLO
privatliv og tjenester på egne premisser tross hjelpeavhengighet.

Normalisering og integrering var viktige stikkord. Det at hjelperne yter tjenester i brukerens eget hjem i hjemlige
RPJLYHOVHU� WURU PDQ JLU VW¡UUH PXOLJKHW IRU n WLOSDVVH VHJ KYHU HQNHOW EHKRY� HQQ QnU WMHQHVWHQH \WHV L LQVWLWXVMRQ�

$QVYDUVUHIRUPHQ JD NODUH I¡ULQJHU IRU E\JJLQJ DY EROLJHU� 'HW VNXOOH E\JJHV VHOYVWHQGLJH EROLJHU� RJ NXQ HW
begrenset antall boliger skulle samlokaliseres. Areal til tjenesteapparatet skulle også begrenses for å unngå at det
EOH E\JG Q\H PLQL�LQVWLWXVMRQHU� 'HQQH LGHRORJLHQ OLJJHU L KRYHGVDN IDVW L GDJ� 'H ÀHVWH HU LPLGOHUWLG HQLJH RP DW
XWYLNOLQJVKHPPHGH HU HQ VDPPHQVDWW EHERHUJUXSSH PHG VY UW XOLN JUDG DY KMHOSHEHKRY RJ EROLJSUHIHUDQVHU � RJ GHW
trengs ulike løsninger for å møte behovene.

Noen trenger:

• hjelp til å skape en struktur og innhold i hverdagen for eksempel gjennom felles måltider
• støtte til praktiske gjøremål
• WLOV\Q IRUGL GH KDU V\NGRPPHU�GLDJQRVHU VRP JM¡U DW GH NDQ EOL GnUOLJH� HOOHU DY KHQV\Q WLO WU\JJKHW IRU LNNH n VNDGH

seg selv eller andre
• PXOLJKHW IRU n VHOY RSSV¡NH WMHQHVWHDSSDUDWHW KYLV GH WUHQJHU VW¡WWH� KMHOS HOOHU NRQWDNW PHG QRHQ

'HW YLNWLJH HU n ¿QQH XW KYLONHQ EROLJ VRP JLU HQ JRG UDPPH IRU OLYHW GHQ HQNHOWH ¡QVNHU n OHYH�
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Selvstendige boliger integrerte i bomiljø, samlokaliserte boliger eller fellesskapsboliger?

)RU SHUVRQHU PHG XWYLNOLQJVKHPPLQJ VRP SULP UW WUHQJHU HQ YDULJ EROLJ� PHQ VRP LNNH ¡QVNHU HW WHWW ERIHOOHVVNDS�
DQEHIDOHV GHW n ¿QQH HQ EROLJ L GHW RUGLQ UH EROLJPDUNHGHW� 0DQJH XWYLNOLQJVKHPPHGH ERU XWHQ DQQHQ KMHOS HQQ GHW
hjemmetjenesten gir ved besøk til avtalte tider.

Felleskapsboliger og samlokaliserte boliger

Det kan være ulike behov og ønsker som ligger til grunn for valg av samlokalisering eller felleskapsløsninger.
‘QVNHQH NDQ Y UH NQ\WWHW WLO EHKRY IRU WMHQHVWHU� RSSOHYHOVH DY WU\JJKHW HOOHU EHJUXQQHW L ¡QVNH RP n ER VDPPHQ
med andre man kjenner. Disse hensynene gir klare føringer for utformingen.

9HG n HWDEOHUH IHOOHVNDSV O¡VQLQJHU ¿QQHV DOOWLG HQ IDUH IRU n E\JJH Q\H PLQL�LQVWLWXVMRQHU� 'HWWH SnYLUNHV RJVn DY
DQGUH DVSHNWHU VRP DQVDWWHV KROGQLQJHU� PnWHQ WMHQHVWHQH EOLU RUJDQLVHUW Sn� XWIRUPLQJ RJ ORNDOLVHULQJ DY EROLJHQH�
(UIDULQJ YLVHU DW WHWWH ERNROOHNWLYHU NDQ IXQJHUH JRGW IRU QRHQ� PHQ GH HU NRPSOLVHUWH RJ NDQ ELGUD WLO NRQÀLNWHU RJ
IUXVWUDVMRQ KYLV GH LNNH IXQJHUHU� +XVEDQNHQ DQEHIDOHU GHUIRU VPn ERJUXSSHU IUD ¿UH WLO PDNVLPXP nWWH EROLJHU
DPPHQ� c SODQOHJJH IRU ÀHUH ERJUXSSHU L Q UKHWHQ DY KYHUDQGUH NDQ Y UH L VWULG PHG SULQVLSSHQH RP QRUPDOLVHULQJ
og integrering.

Å legge til rette for gode arbeidsforhold for den som skal hjelpe trenger ikke å gå på bekostning av boligkvaliteten
IRU EHERHUHQ� 'HU GHW HU PDQJH DQVDWWH� HU GHW Q¡GYHQGLJ PHG NRQWRUDUEHLGVSODVV WLOUHWWHODJW IRU GDWDXWVW\U � VDPW
tilfredsstillende sanitærrom og spiserom. Hvor man plasserer slike arealer er viktig. Det er boligen som er den
SULP UH IXQNVMRQHQ� RJ PDQ VNDO LNNH PnWWH In RSSOHYHOVHQ DY n Jn JMHQQRP HQ DUEHLGVSODVV IRU n NRPPH WLO
boligene.

.RPPXQHU JLU XWWU\NN IRU DW QRHQ XWYLNOLQJVKHPPHGH ¡QVNHU IHOOHVNDSVEROLJHU � L I¡OJH ́8WYLNOLQJVKHPPHGHV ER� RJ
WMHQHVWHVLWXDVMRQ � � nU HWWHU +938�UHIRUPHQ´ DY %UHYLN RJ +¡\ODQG� ����� (Q GHO IRUHOGUH WDU VHOY LQLWLDWLY RJ E\JJHU
ERIHOOHVVNDS RUJDQLVHUW VRP ERUHWWVODJ L SULYDW UHJL� 'HW ¿QQHV RJVn JRGH HUIDULQJHU PHG DW IRUHOGUH KDU VDPDUEHLGHW
PHG SULYDWH XWE\JJHUH IRU n NM¡SH ÀHUH OHLOLJKHWHU VDPPHQ� 6H 9HLOHGHU IRU XWYLNOLQJVKHPPHGH RJ GHUHV SnU¡UHQGH
for å etablere borettslag/sameie eller kjøpe enkeltbolig.

Hvordan oppnå eksibilitet

'HW YLO DOOWLG Y UH HW GLOHPPD KYRU P\H YHNW GHW VNDO OHJJHV Sn ÀHNVLELOLWHW L IRUKROG WLO XOLNH EHKRY � HOOHU VNUHGGHUV¡P
IRU HQNHOWLQGLYLGHU� +XVEDQNHQ DQEHIDOHU DW GHW HWDEOHUHV HJQH VHOYVWHQGLJH EROLJHU� HYHQWXHOW PHG IHOOHVDUHDO
L WLOOHJJ� 'HWWH ¡NHU ÀHNVLELOLWHWHQ� RJ JM¡U GHW PXOLJ n WLOSDVVH EUXNHQ WLO GHQ HQNHOWHV ¡QVNHU RP IHOOHVVNDS�
Personalbase eller fellesarealer kan utformes slik at det kan endres og brukes som egne boenheter. For personer
som også har store fysiske funksjonsnedsettelser er det behov for areal ut over dette. Det trengs areal til
PDQ¡YUHULQJ DY VWRUH HOHNWULVNH UXOOHVWROHU� EUXN DY SHUVRQO¡IWHUH� WDNKHLV� VWHOOHEHQN RJ DQQHW VSHVLDOXWVW\U �VH
NDSLWWHO � 'LPHQVMRQHULQJVJUXQQODJ�� , WLOOHJJ Pn GHW Y UH SODVV WLO EnGH WLO EUXN RJ RSSEHYDULQJ DY KMHOSHPLGOHU � 9L
anbefaler å utrede arealbehovet sammen med en ergoterapeut.

Hvilke hensyn blir tatt i valg av boligløsning

'HQ HQNHOWH EHERHUV IHUGLJKHWHU� LQWHUHVVHU RJ ¡QVNHU E¡U GDQQH XWJDQJVSXQNW IRU n ¿QQH IUDP WLO HQ EHVW
PXOLJ EROLJO¡VQLQJ� (Q YXUGHULQJ DY ER� RJ DNWLYLWHWVEHKRY E¡U WD VWLOOLQJ WLO EnGH ORNDOLVHULQJ �L IRUKROG WLO VHUYLFH�
NROOHNWLYWUDQVSRUW HWF��� RUJDQLVHULQJ DY EROLJHQH �VDPPHQ PHG DQGUH� DOHQH� RJ GHWDOMHU L XWIRUPLQJHQ �IHVWH WLO
WDNKHLV� XNQXVHOLJ JODVV HWF��� %HKRY IRU LQWHJUHULQJ L VDPIXQQHW

3ULQVLSSHQH RP QRUPDOLVHULQJ RJ LQWHJUHULQJ HU YLNWLJ YHG HWDEOHULQJ DY ERWLOEXG IRU XWYLNOLQJVKHPPHGH� VSHVLHOW
viktig for de som fungerer relativt godt. Dette er som oftest varige bosituasjoner hvor man bor over lang tid. Boliger
IRU XWYLNOLQJVKHPPHGH VNDO ORNDOLVHUHV L RUGLQ UH EROLJRPUnGHU RJ JMHUQH PHG JRG WLOJDQJ WLO R HQWOLJ WUDQVSRUW RJ
servicefunksjoner.
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)RU XWYLNOLQJVKHPPHGH PHG VWRUH IXQNVMRQVQHGVHWWHOVHU� VWRUH KMHOSHEHKRY� XWHQ WDOHVSUnN� GHU VDQVLQJ HU
GHW YLNWLJVWH� E¡U GHQ HQNHOWHV EHKRY EOL SULRULWHUW VHOY RP VNXOOH Y UH L VWULG PHG GH JHQHUHOOH SULQVLSSHQH IRU
normalisering og integrering.

(UIDULQJ WLOVLHU DW PDQJH XWYLNOLQJVKHPPHGH KDU WLOOLW WLO VLQH QDERHU � GHW HU GHUIRU VSHVLHOW XKHOGLJ PHG QDERHU VRP
er utagerende eller rusmisbrukere. Dette kan skape stor frykt eller den utviklingshemmede kan bli lurt eller utnyttet.
Dette er eksempel på samlokalisering som bør unngås.

En leder for bofellesskap på 5 personer sier:
- Hva er annerledes enn tidligere liv på institusjon: Beliggenheten på disse boligene her er helt annerledes, de ligger
i et vanlig boligområde. Dette gjør hverdagen forskjellig. Her går vi i butikken, vi har bil som vi bruker til turer. Vi
drar gjerne alle sammen på tur, det er jo hyggelig å oppleve noe sammen. Det at det også er små forhold, gjør at
vi kjenner beboerne så godt, det er helt klart en kvalitet. Det er jo også en utfordring på godt og vondt, men mest
på godt, tror jeg. Spesielt for han om ikke har språk, han har jo også mye å formidle. Det er jo svært viktig at de
ansatte forstår hva han ønsker å formidle og det er åpenbart at dette er et samspill som utvikles over tid. Jeg tror det
oppleves som trygt og forutsigbart for alle at vi kjenner hverandre.

En ansatt i bofellesskap sier:
- Grensegangen mellom selvstendige boliger og institusjoner er sårbar. Det skal lite til for å få tilbake
regimetenkingen. Samle folk, på grunn av lite fagfolk osv. Man kan komme til å samle boliger for å spare penger.
Lage felles kjøkken, lage mat til alle der og så videre. Vi mener det er viktig at brukerne ikke skal skille seg ut i
samfunnet. De skal kunne ha det som folk

Aktivitetsbehov

Dagaktivitetssenter er et aktivitetstilbud til utviklingshemmede som ha behov for:

• å komme ut av en isolert tilværelse hjemme
• aktivisering og rehabilitering
• avlastning for pårørende

Det er en målsetning at alle utviklingshemmede skal ha et dagtilbud utenfor sin egen bolig. Plass på dagsenter blir
JLWW WLO XWYLNOLQJVKHPPHGH VRP LNNH JnU Sn VNROH� KDU DUEHLG HOOHU DQGUH DNWLYLWHWVWLOEXG�

$NWLYLWHWHQH NDQ IRUHJn LQQH RJ�HOOHU XWH� +YRU GHW HU PDQJH I\VLVNH DNWLYLWHWHU � NDQ GHQ YHLOHGHQGH VW¡UUHOVHQ IRU
SODQOHJJLQJ DY GDJDNWLYLWHWVVHQWUHW L NDSLWWHOHW ´%RIRUPHU RJ DNWLYLWHWVWLOEXG´ �� � P� SHU EUXNHU� EOL IRU OLWHQ IRU GHQQH
målgruppen. Arealet og aktivitetene må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen. Husbanken kan
¿QDQVLHUH ORNDOHU IRU GDJDNWLYLWHWVWLOEXG� MI� UHWQLQJVOLQMHQ SNW� ��� VDPW SNW� ���� L GHQQH YHLOHGHUHQ�

Bårliskogen omsorgsboliger i Lørenskog kommune er et bo- og omsorgstilbud for mennesker med utviklingshemming.
Alderssammensetningen vil være fra 18 til 35 år. Prosjekter har god planløsning og utforming av bogruppe, fellesareal
både inne og ute, men antall boliger i prosjektet er i strid med prinsipper for normalisering og integrering. Foto: Hus -
banken.
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FORSKNING OG UTREDNING

Store bofellesskap for personer med utviklingshemming
- noen konsekvenser
Utgivelsesår : 2011
Forfattere : Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro
Type publikasjon: Rapport

Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 1 0 år etter HVPU-reformen
Oppdragsutfører : NIBR/SINTEF
Utgivelsesår : 2007
Forfattere : Ivar Brevik og Karin Høyland
Type publikasjon : Rapport

4.6 Barn og un gdom m ed store kogn itive og/el l er fysiske fun ksjon s-
n edsettel ser

Det er et overordnet mål at alle barn med nedsatt funksjonsevne skal bo hjemme hos sine foreldre i så
stor grad som mulig med eventuelle boligtilpasninger og tjenester.

%DUQHNRQYHQVMRQHQ� )1�NRQYHQVMRQHQ RP UHWWLJKHWHQH WLO SHUVRQHU PHG QHGVDWW IXQNVMRQVHYQH OLJJHU WLO JUXQQ L
YXUGHULQJHU DW O¡VQLQJHU VRP YHOJHV� 1,%5�UDSSRUW ��� ���� 1nU VNDO MHJ À\WWH KMHPPHIUD" IRUPLGOHU HUIDULQJHU PHG
EROLJDQVND HOVH IRU XQJGRP PHG XWYLNOLQJVKHPPLQJ�

Av og til må likevel kommunen etablere avlastnings- eller permanent botilbud og for barn og ungdommer.

'HW HU RIWH HQ ODQJ RJ YDQVNHOLJ SURVHVV IRU HQ IDPLOLH n EHVOXWWH DW HW EDUQ Pn À\WWH� 1nU DYJM¡UHOVH HU WDWW� HU GHW
GHUIRU YLNWLJ DW GHW Q\H WLOEXGHW UHSUHVHQWHUHU HW NYDOLWDWLYW JRGW WLOEXG� RJ DW GHW OHJJHV WLO UHWWH IRU VDPDUEHLG PHOORP
foreldrene og de som gir tjenester. I veilederen til Lov om sosiale tjenester sies det at barna og ungdommene skal
gis gode oppvekst vilkår med muligheter for å bevare integritet og utvikle selvstendighet.

Barnebolig og avlastningsbolig

Barn og unge med behov for omfattende omsorg kan få tilbud om plass i barneboliger. I disse boligene får de den
daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis.

Avlastningsbolig er tilbud om avlastning til familier med hjemmeboende barn. Opphold i disse boligene kan vare fra
QRHQ GDJHU WLO ÀHUH XNHU� 1RHQ NRPPXQHU JLU RJVn WLOEXG RP SDOOLDWLYRPVRUJ IRU EDUQ L VSHVLHOOH EDUQHEROLJHU�

I arbeidet med å utvikle både permanente og avlastningsboliger for barn og ungdom er det et overordnet mål at
ER�WLOEXGHW VNDO Y UH PHVW PXOLJ OLNW HW YDQOLJ KMHP� 2SSKROGVDUHDO RJ XWHRPUnGHU Pn Y UH HJQHW WLO OHN� O ULQJ RJ
sansestimulering tilpasset barnas/ungdommenes alder og ferdigheter.

%DUQ RJ XQJH VRP WUHQJHU EROLJWLOEXG NDQ HQWHQ KD VWRUH NRJQLWLYH HOOHU I\VLVNH IXQNVMRQVQHGVHWWHOVHU � HOOHU EHJJH
deler. For disse gruppene anbefaler vi ikke felles løsninger.

Dette er to ulike grupper som har ulike bobehov:

• Barn med store og sammensatte fysiske/kognitive funksjonsnedsettelser bruker mye hjelpemidler. Det må tas
K¡\GH IRU DW EDUQD YRNVHU� RJ DW EHKRYHQH HQGUHU VHJ RYHU WLG� 3URVMHNWHUHQGH Pn WLOUHWWHOHJJH IRU PRELOH RJ�
HOOHU VWDVMRQ UH O¡IWHKMHOSHPLGOHU� 6HOY RP GHW LNNH HU Q¡GYHQGLJ IRU HQ ��nULQJ� EOLU GHW VY UW YLNWLJ QnU EDUQHW EOLU
tenåring.

• Barn med utagerende adferd har behov for et botilbud der de får hjelp til å være sammen med andre. Trening og
mestring av hverdagslige gjøremål er en viktig del av omsorgstilbudet. Privat boenhet må kunne brukes både til å
sove i og til å leke alene.Eget bad til hvert rom er anbefalt. Unngå løse eller harde gjenstander som gjør at barnet
NDQ VNDGH VHJ VHOY HOOHU DQGUH� , IHOOHVDUHDOHQH HU GHW YLNWLJ PHG QRN DUHDO WLO DW GHW NDQ IRUHJn ÀHUH NRQÀLNWHU
VDPWLGLJ� 'HWWH NDQ KLQGUH NRQÀLNWHU�
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Planlegging av bogruppe

)RUGL EDUQ LNNH KDU EHKRY IRU HJQH IXOOYHUGLJH EROLJHU� HU GHW QDWXUOLJ n OHJJH WLO UHWWH IRU WHWWHUH ERIRUPHU� 1 UKHW WLO
YRNVQH NDQ JL WU\JJKHW RJ VW¡WWH� 'HW Pn WDV KHQV\Q WLO EnGH EDUQHW� IDPLOLHQ RJ GH VRP VNDO \WH RPVRUJ�

'HW DQEHIDOHV DW GHW HWDEOHUHV VPn ERJUXSSHU Sn � � � EHERHUH� IRUGL EDUQ WUHQJHU Q UKHW WLO IDVWH RJ NMHQWH
SHUVRQHU UXQGW VHJ L KYHUGDJHQ� 9HOJHU PDQ VW¡UUH JUXSSHU� E¡U IHOOHVDUHDO WLOUHWWHOHJJHV VOLN DW JUXSSHQ NDQ GHOHV�

)RUGL QRHQ DY EDUQD NDQ Y UH K¡\O\WWH� PHQV DQGUH NDQ KD XWIRUGULQJHU PHG DW GH OHWW ODU VHJ GLVWUDKHUH� 0DQ E¡U
søke løsninger der måltider og aktiviteter skal kunne foregå uten store forstyrrelser. Dette skjer best i små grupper.
'HW NDQ RJVn Y UH HQ IRUGHO DW RSSKROGVURP NDQ GHOHV L ÀHUH URP� IRU n JL WLOVWUHNNHOLJ VNMHUPLQJ�

Utforming av private rom

'HW SULYDWH URPPHW Pn KD SODVV WLO VHQJ �YRNVHQ V\NHKXVVHQJ� L SOHLHVWLOOLQJ� NOHVVNDS� VNULYHERUG� DUEHLGVERUG
med mulighet for pc og oppbevaring av private leker og bøker.

Utforming av bad

%DUQD KDU EHKRY IRU VWRUH EDG PHG SODVV WLO KHY� RJ VHQNEDUW EDGHNDU �HYHQWXHOW PHG VYLQJEDUW VHWH RJ WLOEHK¡U��
VWHOOHEHQN �HYHQWXHOW NRPELQDVMRQ�� YDVN� WRDOHWWVWRO RJ WRDOHWW� 'HW E¡U Y UH SODVV WLO WR KMHOSHUH YHG VWHOO RJ KMHOS
ved toalett. Det må også være plass for å manøvrere en elektrisk rullestol.

7R ERHQKHWHU NDQ RP Q¡GYHQGLJ GHOH HW VWRUW EDG� %DGHW E¡U GD OHJJHV PHOORP GH SULYDWH HQKHWHQH� PHG DWNRPVW
fra hver boenhet. Det bør legges til rette for skinner i taket for bruk av takheis. Badet bør også kunne være et sted
IRU DYVODSSLQJ RJ YHOY UH� RJ GHW E¡U GHUIRU Y UH PXOLJ n GHPSH O\VHW RJ KD NDUEDG HWF�

Utforming av fellesareal

Stue eller kjøkken bør i tillegg til vanlige møbleringsmuligheter gi plass til dagseng. Det vil gjøre det mulig å ligge
og samtidig være en del av det sosiale livet. Det må også være nok areal til lek på gulvet. Vi anbefaler dørbredder
som gjør det mulig å trille seng mellom soverom og stue.

nngang/entré

'HW E¡U Y UH SODVV WLO UHQJM¡ULQJ DY UXOOHVWRO IRU XWHEUXN� VDPW VWHOOHEHQN IRU DY� RJ SnNOHGQLQJ DY \WWHUW¡\ � 3ODVV WLO
RSSEHYDULQJ DY VNR RJ NO U Pn GLPHQVMRQHUHV IRU GHW DQWDOO SHUVRQHU VRP ERU RJ DUEHLGHU GHU �HQ YRNVHQ KMHOSHU
SHU EDUQ�� ,QQYHQGLJ DWNRPVW IUD ELORSSVWLOOLQJVSODVV� HYHQWXHOW DGNRPVW XQGHU WDN� NDQ Y UH SUDNWLVN�

Utforming av andre rom
• Areal for bruk og lagring av hjelpemidler og spesialutstyr er nødvendig.
• $YODVWQLQJVEROLJHU Pn RJVn KD OHWW WLOJMHQJHOLJ ERGHU R�O� IRU ODJULQJ DY G\QH� OHNHU RJSHUVRQOLJH HLHQGHOHU L GH

periodene barna er hjemme hos foreldrene.
• Behov for egne sanserom og rom for aktiviteter må vurderes i forhold til fellesarealenes størrelse og muligheter

for avskjerming.
• Noen av enhetene bør dimensjoneres slik at foreldre og søsken kan være på besøk i den private boenheten.
• $QVDWWH YLO KD EHKRY IRU NRQWRUSODVV WLOUHWWHODJW IRU GDWDXWVW\U � RJ PHG VRYHSODVV WLO QDWWHYDNW�

Uteareal

Vi anbefaler at blir etablert uteareal med leker tilpasset barnas og ungdommenes funksjonsevne som kan stimulere
XOLNH VDQVHU� )XJOHKXVNH� KHQJHN¡\H RJ OXNWVWHUNH EORPVWHU HU HNVHPSOHU Sn GHW�
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Uteareal og sanserom i tilknytning til avlastningsboliger for barn med store og sammensatte funksjonsnedsettelser.
Bildene er fra Årfuglveien ressurssenter i Tønsberg kommune. Foto: Karin Høyland.

VER KTØY, METODER, SJEKKLI STER OG VED LEG G

• %DUQHEROLJ VRP RPVRUJVWLOWDN ± UHYHUVHULQJ DY LQVWLWXVMRQVRPVRUJHQ HOOHU HW Q¡GYHQGLJ WMHQHVWHWLOEXG ± � �
GHOQRWDW� 1RUGODQGVIRUVNQLQJ�

• %DUQHEROLJ ± EHVWH HOOHU QHVW EHVWH DOWHUQDWLY" (Q NDUWOHJJLQJ DY EDUQHEROLJ VRP RPVRUJVWLOWDN� 'HOSURVMHNW � RJ
2. Nordlands Forskning.

• 5XQGVNULY ,�� ��� /RY RP VRVLDOH WMHQHVWHU PY� YHLOHGHQGH UHWQLQJVOLQMHU RP E\JQLQJHU RJ XWVW\U� EHPDQQLQJ L
boliger med heldøgns omsorgstjenester for barn og unge

• Bolig for barn med funksjonshemninger. Arbeidshefte for boligtilpasning. HBF og Norges handikapforbund.

STATLI G E FØRI N G E R O G RETNI N G SLI N JER

• 3URS� �� / ���� �±���� � � VH SXQNW � ����� %ROLJHU PHG KHOG¡JQV RPVRUJVWMHQHVWHU
• +HOVH� RJ RPVRUJVWMHQVWHORYHQ� NDSLWWHO �
• /HQNHU ¿QQHU GX Sn QHWWVLGHQ WLO YHLYLVHUHQ�QR�

P ERSO N ER MED AKU TT B EH OV FO R MEDI SI N SK H JELP O G P LEI E

Behovet for korttidsopphold i institusjon for eldre er beskrevet under kapittel 4.1 . Men som oppfølging av
samhandlingsreformen har kommuner også behov for å etablere institusjonsplasser for andre kortidsbrukere. Det
kan være:

• Pasienter innlagt fra sykehus som trenger opptrening før hjemkomst. Opptrening ofte etter slag eller brudd.
• 9XUGHULQJ I¡U LQQOHJJHOVH WLO V\NHKXV� 3DVLHQWHQ KDU UHGXVHUW IXQNVMRQHU DY XOLNH nUVDNHU� PHQ PDQ ¡QVNHU n

nne årsaken for å kunne vurdere riktig omsorgsnivå . Disse kan bo i større grupper med 8-1 0 beboere.
• 2UGLQ UW NRUWWLGVRSSKROG� LQQODJW IRU n ©NRPPH VHJª� JMHUQH HUQ UHV RSS� 'LVVH NDQ ER L VW¡UUH JUXSSHU PHG

8-1 0 beboere.
• 3DOOLDWLY SOHLH� SDVLHQWHQ WUHQJHU SOHLH RJ RPVRUJ L VLQ VLVWH IDVH� 'HWWH HU VWRUW VHWW NUHIWSDVLHQWHU VRP RJVn

trenger mye smertestillende. De må bo i mindre bogrupper med lite støy.
• 9LGHUHI¡ULQJ DY EHKDQGOLQJ YHG XWVNULYHOVH IUD V\NHKXV� PHQ LNNH NODU WLO n NRPPH KMHP� 'H NDQ ER L VW¡UUH

grupper med 8-1 0 beboere.
• 6WDELOLVHULQJ DY NRPSOLVHUW EHKDQGOLQJ I¡U ODQJWLGVSODVV Sn V\NHKMHP�� IRU HNVHPSHO UHVSLUDWRU� HOOHU

dyalysepasient. De må bo i mindre bogrupper med lite støy.
• Tilpassing til bruk av avansert hjelpemiddel. Disse kan bo i større grupper med 8-1 0 beboere.
• Smittepasienter.

)RU GLVVH SODVVHQH HU GHW EHKRY IRU DW E\JJHW HU VSHVLHOW WLOUHWWHODJW� IRU HNVHPSHO PHG HNVWUD VWU¡P� RNV\JHQXWWDN L
YHJJ� DYWUHNN Sn PHGLVLQURP RJ Vn YLGHUH�

Ved akutte behov for medisinsk hjelp er helsehus den beste bo- og behandlingsformen. Se mer om helsehus i
kapittel 3.2.
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5 . D I M E N S JO N E RI N G SG R U N N L AG

'LPHQVMRQHULQJVJUXQQODJHW DQJLU +XVEDQNHQV PLQLPXPVPnO �RPVRUJVVWDQGDUG� VRP OHJJHV WLO JUXQQ IRU
SURVMHNWHULQJ DY RPVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP� /¡VQLQJHU VRP VNDO ¿QDQVLHUHV PHG LQYHVWHULQJVWLOVNXGG
skal som hovedregel tilfredsstille disse kravene.

Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i å tilrettelegge for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
2PVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHPVSODVVHU HU ERIRUPHU KYRU EHERHUQH KDU EHKRY IRU P\H KMHOS RJ RPVRUJ� GH Pn GHUIRU
utformes slik at de gir mulighet for bruk av hjelpemidler og utstyr. Dette kan øke egen mestring for beboeren og
legge til rette for gode arbeidsforhold for den som skal gi tjenester.

Husbanken har ansvar for at bokvaliteter for beboerne blir ivaretatt. Størrelsen på en privat boenhet kan variere for
GH XOLNH EHERHUJUXSSHQH RJ YDULJKHWHQ L ERIRUKROGHW� IUD NRUWWLGVSODVVHU L LQVWLWXVMRQ WLO PHU SHUPDQHQWH IXOOYHUGLJH
boliger. Også ved bygging av små enheter må prosjekterende dimensjonere for innredning av skap til klær og
XWVW\U� QRHQ OHQHVWROHU RJ ERUG �WLO EHV¡N� VDPW HW RSSEHYDULQJVP¡EHO WLO 79� ELOGHU RJ E¡NHU� GD NDQ EHERHUQH
skape seg et rom med en hyggelig og personlig atmosfære.

)RU YDULJH ERWLOEXG� VRP IRU HNVHPSHO IRU \QJUH SHUVRQHU PHG VWRUH IXQNVMRQVQHGVHWWHOVHU � E¡U GHW EOL SODQODJW
EROLJHU �KHOVW WRURPVEROLJHU� VRP KDU SODVV IRU YDQOLJ P¡EOHULQJ L WLOOHJJ WLO DUHDO IRU EUXN DY KMHOSHPLGOHU RJ XWVW\U �
6Pn SULYDWH HQKHWHU NUHYHU DW QRHQ DY EROLJIXQNVMRQHU �VRP NM¡NNHQ�VWXH� EOLU HWDEOHUW L GHW WLOK¡UHQGH IHOOHVDUHDOHW�

+XVEDQNHQV RYHURUGQHGH SULQVLSSHU RJ NUDY� OHJJHV WLO JUXQQ IRU JRGNMHQQLQJ DY O¡VQLQJHQH L DOO SURVMHNWHULQJ�
Les mer under veiledning knyttet til de ulike beboergruppene i kapittel 4. Sykehjem og omsorgsboliger skal være
tilrettelagt for mennesker med demens og kognitiv svikt i tråd med Omsorg 2020 og Demensplan 2020. Dette
innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter og tilgang til tilpasset uteareal.

Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene
VNDO LNNH KD LQVWLWXVMRQVOLNQHQGH SUHJ� RJ GLVVH E¡U EOL SODVVHUW L RUGLQ UH RJ JRGH ERPLOM¡HU � 'HW HU HQ IRUXWVHWQLQJ
at ulike brukergrupper ikke blir samlokalisert på en uheldig måte.

Husbankens minimumsmål er summen av følgende:

• .UDY L E\JJWHNQLVN IRUVNULIW �7(.� JMHOGHU IRU DOO SURVMHNWHULQJ� +XVEDQNHQ IRUXWVHWWHU DW DOOH SURVMHNWHU
tilfredsstiller disse kravene. Kommunen har ansvar for at regelverk følges inkludert eventuelle dispensasjoner.

• .UDY L ́1RUVN VWDQGDUG IRU XQLYHUVHOO XWIRUPLQJ IRU EROLJHU ´ �16 � � ��� ± GHO �� JMHOGHU IRU SURVMHNWHULQJ DY GHQ
delen av bygget som er planlagt for beboere.

• .UDY IUD $UEHLGVWLOV\QHW JMHOGHU KHOVHLQVWLWXVMRQHU� 0HG KHOVHLQVWLWXVMRQ PHQHU $UEHLGVWLOV\QHW V\NHKXV�
V\NHKMHP� RPVRUJVEROLJHU RJ DQGUH SOHLH� RJ UHKDELOLWHULQJVLQVWLWXVMRQHU � 2PVRUJVEROLJHU RJ V\NHKMHP HU HQ
EODQGLQJ DY SULYDWH EROLJHU RJ DUEHLGVSODVVHU IRU DUEHLGVWDNHUH VRP XWI¡UHU WMHQHVWHU � KMHOS� RPVRUJ HOOHU SOHLH�
Se Arbeidsmiljø i helseinstitusjon. Husbankens dimensjoneringsgrunnlag er basert på Arbeidstilsynets krav.

• Krav til risikoklasse 6 i henhold til branntekniske krav i alle omsorgstilbud inkludert dagaktivitetssenter.
• Tilrettelegging for tilkobling og montering av velferdsteknologi.
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'LPHQVMRQHULQJVJUXQQODJ� VOLN GHW HU EHVNUHYHW KHU� WDU XWJDQJVSXQNW L NULWHULHQH VRP HU GH¿QHUW GLVVH GRNXPHQWHQH�
'LVVH NUDYHQH VNDO Y UH RSSI\OW KYLV SURVMHNWHW VNDO NYDOL¿VHUWH IRU WLOVNXGG� +XVEDQNHQ YLO SUHVLVHUH DW
minimumsmål ikke er å betrakte som anbefalte løsninger. Til det er arealbehovet for de ulike brukergruppene for
IRUVNMHOOLJ� , HQNHOWH WLOIHOOHU DQEHIDOHU +XVEDQNHQ DUHDOHU XWRYHU GHWWH�� 'HW HU JMRUW XW L IUD NXQQVNDS RP DW EHERHUH
i disse boligene kan ha omfattende hjelpebehov og behov for svært arealkrevende hjelpemidler. Tett dialog med
de som kjenner brukergruppene er derfor viktig. I denne veilederen blir det gitt en utfyllende anbefalinger knyttet til
kunnskap om behov hos hver enkelt brukergruppe.

5.1 Ru l l estol

Typer rullestoler
5XOOHVWROHU NDQ Y UH HOHNWULVN HOOHU PDQXHOW GUHYHW� 1RHQ EUXNHUH PDQ¡YUHUH UXOOHVWROHQ VHOY � PHQV DQGUH Pn KD
KMHOS WLO GHWWH� , EROLJDQOHJJ E¡U YL VNLOOH PHOORP EROLJHU KYRU GHW EDUH VNDO OHJJHV WLO UHWWH IRU PXOLJ UXOOHVWROEUXN� RJ
tilrettelegging for brukere med omfattende hjelpebehov med store rullestoler.

6W¡UUHOVH Sn HQ RUGLQ U UXOOHVWRO HU � �� FP [ �� FP� L WLOOHJJ NRPPHU SODVV WLO I¡WWHU RJ KHQGHU IRU GHQ VRP VNDO
manøvrere stolen. Vi regner derfor funksjonelle mål til å være 1 30 cm x 80 cm.

Elektriske rullestoler brukes både inne og ute og krever mer areal. Det vil være unaturlig å dimensjonere for de
VW¡UVWH XWHVWROHQH LQQH� 'HW Pn LPLGOHUWLG Y UH SODVV WLO ODJULQJ� ODGLQJ RJ YDVNLQJ DY VOLNH KMHOSHPLGOHU HQWHQ LQQH
HOOHU XWH� 'HW E¡U SODQOHJJHV IRU KMHOSHPLGOHU RJ DUHDO IRU IRUÀ\WQLQJ IUD XWHVWRO WLO LQQHVWRO LQQH� HOOHU XQGHU WDN�

Grunnleggende dimensjoner for rullestoler med plassbehov for rullestolbruker og hjelper. Illustrasjon er fra
Byggforskserien, SINTEF Byggforsk.

Manøvreringsareal for rullestol
Byggeforskriftene stiller generelle krav til manøvrering av manuell rullestol med en snusirkel med diameter 1 50
FP� , JMHOGHQGH 7(. JRGWDV RJVn HW VQX�UHNWDQJHO Sn PLQLPXP � �� FP [ � �� FP� PHQ GHWWH HU LNNH WLOVWUHNNHOLJ L
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omsorgsboliger og sykehjem. For brukere med redusert førlighet eller brukere av elektrisk rullestol er det anbefalt
at manøvreringsareal på snusirkel med diameter er minst 1 60 cm.

0DQ¡YUHULQJVDUHDO �VQXDUHDO� VNDO Y UH LQQWHJQHW L DOOH URP� $UHDOHW VNDO LNNH RYHUODSSH P¡EOHU� IDVW LQQUHGQLQJ
HOOHU G¡UVODJ� (U EUXNHUHQ DYKHQJLJ DY KMHOS WLO n WULOOH VWROHQ� NUHYHU GHWWH PHU DUHDO� , EROLJHU KYRU EHERHUQH HU
VWHUNW EHYHJHOVHVKHPPHGH SHUVRQHU NDQ GHW Y UH EHKRY IRU HQGD VW¡UUH VQXDUHDO� RSS PRW �� � FP� QnU EHERHUHQ
for eksempel bruker bakoverlent elektrisk rullestol med ledsagerstyring.

For å foreta en rettvinklet sving må passasjebredden være større enn minstemålet for rettlinjet kjøring. Dette
JMHOGHU LNNH EDUH QnU HQ NRUULGRU RJ OLJQHQGH VYLQJHU� PHQ RJVn QnU HQ UXOOHVWROEUXNHU VNDO VYLQJH IUD HQ NRUULGRU RJ
gjennom en dør til et rom.

1%� '¡U IUD NRUULGRU WLO URP HOOHU OHLOLJKHW Pn KD HQ EUHGGH �O\VnSQLQJ� VRP PLQVW VYDUHU WLO % Sn ¿JXUHQ� RJ
NRUULGRUHQ Pn VWHPPH RYHUHQV PHG EUHGGHQ $� 9HG GLPHQVMRQHULQJ DY NULWLVNH SXQNWHU L R HQWOLJH ORNDOHU RJ
OLJQHQGH� Pn VXPPHQ $ � % ¡NHV WLO PLQVW ��� PHWHU� 0DQ¡YUHULQJVVRQHQ Sn EHJJH VLGHU DY G¡UHQH VNDO KD HQ
GLDPHWHU Sn PLQVW � �� FP� XWHQIRU G¡UHQV HYHQWXHOOH VODJUDGLXV�

Illustrasjon til venstre: Kombinasjon av passasjemål og snuplass gir minstemål for rettvinklet sving. Til høyre: Snua -
realet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes. Begge illustrasjoner er fra Byggforskserien til
SINTEF Byggforsk.

Krav til passasjerplass for rullestol
Passasjer for rullestolbrukere skal være minst 90 cm.

Krav til rekkehøyde for rullestolbruker
Gjennomsnittlig rekkehøyde for en voksen i rullestol er mellom 40 cm og 1 35 cm over gulv. Dette bør dere ta
KHQV\Q WLO L XWIRUPLQJHQ� )RU EDUQ HU UHNNHK¡\GHQ ODYHUH� %U\WHUH� VW¡SVOHU HWF� VRP VNDO QnV DY SHUVRQHU VRP
VLWWHU� E¡U GHUIRU EOL PRQWHUW PHOORP �� FP RJ � �� FP RYHU JXOY� 1nU GHW EOLU PRQWHUW EU\WHU Sn HQ DXWRPDWLVN
G¡UnSQHU Pn GHQ SODVVHUHV VOLN DW EUXNHU NDQ WU\NNH Sn GHQ XWHQ DW UXOOHVWROHQ HU L YHLHQ� QnU G¡UEODGHW VOnU RSS�

'HU GHW HU YDQVNHOLJ n In QRN ODJHUSODVV L ULNWLJ UHNNHK¡\GH� NDQ NRPPXQHQ OHJJH WLO UHWWH IRU KHY�VHQNEDUH VNDS�
hyller etc.
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Sikthøyder
Sikthøyde for en voksen rullestolbruker er cirka 1 25 cm over gulv. For å kunne se ut og gjerne ned på omgivelsene
utenfor er det viktig at vinduene har lave brystningshøyder.

Illustrasjon og bilde viser betydningen av nåhøyde og sikthøyde for sittende personer, både i en rullestol og i en lene -
stol. Det er viktig at alle får oppleve hva som skjer ute. Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF Byggforsk. Foto: Karin
Høyland.

5. 2 H jel pem idl er for l øft og pl eie

Husbanken krever at bygningen er forberedt for montering av velferdsteknologi.

'HW VNDO Y UH WLOUHWWHODJW IRU EUXN DY KMHOSHPLGOHU� (WWHULQVWDOOHULQJ DY WDNKHLV HU NUHYHQGH� GHUIRU DQEHIDOHU YL DW GHW
blir planlagt for dette når bygget settes opp. NAV Hjelpemiddelsentralen kan gi nyttige innspill.

Mobil personløfter

En mobil personløfter måler cirka 1 30 cm x 70 cm. Til den er det behov for et manøvreringsareal som en snusirkel
PHG HQ GLDPHWHU Sn �� � FP� (Q VnNDOW ©VWnKHLVHUª VRP NDQ EUXNHV DY SHUVRQHU VRP NDQ VWn PHG VW¡WWH HU RJVn
QRH VRP NDQ EUXNHV� )RUGHOHQ PHG n EUXNH ©VWnKHLVª HU DW EHERHUHQ VOLSSHU n EOL KHLVW RSS L HW O¡IWHVHLO� RJ
YHGNRPPHQGH InU EUXNW PXVNXODWXUHQ L EHLQD� /HJJ GHUIRU WLO UHWWH IRU PRELO KHLV� RJVn QnU GHW EOLU LQVWDOOHUW VNLQQH
til takheis. Mobile personløftere krever plass til manøvrering og oppbevaring. Dersom disse lagres i korridorer
og oppholdsrom bidrar det til institusjonspreg. Vi anbefaler derfor at det blir etablert små nisjer til oppbevaring av
SHUVRQO¡IWHU� +MXOHQH HU UHODWLYW VPn� Vn NDQWHU RJ WHUVNOHU E¡U XQQJnV�

Takheis

7DNKHLVHU EOLU EUXNW WLO n O¡IWH EHERHUHQ RYHU L VWRO� WLO WRDOHWW HOOHU WLO VWHOOHEHQN�GXVMWUDOOH� 'HW HU XOLNH V\Q Sn KYRU GHW
er gunstigs å installere takheis. Noen blir installert slik at beboeren kan bli løftet fra seng til toalett. Andre bruker en
VNLQQH YHG VHQJHQ� VOLN DW DQVDWWH NDQ O¡IWH EUXNHUHQ RYHU L HQ GXVMVWRO RJ Vn EUXNH GHQQH WLO n NM¡UH WLO WRDOHWW�EDG�
Installasjon av takskinner krever solid feste for dette i dekket. Det anbefales lik takhøyde i alle rommene takheisen
skal gå igjennom. For å ha tilstrekkelig løftehøyde for takheisen må takhøyde være minst 240 cm. Takkonstruksjon
må dimensjoneres og tilrettelegges for dette.

I dag har vi løsninger hvor skinnen kan felles inn i takhimlingene. Skinnene blir da svært diskre når de ikke er i bruk.
9DOJ DY O¡VQLQJ E¡U GU¡IWHV Vn WLGOLJ VRP PXOLJ PHG HUJRWHUDSHXW� DUNLWHNW RJ KHLVOHYHUDQG¡U� 3ODVVHULQJ DY VNLQQHU
Pn LNNH NRPPH L NRQ LNW PHG YLQGXVnSQLQJHU� VNDS� YHQWLODVMRQVNDQDOHU HOOHU O\VDUPDWXUHU�
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På markedet er det skinnesystemer som kan brukes om takhøyden er forskjellig. Likevel anbefaler vi at nybygg har
samme takhøyde i hele bygget.

Bilde til venstre: En bra løsning med takskinne integrert i takhimling. Løsningen er svært diskre når takskinnen ikke er
i bruk. Foto: Karin Høyland. Bilde til høyre viser en løsning som ikke tilrådes, der takskinnen ikke er integrert i takhim -
ling.Løsningen er svært synlige og dominerende. Dette gir institusjonspreg. Foto: Husbanken.

Stellebenk, dusjtralle, dusjvogn

Stellebenk blir brukt på badet for omkledning og stell. De kan monteres på veggen eller stå fritt på hjul. Størrelse er
ca 200 x 80 cm. Stellebenk på hjul også brukes til dusjing for personer som har vanskelig for å sitte eller stå. Det
krever areal til plass og oppbevaring. Størrelsen er ca 21 5 x 74 cm.

Pleieseng

Standard mål for en pleieseng er opp til 1 00 cm x 220 cm. Sengen kan ha en variabel høyde fra 45 cm til 95 cm
LQNOXGHUW PDGUDVV� , GH SHULRGHQ HQ EUXNHU WUHQJHU n EOL YDVNHW HOOHU NOHGG Sn L VHQJHQ� VNDO DUEHLGVK¡\GHQ IRU
KMHOSHUHQ Y UH PHOORP ��±�� FP�

6HQJHQ NDQ WULOOHV RJ OHWW UHJXOHUHV L XOLNH SRVLVMRQHU� +YLV VHQJHQ EOLU EUXNW WLO n À\WWH EHERHU PHOORP ÀHUH URP�
NUHYHU GHWWH SODVV WLO PDQ¡YUHULQJ L NRUULGRU RJ IUL G¡UEUHGGHU Sn � �� FP �GHW DQEHIDOHV G¡U PHG VLGHIHOW�� (Q
pleieseng har elektrisk høyderegulering og trenger stikkontakt.
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5. 3 Betjen in gsareal
Betjeningsareal er det areal som skal til for å gjennomføre ulike aktiviteter i en bolig.

%HERHUHQ Pn NXQQH NRPPH WLO WRDOHWWHW� OHJJH LQQ L YDVNHPDVNLQHQ HWF� 6W¡UUHOVHQ Sn EHWMHQLQJVDUHDOHW YLO Y UH
DYKHQJLJ DY RP EHERHUHQ JnU YHG HJHQ KMHOS� EUXNHU UXOODWRU HOOHU UXOOHVWRO� %HWMHQLQJVDUHDO VNDO LNNH RYHUODSSH
møbler og fast innredning. I sykehjem og omsorgsboliger skal betjeningsareal for manuell rullestolbruk ligge til
grunn for prosjekteringen.

Betjeningsareal til hjelper
'HW HU VSHVLHOW YHG VHQJ� WRDOHWW� VWHOOHEHQN� GXVM RJ YDVN DW GHW HU YLNWLJ PHG HNVWUD SODVV WLO KMHOSHU � )RU SHUVRQHU
PHG RPIDWWHQGH KMHOSHEHKRY VRP IRU HNVHPSHO Pn O¡IWHV� HU GHW RIWH EHKRY IRU WR KMHOSHUH� GHUIRU DQEHIDOHU YL DW
dere planlegger for dette.

*HQHUHOW SODVVEHKRY IRU YL VWnU HOOHU JnU HU �� FP� GHWWH HU GHUIRU HW DEVROXWW PLQVWHPnO IRU DW KMHOSHU VNDO NRPPH WLO�
Ved beregning av plass for rullestol og hjelper er minstekravet 1 40 cm.

Betjeningsareal ved pleieseng (pleiestilling)
Når sengen blir satt i pleiestilling skal det være 1 50 cm fri plass på begge langsider for manøvrering av rullestol og
plass for hjelper. Det skal være en passasje på 1 40 cm ved sengeenden for at beboeren med hjelper kan passere.
Dette utgjør et areal på 400 x 360 cm. Vi anbefaler at noen pasientrom får fri plass på ha minst 200 cm. Det er viktig
å presisere at dette skal være fri plass; det ikke skal være møbler eller annen innredning som kommer i veien for
pleiepersonalets arbeid. En løsning med dobbel skyvedør som er i veien for arealet som utgjør seng i pleiestilling
og tilfredsstiller ikke kravet. Dimensjonene for en pleieseng er satt til 1 00 x 220 cm. Pleiesengen står på hjul og er
À\WWEDU 6HQJHQ NDQ GHUIRU SODVVHUHV PHG ODQJVLGHQ LQQWLO HQ YHJJ� PHQ YHG EHKRY VNDO VHQJHQ NXQQH SRVLVMRQHUHV
i pleiestilling.

, EROLJHU PHG VRYHURP RJ VWXH NDQ GHW SODQOHJJHV SODVV IRU VHQJ L SOHLHVWLOOLQJ L VWXD �GHW VNDO YLVHV VRP
VWLSOHW O¡VQLQJ Sn WHJQLQJ�� 'HW IRUXWVHWWHV DW SOHLHVWLOOLQJHQ LNNH IRUULQJHU EROLJHQV SODQO¡VQLQJ� 'HW YLO VL DW DOOH
boligfunksjoner som er tenkt i den opprinnelige planløsningen skal kunne ivaretas i pleiesituasjonen. Soverommet
Pn OLNHYHO KD SODVV WLO HQNHOWVHQJ RJ VQXVLUNHO Sn � �� FP Sn GHQ HQH ODQJVLGHQ DY VHQJHQ� HQ SDVVDVMHEUHGGH Sn
PLQVW �� FP IUHP WLO YLQGX� RJ QRN EHWMHQLQJVDUHDO IRUDQ VNDS�

Mål på tilstrekkelig areal på minimumsenhet i sykehjem og toromsbolig. I boligen må seng yttes til stua når det er
behov for pleiesituasjon. Illustrasjon: Husbanken.
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5. 4 Atkom st og komm un ikasjon sveier

Stigningsforhold
8WHSODVVHU� DWNRPVWHU RJ JDQJYHLHU VNDO KD HQ PDNVLPDO VWLJQLQJ Sn � ���� 8QQWDNVYLV� IRU DYVWDQGHU PLQGUH HQQ ���
PHWHU NDQ GHW Y UH EUDWWHUH� PHQ LNNH EUDWWHUH HQQ � �� ��

Det skal være et horisontalt hvilerepos med snuareal for hver 60 cm i nivåforskjell. Er stigningen brattere enn 1 :20
skal rampen ha håndlist på begge sider. Mange beboere i disse boliganleggene bruker rullestol og har ofte dårlig
førlighet i armer. Unngå derfor større innvendige skråplan og bratte rampepartier hvis det er mulig. Slike hellinger
NDQ I¡UH WLO DW QRHQ WULOOH XWIRU RJ PHG GHW EOLU HQ IDUH IRU VHJ VHOY RJ DQGUH� KYLV GH LNNH JUHLHU n VWRSSH�

9DOJIULH WXUVO¡\IHU XWH NDQ PHG IRUGHO Y UH EUDWWHUH� KD WUDSSHWULQQ� VW¡WWHKnQGWDN RJ Sn GHQ PnWHQ OHJJH WLO UHWWH IRU
treningsmuligheter.

Foran alle inngangsdører skal det være et horisontalt plan med snusirkel for rullestol og tilstrekkelig sideplass ved
dørene for å at en rullestolbruker skal kunne åpne dem.

Avstander
6W¡UUH DQOHJJ JLU RIWH ODQJH DYVWDQGHU WLO XWJDQJVG¡U� 'HW HU YLNWLJ n KD Vn NRUW YHL VRP PXOLJ� RJ HYHQWXHOW KD
hvilemuligheter underveis for den som er dårlig til beins.

Hvileplasser underveis og godt materialvalg gjør transportveiene behagelige og hyggelige. Foto:
Husbanken.

Gang- og transportveier (korridorer)
Passasjebredde for en hjelper som støtter en person som går er ca. 1 40 cm. Korridor og svalgang skal ha fri bredde
Sn PLQLPXP � �� P� , ODQJH NRUULGRUHU VNDO GHW DYVHWWHV WLOVWUHNNHOLJ DUHDO WLO DW WR UXOOHVWROHU NDQ SDVVHUH KYHUDQGUH�
'HU GHW HU EHKRY IRU DW WR UXOOHVWROHU VNDO NXQQH SDVVHUH KYHUDQGUH� DQEHIDOHU YL HQ EUHGGH Sn PLQVW � �� FP�
6WUHNQLQJHU XQGHU � P GHU GHW LNNH HU G¡U� NDQ KD IUL EUHGGH Sn PLQLPXP � �� P�
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Bildet til venstre viser en bra korridorløsning med rom for møbler som gir mer hjemlig atmosfære.
Foto: Husbanken.Bildet til høyre viser en dårlig korridorløsning med minste bredde og lange avstander. Materialbruk
og arealbruk til parkeringsplass for rullestoler gir et institusjonspreg. Foto: Husbanken.

Heis
+HLVHQ VNDO Y UH OHWW n ¿QQH RJ VHQWUDOW SDVVHUW� , LQVWLWXVMRQHU RJ RPVRUJVEROLJHU PHG EHERHUH VRP KDU RPIDWWHQGH
KMHOSHEHKRY DQEHIDOHU YL VHQJHKHLV �PLQLPXP � �� FP [ ��� FP��

Betjeningsareal foran heisdør må være minst 1 50 cm x 220 cm.

'¡UnSQLQJ Pn SODVVHUHV Sn KHLVHQV NRUWVLGH� YL DQEHIDOHU RJVn HW NODSSVHWH PHG VLWWHK¡\GH �� FP RYHU JXOY � *XOYHW
VNDO Y UH VNOLVLNNHUW� 9HJJHU� WDN RJ JXOY VNDO VWn L NRQWUDVW WLO KYHUDQGUH� 8QQJn EODQNH RYHUÀDWHU� +nQGOLVW Pn
PRQWHUHV �� FP RYHU JXOY� GHQ VNDO KD UXQGW WYHUUVQLWW PHG GLDPHWHU ��� FP RJ KD HQ NRQWUDVWIDUJH WLO YHJJ� +HLVHU
bør ha selvåpnende dører. Heisknapper må være logisk plassert og være merket med blindeskrift eller taleanvisning.

, VSHVLHOOH WLOIHOOHU NDQ +XVEDQNHQ DNVHSWHUH O¡IWHSODWWIRUP L VWHGHW IRU KHLV L EROLJE\JJ PHG WR HWDVMHU � GHU KHLVHQ
skal betjene 6 eller færre omsorgsboliger. Løfteplattformen skal være helt innelukket og skal ha innvendig størrelse
på minimum 11 0 cm x 1 40 cm. Heis og løfteplattform skal være universelt utformet i henhold til krav satt i NS11 001 -
�� , E\JJ Sn WUH HOOHU ÀHUH HWDVMHU PHG RPVRUJVEROLJHU Pn GHW LQVWDOOHUHV EnUHKHLV VRP KDU KHLVVWRO PHG LQQYHQGLJ
JXOYDUHDO Sn PLQLPXP �� � FP [ �� � FP �E [ G��

+HLV �HY� O¡IWHSODWWIRUP� VNDO Y UH LQVWDOOHUW I¡U EROLJHQH WDV L EUXN�

Trapper
I tillegg til krav fra NS 11 001 -2 anbefales sittemuligheter på reposet. Da får beboerne mulighet til å hvile underveis ved
en trappetrening.

5. 5 Dører og vin du er

, GHWWH NDSLWWHOHW EHVNULYHV GLPHQVMRQHULQJ NQ\WWHW WLO G¡UHU RJ YLQGXHU L RPVRUJVEROLJHU � LQVWLWXVMRQVSODVVHU
og lokaler for dagaktivitetstilbud.

Dører
6DPWOLJH G¡UHU VNDO KD WULQQIUL WHUVNHO� 2%6� 0HG WULQQIUL WHUVNHO PHQHU +XVEDQNHQ KHOW ÀDWH WHUVNOHU �OLVWHU�� 'HQQH
GH¿QLVMRQHQ HU VWUHQJHUH HQQ GHW VRP HU EHVNUHYHW L 7(. RJ 16� +XVEDQNHQ NDQ DNVHSWHUH HQ ODY� DYIDVHW WHUVNHO Sn
LQQWLO � � PP WLO \WWHUG¡UHU �LQNO� G¡UHU WLO XWHDUHDOHU�� G¡UHU VRP I¡UHU WLO VHOYVWHQGLJH EROLJHU HOOHU HQ ERJUXSSH� 1nU PDQ
HWDEOHUHU IHOOHVVNDSVO¡VQLQJHU� Pn PDQ EHWUDNWH IHOOHV RSSKROGVURP VRP HQ Q¡GYHQGLJ IXQNVMRQ VRP NRPSOHWWHUHU
privat boenhet. Felles oppholdsrom skal derfor være lett tilgjengelig på samme måte som en privat stue.
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Dører til utearealer med lav (til venstre) og trinnfri terskel (til høyre). Foto: Husbanken.

Trinnfrie terskler (lister) til boenhet og bad. Foto: Husbanken.

• Det skal ikke være nivåforskjeller mellom gulv ute og gulv inne ved inngangspartiet og uteplasser.
• Atkomst og inngangsparti bør være overbygd og ha selvlukkende dører.
• '¡UHU VRP HU Vn WXQJH DW GH WUHQJHU PDQXHOO NUDIW PHU HQQ �� 1 �� NJ� VNDO KD HOHNWULVN G¡UnSQHU �
• 7HQN VPDUW ± LQVWDOOHU LQQJDQJVG¡UHU� KYRU HWWHUPRQWHULQJ DY G¡UDXWRPDWLNN HU PXOLJ� +XVN VWU¡PNRQWDNW WLO

døråpner. Dørhåndtak skal ha en utforming som gir godt grep og er lette å åpne.
• Dører må ha en bredde og plassering slik at rullestolbrukere fritt kan komme inn og ut av rommet.
• Fri bredde i døråpninger i fellesområder og som fører til boenheter og utearealer skal minst være på 86 cm.
• Fri bredde i døråpninger på innvendige dører inne i boenheten skal minst være på 76 cm. Husk at disse

dørene må ha trinnfri terskel. Husbanken anbefaler at samtlige dører i omsorgsboliger og sykehjem har fri
bredde på minst 86 cm.

• Fri bredde på døråpning bør være 1 20 cm der senger enkelt skal trilles inn og ut. For å unngå at 1 20 cm
EUHGH G¡UHU EOLU IRU WXQJH� DQEHIDOHU YL WR G¡UIHOW�

• Ved plassering av døråpning og valg av slagretning må kommunen sørge for at rommet kan innredes/
møbleres hensiktsmessig.

• Manøvreringssonen på begge sider av døren skal ha en diameter på minst 1 50 cm og ligge utenfor dørens
eventuelle slagradius.

• , GH WLOIHOOHU GHU G¡UHQ IUD HQ ERHQKHW VOnU XW L IHOOHV NRUULGRU � HU GHW HQ IRUGHO DW LQQJDQJVSDUWLHW WLO ERHQKHW
WUHNNHV LQQ L HQ QLVMH� VH ELOGHU XQGHU�

Bilde til venstre: Inngangsdører til boenheter kommer i veien for passerende i korridor. Bilde til høyre: Inngangs-
dør åpnes mot en dyp nisje slik at den ikke kommer i veien for passerende i korridor. Begge foto: Husbanken.
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• For at dører skal kunne åpnes og lukkes av rullestolbruker skal det være tilstrekkelig fri sideplass ved døren.
• 6LGHKHQJVOHWH G¡UHU VNDO KD �� FP IUL VLGHSODVV YHG OnV Sn KHQJVHOVLGH RJ �� FP Sn NDUPVLGH� PnOW IUD

lysåpningen. Ved skråstilte vegger på omtrent 45 grader kan sideplassen reduseres til 30 cm fri sideplass ved lås
på hengselside og 20 cm på karmside.

• 6N\YHG¡UHU Pn KD NUDIWLJH KnQGWDN IRUGL G¡UEODG JnU LQQ L YHJJ� RJ HW E¡\OHKnQGWDN VRP GHW HU PXOLJ n In WDN L QnU
døra står åpen. Skyvedører skal ha håndtak som tillater full lysåpning.

• 6N\YHG¡UHU VNDO KD �� FP IUL VLGHSODVV YHG DOOH ¿UH VLGHQH DY G¡UD� PnOW IUD O\VnSQLQJ� 'HWWH IRU DW G¡UHQH VNDO
NXQQH nSQHV RJ OXNNHV DY UXOOHVWROEUXNHU� VH ELOGHU XQGHU�

Sideplass ved sidehengslete dører. Kilde: NS 11001-del 2

Sideplass ved skyvedør. Kilde: HB 7.B.1.9 Husbankens livsløpsstandard

Slik måler man fri bredde i dør med ulike åpningsvinkler. Kilde: Byggeteknisk forskrift
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Vinduer og glassvegger

Det skal være en passasjebredde på minst 90 cm frem til vindu.

Siktlinjer fra seng er være viktig å ta hensyn til for personer som må tilbringe mye tid liggende.

Ved bruk av fransk balkong eller balkong bør prosjekterende være oppmerksom på rekkverkets utforming slik at det
ikke tar mye av sikten. Transparent rekkverk av glass e.l. kan brukes der det er viktig å kunne se ut på det som skjer.
For personer som tilbringer mye tid liggende bør prosjekterende være oppmerksom på at siktlinjene også går i taket.
Sterke lysspotter etc. kan gi blending og ubehag.

For personer med demens/kognitiv svikt er en løsning med glassvegg fra gulv til tak uheldig. Erfaringer viser at
GHQQH O¡VQLQJHQ VNDSHU XWU\JJKHW� GHUIRU IUDUnGHU YL GHQQH� /¡VQLQJHQ NUHYHU PXOLJKHW IRU VNMHUPLQJ HOOHU DQGUH
WLOWDN �IURVWHW HOOHU P¡QVWUHW JODVV RJ OLJQHQGH� IRU QHGHUVWH GHOHQ DY YHJJHQ IRU n NXQQH IXQJHUH�

5.6 Bad

$OOH ERIRUPHU Pn KD HW SULYDW EDG PHG WRDOHWW� GXVM� YDVN RJ QRH RSSEHYDULQJVSODVV�

'HW Pn Y UH QRN SODVV IRU EHERHU� SOHLHUH RJ Q¡GYHQGLJH WHNQLVNH KMHOSHPLGOHU VRP IRU HNVHPSHO UXOOHVWRO RJ�HOOHU
pasientløfter.

• (W JXOYDUHDO Sn PLQVW ��� [ ��� FP VLNUHU SODVV WLO KMHOSHUH YHG DOOH EDGIXQNVMRQHU � VDPW EHWMHQLQJVDUHDO RJ
snuareal.

• , RPVRUJVEROLJHU VNDO GHW Y UH SODVV WLO YDVNHPDVNLQ RJ EHWMHQLQJVDUHDO� 9 DVNHPDVNLQHQ� HYHQWXHOW NRPELQHUW
YDVN�W¡UN� NDQ VWn L SULYDW ERHQKHW HOOHU L IHOOHVDUHDOHW IRU ÀHUH EHERHUH� (UIDULQJHQ PHG SULYDW YDVNHPDVNLQ
på beboerrom er gode. Dette reduserer behovet for sortering og gir mindre svinn. I tillegg er det gunstig for å
redusere mulighet for spredning av smitte. Det gjør det også lettere for pårørende å hjelpe.

• 'HW E¡U Y UH SODVV WLO VNDS Sn EDGHW IRU XWVW\U EnGH WLO EHERHU RJ KMHOSHU � IRU HNVHPSHO HG VLGHQ DY VHUYDQW�
• Det bør vurderes om det er behov for stellebenk/dusjbenk på badet.
• 'HW E¡U Y UH VSLNHUVODJ L YHJJ HOOHU HYHQWXHOW P¡EHOSODWH��� PP YDQQIDVW ¿QHU IUD JXOY WLO WDN IRU n JL VROLGH

oppheng skap og støttehåndtak.

'HW NDQ Y UH GLUHNWH NRQÀLNW L EHKRY� PHOORP SHUVRQHU VRP HU GHOYLV VHOYKMXOSQH RJ WUHQJHU Q UKHW WLO VW¡WWHKnQGWDN
Sn YHJJ RJ YDVN HWF�� RJ SHUVRQHU PHG EHKRY IRU n EHQ\WWH VWRUH KMHOSHPLGOHU RJ WR KMHOSHUH� 'HW HU YLNWLJ n IRUV¡NH
å møte begge disse brukerbehovene. Prioritering ut fra disse ulike brukerbehov blir vurdert av Husbanken fra
prosjekt til prosjekt.Ulike størrelser kan være en løsning der botiden er relativt kort.

Minimumsreal for bad med tilstrekkelig betjeningsareal. Illustrasjon Husbanken.
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Toalettløsning

• )RU n PXOLJJM¡UH VLGHYHLV IRUÀ\WQLQJ RJ IRU n OHWWH DUEHLGHW IRU KMHOSHU � VNDO GHW Y UH �� FP IUL SODVV L KHOH EUHGGHQ
på begge sider av toalettskålen. Når sideplass kombineres med dusjareal skal det være 11 0 cm.

• *XOYSODVV EDN WRDOHWWHW Pn Y UH PLQVW �� FP IUD YHJJ WLO EDNUH FLVWHUQHNDQW YHG JXOYPRQWHUWH WRDOHWW� VOLN DW GHW
er plass for hjelpers fot og plass for rengjøring.

• )UHPUH NDQW DY WRDOHWWHW VNDO Y UH �� FP IUD EDNYHJJ� XDQVHWW RP GHW HU YHJJKHQJWH HOOHU JXOYPRQWHUWH WRDOHWW�
'HWWH YLO JL SODVV WLO KMHOSHU VDPW PXOLJKHW IRU VLGHYHLV IRUÀ\WQLQJ IUD UXOOHVWRO� (Q UXOOHVWRO HU QRUPDOW G\SHUH HQQ HW
WRDOHWW RJ VLGHYHLV IRUÀ\WQLQJ EOLU HQNOHUH KYLV VWROHQ NDQ VWn UHWW YHG VLGHQ DY WRDOHWWHW� )RU YHJJPRQWHUWH WRDOHWWHU
kan det være behov for en kasse bak for å oppnå 85 cm avstand mellom fremre kant av toalettet og bakveggen.
*XOYPRQWHUWH WRDOHWWHU Pn PRQWHUHV PHG WLOVYDUHQGH OHQJGH LQQ L URPPHW� 'HW ¿QQHV RJVn O¡VH U\JJVW¡WWHU WLO
EUXN Sn G\SH YHJJKHQJWH WRDOHWW� VH ELOGHU XQGHU�

Forsamlingssekvens av ryggstøtte til bruk på dype vegghengte toalett. Bra kontrast mellom utstyr og vegg og
mellom gulv og vegg. Foto: Husbanken.

• +YLONHQ W\SH WRDOHWW VRP YHOJHV E¡U YXUGHUHV Q¡\H� I�HNV� E¡U GHW Y UH XWIRUPHW VOLN DW WRDOHWWVWRO NDQ EUXNHV Sn
GHW� 9HG YHJJKHQJW WRDOHWW DQEHIDOHV PDQXHOO K¡\GHUHJXOHULQJ VOLN DW GHW NDQ WLOSDVVHV VNLIWHQGH EUXNHUEHKRY� VH
bilde:

Toalettstol bør kunne yttes på toalett. Foto: Husbanken.

• Finn løsninger som gir minst mulig manøvrering ved bruk av toalettet. Helst toalett vis-avis dør og snusirkel foran
WRDOHWWHW� GHW JLU JRG PXOLJKHW IRU HJHQPHVWULQJ Sn WRDOHWW� )UL JXOYSODVV IRU VQXVLUNHO EHK¡YHU LNNH EOL SODVVHUW
sentrisk foran toalett. Snusirkel kan plasseres slik at rullestolbrukeren kan snu under fast inventar som er plassert
PLQLPXP �� FP RYHU JXOY� HNVHPSHOYLV HQ VHUYDQW�



68

• Det skal monteres støttehåndtak for hjelp til å reise seg. Avstand mellom håndtakene skal være 60 cm og de
skal ikke være kortere enn toalettskålen. Det skal være mulig å komme helt inntil toalettet med rullestol ved
VLGHYHLV RYHUÀ\WWLQJ� +nQGWDNHQH PRQWHUHV Sn EDNYHJJ HOOHU Sn VLGHQH DY VLVWHUQHNDVVH� 9 HG LQQIHVWLQJ DY
armstøtter på sisternekasse må disse fungere på samme måte som en veggfestet løsning og må kunne vippes
KHOW RSS Sn EDNYHJJHQ� VOLN DW GH LNNH HU L YHLHQ IRU UXOOHVWRO�

Bilde til venstre: Veggmontert toalett med støttehåndtak montert på vegg. Kilde: Tilgjengelige bygg og uteområder,
Norges Handikapforbund. Foto: Tore Fjell. Bilde til høyre: Veggmontert toalett med støttehåndtak montert på vegg
og gulvplass på 20 cm fra vegg til bakre cisternekant som gjør enklere sideveis for ytning fra rullestol og gir plass
til hjelpers fot. Det kunne vært bedre kontrast mellom utstyr og vegg og mellom gulv og vegg. Kilde: Toalett og
bad. Detaljer som teller. Norges Handikapforbund. Foto: Marit Hommeland.

• Toalettpapirholder skal monteres slik at den er mulig å nå fra toalettet.
• Moderne toalett med spyl og innebygget lufttørk kan for noen bidra til økt egenmestring. Erfaringer viser at

disse kan føles utrygge og forvirrende for personer med demens.
• Toalettet kan med fordel ha kontrastfarge fra vegg og gulv.
• Det kan aksepteres 80 cm på den ene siden av toalettet i kompakte baderomskonsepter år kommunen

prioriterer muligheter for selvhjelp.

Servantløsning

• Servanter skal ha en bredde på minst 55 cm. Se bilder under.
• Det må være mulig å trille rullestol under servanten. Vannlåsen må ikke være i veien for føttene til

rullestolbrukeren. Se bilder under.
• Snusirkel kan gå 1 0 cm under servant.
• 6HUYDQWNDQWHQ VNDO Y UH �� FP IUD VLGHYHJJHQ VOLN DW GHW HU PXOLJ n O¡IWH DUPHQ XWHQ n WUH H YHJJHQ� 0HOORP

VHUYDQWHQ RJ YHJJHQ NDQ GHW VWn HW OLWHQ VNDS HOOHU DYODVWQLQJVIHOW IRU E¡UVWH� EDUEHUPDVNLQ RJ OLJQHQGH�
• Sideplassen på den andre siden skal være minst 60 cm for å gi plass til hjelper.
• Det er anbefalt å bruke hjelpehåndtak og tilpasset armatur for servanter.
• 9DVN PHG E¡\OH� HOOHU VRP NDQ SnPRQWHUHV E¡\OH� NDQ Y UH HW JRGW KMHOSHPLGGHO IRU GH VRP WUHQJHU VW¡WWH QnU

de reiser seg ved vasken.
• Manuell høyderegulerbar servant anbefales slik at den kan tilpasses skiftende brukerbehov.
•
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Bildet til venstre: Servant skal monteres minst 20 cm fra sideveggen slik at det er mulig å løfte armen uten å tre e veg -
gen. Det kunne vært bedre kontrast mellom utstyr og vegg og mellom gulv og vegg. Foto: Husbanken.
Bildet til høyre: Servanten skal monteres minst 67 cm over gulv slik at det er mulig å trille rullestol under servanten.
Vannlåsen må ikke være i veien for føttene til rullestolbrukeren. Det kunne vært bedre kontrast mellom utstyr og vegg
og mellom gulv og vegg. Kilde: Toalett og bad. Detaljer som teller, Norges Handikapforbund. Foto: Marit Hommeland.

Dusjløsning
• Dusjnisjer må være uten kanter og med fall.
• Det må være muligheter for å montere håndtak på vegg for støtte i dusjen. Dusjarmatur skal monteres slik at det

NDQ EHWMHQHV DY KMHOSHU RJ EHERHU VRP GXVMHU �VLWWHQGH HOOHU VWnHQGH�� 'XVMKRGHW VNDO Y UH UHJXOHUEDUW L K¡\GHQ�
8QQJn KYLWW GXVMIRUKHQJ RJ KYLWH KnQGWDN PRW KYLW YHJJ� NRQWUDVWHU JLU EHGUH IXQNVMRQDOLWHW IRU GHQ VRP VHU GnUOLJ�

• )RU n KD WLOVWUHNNHOLJ EHWMHQLQJVDUHDO WLO n PDQ¡YUHUH UXOOHVWROHQ� RJ JL SODVV IRU KMHOSHUH YHG GXVMVLWXDVMRQHQ� VNDO
areal til dusjing være minst 1 40 x 11 0 cm.

• 'XVMHQ E¡U SODVVHUHV Vn ODQJW XQQD G¡UHQ VRP PXOLJ� GD YLO LNNH YDQQHW UHQQH XW JMHQQRP GHQ WHUVNHOIULH
døråpningen og det oppstår ikke våte glatte soner foran toalett.

• En lang slange kan gi mulighet for å bruke dusjen til renhold både ved servant og toalett.
• , JMHOGHQGH 7(. EOLU V\NHKMHP GH¿QHUW VRP DUEHLGV� RJ SXEOLNXPVE\JJ� GHW HU HQ IRUXWVHWQLQJ DW HWW DY WL EDG L

V\NHKMHP Pn Y UH QRH VW¡UUH �GXVMDUHDO � �� FP [ � �� FP� VQXVLUNHO � �� FP��
• 'HU GHW SULRULWHUHV VHOYKMHOS E¡U GHW XQQJnV GXVM PHOORP VHUYDQW RJ WRDOHWWVNnO� VOLN DW UXNHU NDQ JULSH VHUYDQWHQ IRU

å reise seg fra toalettet.

Badekar

• I tillegg til dusj kan det installeres badekar på den enkeltes bad.
• Det badekar bør være hev og senkbart. Enklere sitte- og liggebadekar med dør som gjør det enkelt å komme opp i

NDUHW HU RJVn HW DOWHUQDWLY� 'HW n NMHQQH YDUPW YDQQ UXQGW VHJ NDQ JL HQ YHOY UHH HNW XW RYHU GHW n EOL UHQ� 6SHVLHOW
for revmatikere og personer med spasmer kan dette være en viktig del av et terapeutisk tilbud.

• )RU n XQQJn WXQJH O¡IW Pn WHNQLVNH KMHOSHPLGOHU IRU n O¡IWH SDVLHQWHU QHG L� RJ RSS DY � NDUHW LQVWDOOHUHV�
Pasientløfter og traversskinner i tak egner ser godt til bruk i slike baderom.



5. 7 Sjek kl i s te for vi k ti gste
di m e n s jon e r

Krav Anbefalinger

Passasjer og

manøvrering

Fri bredde ytterdører og

i/til fellesområder

Minst 860 mm Minst 1 200 mm i lysåpning,

to dørfelt

Fri bredde dører inne i

boenhet

Minst 760 mm u/terskel Minst 860 mm u/terskel

Trinnfrihet Dører til bolig/bogruppe og

utearealer: maksimalt 1 5 mm

avfaset terskel.

Dører inne i bolig/bogruppe:

trinnfri terskel

Trinnfri terskel

Fri passasjebredde -

felleskorridorer

1 500 mm (unntak 1 200 mm

uten dører, jf. N S

1 800 mm

Fri passasjebredde i

boenhet

900 mm 1 200 mm

Snuareal Snusirkel 1 500 mm Snusirkel 1 600 mm

Maksimal åpningskraft

dører

20 N Elektromekaniske

åpne-/lukkesystemer

Fri sideplass ved dør 300 mm på karmsiden, 500

mm på hengselsiden

300 mm ved alle fire sidene av

skyvedøra

Bad/toalett

Fri sideplass ved toalett 900 mm på begge sider

1 1 00 mm når sideplass

kombineres med dusjareal

Fri snusirkel på 1 600 mm

foran toalett.

Avstand mellom forkant

toalettsete og bakvegg

850 mm

Avstand mellom

armstøtter

Ca. 600 mm

Gulvplass bak toalett ved

gulvmontert toalett

Minst 20 cm fra vegg til bakre

cisternekant

Dusjsone Minst 1 100 x 1400 mm Hjelpe håndtak og tilpasset

armatur

Servant Bredde 55 cm, sideplass på 20

cm på den ene siden, 60 cm

på den andre siden

Hjelpe håndtak og tilpasset

armatur. Manuell

høyderegulering.

Entre

Størrelse på oppstillings-

plass for rullestol

Minst 700 mm x 1 400 mm 1 000 mm x 2 000 mm

Soverom

Pleieseng 1 000 mm x 2200 mm

Fri sideplass ved seng i

pleiestilling

1 500 mm på begge langsider,

og passasje på 1 400 mm ved

sengeenden, 900 mm til vindu

Underkapittel 7 av 7
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Beskrivelse av saken 

I følge prosjektstyringsdokument for behovsanalyse og strukturutredning er et av 

resultatmålene at det skal det legges frem en sak for kommunestyret før sommeren 2021. En 

plan for møter i adhocutvalget vil bidra til å strukturere arbeidet for å oppnå dette målet.  

 

 

Forslag til møteplan:  

 Tirsdag 17.11.20 

 Tirsdag 22.12.20 

 Tirsdag 19.01.21 

 Tirsdag 16.02.21 

 Tirsdag 23.03.21 

 Tirsdag 20.04.21 

 Tirsdag 11.05.21 

 

Ved behov kan det innkalles til ekstra møter. 

 

Rådmannens vurdering 

For å ha forutsigbarhet rundt fremdrift anser rådmannen det som nødvendig å ha en omforent 

møteplan.  

 

 

 

  

Ringerike kommune, 12.10.2020 

 

Tore Isaksen 

rådmann 
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